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Mormono Knyga
APRA·YMAS,
PARA·YTAS MORMONO RANKA
ANT PLOK·TELIˆ,
PAIMTAS I· NEFIO PLOK·TELIˆ

Taigi tai yra Nefio liaudies ir taip pat lamanit˜ metra‰ãio santrauka. Para‰yta lamanitams, kurie yra Izraelio nam˜ likutis; ir
taip pat Ïydui ir kitatauãiui. Para‰yta pagal ∞sakymà ir taip pat
prana‰ystòs ir aprei‰kimo dvasia. Para‰yta ir uÏantspauduota, ir
paslòpta Vie‰paãiui, kad jos nebt˜ sunaikintos — kad i‰eit˜ Dievo dovanos ir galios dòka jai ai‰kinti. UÏantspauduota Moronio
ranka ir paslòpta Vie‰paãiui, kad i‰eit˜ tinkamu metu per kitataut∞. Jos ai‰kinamos Dievo dovanos dòka.
Taip pat santrauka, paimta i‰ Etero knygos, kuri yra metra‰tis
Jaredo liaudies, i‰sklaidytos tuo metu, kai Vie‰pats sumai‰ò Ïmoni˜ kalbà, kada jie statò bok‰tà, kad pasiekt˜ dang˜ — kuri turi
parodyti Izraelio nam˜ likuãiui, kokius didÏius darbus Vie‰pats
padarò j˜ tòvams; ir kad jie Ïinot˜ Vie‰paties sandoras, jog jie nòra
atmesti amÏinai. Ir taip pat Ïydui ir kitatauãiui ∞tikinti, kad Jòzus
yra Kristus, AmÏinasis Dievas, aprei‰kiantis save visoms tautoms. Ir dabar, jei yra klaid˜, tai yra Ïmoni˜ klaidos; todòl nesmerkite Dievo dalyk˜, kad btumòt pripaÏinti be dòmòs prie‰
Kristaus teismo kras´.

Plok‰telòse uÏra‰ytà tekstà ∞ angl˜ kalbà pirmà
kartà i‰vertò DÏozefas Smitas jaunesn.
Pirmasis leidimas angl˜ kalba i‰leistas
Palmyroje, Niujorko valst., JAV, 1830 m.
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ormono Knyga yra ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ knyga, lygintina su Biblija.
Ji yra metra‰tis apie Dievo reikalus su senovòs Amerik˜
gyventojais, ir joje yra nesibaigianãios evangelijos pilnatvò.
Knygà ra‰ò daug senovòs prana‰˜ prana‰ystòs ir aprei‰kimo
dvasia. J˜ ÏodÏius, uÏra‰ytus ant auksini˜ plok‰teli˜, persakò ir
sutrumpino prana‰as istorikas, vardu Mormonas. Metra‰tyje ra‰oma
apie dvi didÏias civilizacijas. Viena atvyko i‰ Jeruzalòs 600 m.
prie‰ Kristaus gim. ir po to i‰siskyrò ∞ dvi tautas, Ïinomas kaip
nefitai ir lamanitai. Kita atvyko Ïymiai anksãiau, kada Vie‰pats
sumai‰ò kalbas prie Babelòs bok‰to. ·i grupò yra Ïinoma kaip
jareditai. Po tkstanãi˜ met˜ buvo sunaikinti visi, i‰skyrus
lamanitus, ir ‰ie yra pagrindiniai Amerikos indòn˜ protòviai.
Vainikuojantis ∞vykis, apra‰ytas Mormono Knygoje, yra asmeni‰ka Vie‰paties Jòzaus Kristaus tarnystò tarp nefit˜ netrukus po
jo prisikòlimo. Knyga paai‰kina evangelijos doktrinas, nubròÏia
i‰gelbòjimo planà ir pasako Ïmonòms, kà jie privalo daryti, kad
∞gyt˜ ramyb´ ‰iame gyvenime ir amÏinà i‰gelbòjimà bsimajame
gyvenime.
UÏbaig´s ra‰yti, Mormonas ∞teikò ‰∞ apra‰ymà savo snui
Moroniui, kuris pridòjo keletà savo ÏodÏi˜ ir paslòpò plok‰teles
Kumoros kalvoje. 1823 met˜ rugsòjo 21 dienà tas pats Moronis,
tada jau pa‰lovinta, prikelta asmenybò, pasirodò prana‰ui DÏozefui
Smitui ir davò jam nurodymus dòl senovinio metra‰ãio ir numatyto
jo i‰vertimo ∞ angl˜ kalbà.
Atòjus laikui, plok‰telòs buvo perduotos DÏozefui Smitui, kuris
i‰vertò jas Dievo dovanos ir galios dòka. Dabar metra‰tis i‰spausdintas daugeliu kalb˜ kaip naujas ir papildomas liudijimas, kad
Jòzus Kristus yra gyvojo Dievo Snus ir kad visi, kurie ateis pas j∞
ir paklus jo evangelijos ∞statymams ir apeigoms, bus i‰gelbòti.
Apie ‰∞ metra‰t∞ prana‰as DÏozefas Smitas sakò: „A‰ pasakiau
broliams, kad Mormono Knyga yra teisingiausia i‰ vis˜ knyg˜
Ïemòje ir ms˜ religijos sàvaros akmuo, ir kad Ïmogus labiau
priartòs prie Dievo, gyvendamas pagal jos priesakus, negu pagal
bet kokios kitos knygos“.
Be DÏozefo Smito Vie‰pats leido vienuolikai kit˜ pamatyti
auksines plok‰teles ir bti ypatingais liudytojais apie Mormono
Knygos tiesà ir dievi‰kumà. J˜ para‰yti liudijimai yra pridòti
prie ‰ito kaip „Trij˜ liudytoj˜ liudijimas“ ir „A‰tuoni˜ liudytoj˜
liudijimas“.
Kvieãiame visur visus Ïmones skaityti Mormono Knygà, apmàstyti savo ‰irdyje joje esanãià Ïinià ir tada klausti Dievà, AmÏinàj∞
Tòvà, Jòzaus Kristaus vardu, ar ‰i knyga yra tikra. Tie, kurie
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paseks ‰iuo keliu ir klaus tikòdami, gaus liudijimà apie jos tiesà ir
dievi‰kumà ·ventosios Dvasios galia (Ïr. Moronio 10:3–5).
Tie, kurie gauna ‰∞ dievi‰kà liudijimà i‰ ·ventosios Dvasios, ta
paãia galia taip pat suÏinos, kad Jòzus Kristus yra pasaulio
Gelbòtojas, kad DÏozefas Smitas yra jo aprei‰kòjas ir prana‰as
‰iomis paskutinòmis dienomis ir kad Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜
Jòzaus Kristaus BaÏnyãia yra Vie‰paties karalystò, dar kartà
∞steigta Ïemòje, ruo‰iantis Mesijo antrajam atòjimui.
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TRIJˆ LIUDYTOJˆ LIUDIJIMAS
Tebna Ïinoma visoms tautoms, giminòms, lieÏuviams ir liaudims, kuriuos pasieks ‰is darbas, kad mes, per Dievo Tòvo ir ms˜
Vie‰paties Jòzaus Kristaus malon´, matòme plok‰teles, kuriose
yra ‰is metra‰tis – metra‰tis apie Nefio liaud∞, apie lamanitus, j˜
brolius, ir taip pat apie Jaredo liaud∞, atòjusià nuo bok‰to, apie
kur∞ buvo kalbòta. Ir mes taip pat Ïinome, kad jos i‰verstos Dievo
dovanos ir galios dòka, nes jo balsas tai paskelbò mums; dòl to mes
tikrai Ïinome, kad ‰is darbas yra tikras. Ir mes taip pat liudijame,
kad matòme raiÏinius, esanãius ant plok‰teli˜; ir jie buvo parodyti
mums Dievo, o ne Ïmogaus galia. Ir mes visu rimtumu parei‰kiame, kad Dievo angelas nuÏengò i‰ dangaus ir atne‰ò bei padòjo
prie‰ais ms˜ akis, taigi mes stebòjome ir matòme plok‰teles ir
raiÏinius ant j˜; ir Ïinome, kad matòme btent Dievo Tòvo ir ms˜
Vie‰paties Jòzaus Kristaus malonòs dòka, ir liudijame, kad ‰ie
dalykai yra tikri. Ir tai yra stebòtina ms˜ akyse. Taãiau Vie‰paties balsas ∞sakò mums, kad liudytume apie tai; todòl, kad btume
paklusns Dievo ∞sakymams, mes liudijame apie tai. Ir Ïinome,
kad jei bsime i‰tikimi Kristuje, i‰valysime savo apdarus nuo vis˜
Ïmoni˜ kraujo ir bsime pripaÏinti be dòmòs prie‰ais Kristaus
teismo kras´, ir amÏinai gyvensime su juo danguose. O ‰lovò
tebna Tòvui ir Snui, ir ·ventajai Dvasiai, kas yra vienas Dievas.
Amen.
Oliveris Kauderis
Deividas Vitmeris
Martinas Harisas

viii

A·TUONIˆ LIUDYTOJˆ LIUDIJIMAS
Tebna Ïinoma visoms tautoms, giminòms, lieÏuviams ir liaudims, kuriuos pasieks ‰is darbas, kad DÏozefas Smitas jaunesnysis, ‰io darbo vertòjas, parodò mums minòtas plok‰teles, kurios
atrodo kaip auksinòs; ir tiek lap˜, kiek minòtasis Smitas yra i‰vert´s, mes laikòme savo rankose; ir taip pat matòme raiÏinius ant j˜;
visa tai senovinio ir kruop‰taus darbo. Ir mes visu rimtumu liudijame, kad minòtasis Smitas parodò mums, nes mes matòme ir
laikòme, ir tikrai Ïinome, kad minòtasis Smitas yra gav´s ‰ias
plok‰teles, apie kurias kalbòjome. Ir mes duodame pasauliui savo
vardus, kad liudyt˜ pasauliui tai, kà matòme. Ir mes nemeluojame, Dievui liudijant tai.
Kristianas Vitmeris
DÏeikobas Vitmeris
Piteris Vitmeris jaunesn.
DÏonas Vitmeris

Hairamas PeidÏas
DÏozefas Smitas vyresn.
Hairumas Smitas
Samuelis H. Smitas
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PRANA·O DÎOZEFO SMITO LIUDIJIMAS
Prana‰o DÏozefo Smito ÏodÏiai apie Mormono Knygos i‰òjimà.
„Rugsòjo dvide‰imt pirmosios [1823 met˜] vakarà ... a‰ òmiau
melsti ir maldauti Visagal∞ Dievà …
Kol taip ‰aukiausi Dievo, pastebòjau mano kambary atsirandant
‰viesà, kuri vis stipròjo, kol kambarys tapo ‰viesesnis nei vidurdien∞,
ir tada prie mano lovos staiga pasirodò asmenybò, stovinti ore,
nes jo kojos nelietò grind˜.
Jis vilkòjo laisvà nepaprasto baltumo rbà. Tai buvo neÏemi‰kas
baltumas, kokio a‰ niekada nebuvau mat´s, ir netikiu, kad koks
nors Ïemi‰kas dalykas galòt˜ bti taip padarytas, kad atrodyt˜
toks nepaprastai baltas ir spindintis. Jo pla‰takos, taip pat rankos
truput∞ auk‰ãiau rie‰˜ buvo neuÏdengtos; lygiai taip pat jo pòdos,
kaip ir kojos truput∞ auk‰ãiau kulk‰ni˜, buvo neuÏdengtos. Jo
galva ir kaklas taip pat buvo nuogi. A‰ galòjau matyti, kad jis
nevilkòjo jokio kito drabuÏio, i‰skyrus ‰ità rbà, nes pro i‰kirpt´
galòjau matyti jo krtin´.
Ne tik jo rbas buvo nepaprastai baltas, bet visa jo asmenybò
buvo neapsakomai ‰lovinga, ir jo veidas i‰ ties˜ buvo kaip Ïaibo.
Kambaryje buvo nepaprastai ‰viesu, bet ne taip labai ry‰ku, kaip
aplink pat jo knà. Kada pirmàkart paÏvelgiau ∞ j∞, pajutau baim´;
bet ‰i baimò netrukus praòjo.
Jis kreipòsi ∞ mane vardu ir pasakò esàs pasiuntinys, si˜stas
pas mane i‰ Dievo akivaizdos, ir kad jo vardas Moronis; kad
Dievas man skyr´s atlikti darbà; ir kad mano vardas bus vartojamas geram ir piktam tarp vis˜ taut˜, gimini˜ ir lieÏuvi˜, kitaip
sakant, kad jis bus minimas tiek geruoju, tiek ir piktuoju tarp vis˜
Ïmoni˜.
Jis pasakò, kad yra padòta knyga, para‰yta ant aukso plok‰teli˜,
pasakojanti apie ankstesniuosius ‰io Ïemyno gyventojus ir i‰ kur
jie kil´. Jis taip pat pasakò, kad joje yra nesibaigianãios evangelijos
pilnatvò, kokià jà Gelbòtojas paskelbò senovòs gyventojams;
taip pat kad yra du akmenys sidabro lankeliuose ir kad ‰ie
akmenys, pritvirtinti prie antkrtinio, sudaro vadinamuosius
Urimus ir Tumimus, padòtus su tomis plok‰telòmis; ir tie, kurie
senaisiais, arba ankstesniaisiais laikais, turòjo ‰iuos akmenis ir jais
naudojosi, vadinosi regòtojais ; ir kad Dievas paruo‰ò juos knygai
versti …
* * * * * * *
Jis dar man pasakò, kad gav´s tas plok‰teles, apie kurias jis
kalbòjo – nes laikas joms gauti dar nebuvo atòj´s – a‰ negaliu
j˜ rodyti jokiam Ïmogui, nei j˜, nei antkrtinio su Urimais ir
Tumimais – tik tiems, kuriems parodyti juos man bus ∞sakyta;
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jei parodysiu – bsiu sunaikintas. Kol jis kalbòjo su manimi apie
plok‰teles, mano protui buvo atvertas regòjimas, todòl a‰ galòjau
matyti tà vietà, kur plok‰telòs buvo padòtos, ir taip ai‰kiai ir
ry‰kiai, kad atpaÏinau tà vietà, kai ten nuvykau.
Po ‰io prane‰imo pamaãiau, kad ‰viesa kambaryje tuojau pradòjo
telktis aplink kalbòjusiojo knà, ir tai t´sòsi tol, kol kambarys vòl
liko tamsus, i‰skyrus ‰viesà tik aplink j∞ pat∞; ir tada akimirksniu
pamaãiau tarsi kanalà, atsivòrus∞ tiesiai ∞ dang˜, ir jis pakilo, kol
visi‰kai pranyko, ir kambarys liko kaip buv´s prie‰ ‰iai dangi‰kai
‰viesai pasirodant.
A‰ gulòjau, màstydamas apie reginio nepaprastumà ir didÏiai
stebòdamasis tuo, kas buvo man ‰io nepaprasto pasiuntinio
pasakyta; ir tada, vidur savo apmàstym˜, staiga pastebòjau, kad
mano kambarys vòl pradòjo ‰visti, ir, tarsi per akimirksn∞, tas pats
dangi‰kasis pasiuntinys vòl buvo prie mano lovos.
Jis prabilo ir vòl pakartojo lygiai tà pat∞, kà buvo sak´s savo
pirmo apsilankymo metu, be maÏiausio pakeitimo; tai padar´s, jis
perspòjo mane apie didÏius teismus, kurie i‰tiks Ïem´, su didÏiais
nuniokojimais badu, kalaviju ir maru; ir kad ‰ie nuoÏms teismai
i‰tiks Ïem´ ‰ioje kartoje. Pasak´s visa tai, jis vòl pakilo kaip prie‰ tai.
Tuo metu ∞spdÏiai, padaryti mano protui, buvo tokie gils,
kad miegas pabògo nuo mano aki˜, ir a‰ gulòjau apstulbintas to,
kà ir maãiau, ir girdòjau. Bet koks gi buvo mano nustebimas, kada
prie savo lovos vòl i‰vydau tà pat∞ pasiuntin∞ ir i‰girdau j∞ vòl
persakant, arba kartojant, man tà pat∞ kaip anksãiau; ir jis dar
perspòjo, sakydamas man, kad ·òtonas bandys mane gundyti (dòl
mano tòvo ‰eimos skurdÏios padòties) gauti plok‰teles praturtòjimo
tikslu. Jis uÏdraudò man tai, sakydamas, kad privalau negalvoti
apie jokius kitus tikslus plok‰telòms gauti, kaip tik Dievo ‰lovinimà,
ir nepasiduoti jokioms kitoms paskatoms, kaip tik jo karalystòs
statymas; kitaip negalòãiau j˜ gauti.
Po ‰io treãio apsilankymo jis kaip ir anksãiau vòl pakilo ∞ dang˜,
ir a‰ vòl likau màstyti apie keistumà to, kà buvau kà tik patyr´s; ir
tada, beveik i‰kart po to, kai dangi‰kasis pasiuntinys treãià kartà
pakilo nuo man´s, pragydo gaidys, ir a‰ supratau, kad artòja
diena, taigi ‰ie ms˜ pokalbiai truko visà tà nakt∞.
Neilgai trukus a‰ atsikòliau i‰ lovos ir, kaip ∞prasta, i‰òjau ∞
kasdieninius darbus; bet bandydamas dirbti kaip kitais kartais,
pasijutau taip i‰sek´s, kad buvau visi‰kai bejògis. Mano tòvas,
dirb´s su manimi, pastebòjo, kad man kaÏkas negerai, ir liepò man
eiti namo. A‰ leidausi nam˜ link, taãiau bandant perlipti tvorà i‰
lauko, kur buvome, jògos visi‰kai apleido mane, ir a‰ be jòg˜
susmukau ant Ïemòs ir kuriam laikui visi‰kai praradau nuovokà.
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Pirmas dalykas, kur∞ galiu prisiminti, buvo balsas, kalbantis
man, ‰aukiantis mane vardu. A‰ paÏvelgiau ∞ vir‰˜ ir pamaãiau tà
pat∞ pasiuntin∞, stovint∞ vir‰ mano galvos, apsuptà ‰viesos kaip
anksãiau. Tada jis vòl pakartojo man visa, kà buvo sak´s praòjusià
nakt∞, ir ∞sakò man eiti pas savo tòvà ir papasakoti jam apie ‰∞
regòjimà ir gautus ∞sakymus.
A‰ paklusau; sugr∞Ïau ∞ laukà pas savo tòvà ir viskà jam papasakojau. Jis atsakò man, kad tai i‰ Dievo, ir liepò man eiti ir daryti,
kaip ∞sakyta to pasiuntinio. A‰ palikau laukà ir nuòjau ∞ vietà, kur,
anot pasiuntinio, buvo padòtos plok‰telòs; ir kadangi buvau patyr´s labai ry‰k˜ regòjimà apie tai, paÏinau tà vietà vos tik ten
nuvyk´s.
Netoli Manãesterio kaimo (Ontario apygarda, Niujorko valst.)
stkso gana didelò kalva, auk‰ãiausia toje apylinkòje. Vakarinòje
‰ios kalvos pusòje, netoli nuo vir‰nòs, po gana dideliu akmeniu,
gulòjo plok‰telòs, sudòtos akmeninòje dòÏòje. ·is akmuo buvo
i‰kilus ir apvalainas vir‰utinòs pusòs viduryje, o link kra‰t˜ plonòjantis, todòl vidurinò jo dalis buvo matoma vir‰ Ïemòs, bet
kra‰tai i‰ vis˜ pusi˜ buvo uÏdengti Ïeme.
Pa‰alin´s Ïem´, a‰ susiradau svertà, kur∞ paki‰au po akmens
kra‰tu ir, kiek spustelòj´s, j∞ pakòliau. PaÏiròjau ∞ vid˜ ir ten i‰
tikr˜j˜ pamaãiau plok‰teles, Urimus ir Tumimus bei antkrtin∞,
kaip buvo sak´s pasiuntinys. DòÏò, kurioje jie gulòjo, buvo suformuota suguldÏius akmenis kaÏkokiame cemente. Dugne skersai
dòÏòs buvo padòti du akmenys, o ant ‰it˜ akmen˜ gulòjo plok‰telòs ir kiti daiktai.
A‰ pabandÏiau jas i‰imti, bet pasiuntinys mane sudraudò ir vòl
pasakò, kad laikas jas i‰kelti dar neatòjo ir neateis anksãiau kaip
po ketveri˜ met˜; bet jis pasakò man, jog turiu ateiti ∞ tà paãià
vietà lygiai po met˜ ir kad jis ãia susitiksiàs su manimi, ir kad
turiu taip daryti, kol ateis laikas gauti plok‰teles.
Taigi, kaip man buvo ∞sakyta, a‰ ateidavau kiekvien˜ met˜
pabaigoje ir kiekvienà kartà ten rasdavau tà pat∞ pasiuntin∞, ir
kiekvieno ms˜ pokalbio metu gaudavau i‰ jo nurodym˜ bei
Ïini˜ apie tai, kà Vie‰pats ketino daryti, bei kaip ir kokiu bdu jo
karalystei turi bti vadovaujama paskutinòmis dienomis …
* * * * * * *
Pagaliau atòjo laikas gauti plok‰teles, Urimus ir Tumimus bei
antkrtin∞. Tkstantis a‰tuoni ‰imtai dvide‰imt septint˜j˜ met˜
rugsòjo dvide‰imt antràjà dienà, kaip ∞prasta, dar vien˜ met˜
pabaigoje man atòjus ∞ tà vietà, kur ‰ie buvo padòti, tas pats
dangi‰kasis pasiuntinys ∞teikò juos man, perspòj´s, jog esu atsakingas uÏ juos; ir jei prarasiu juos dòl savo nerpestingumo ar per

xii
kok∞ nors savo apsileidimà, bsiu i‰kirstas; bet jei visomis savo
pastangomis saugosiu juos, kol jis, pasiuntinys, j˜ pareikalaus, jie
bus apsaugoti.
Netrukus suÏinojau, kodòl gavau tokius grieÏtus ∞sakymus saugoti juos ir kodòl pasiuntinys pasakò, jog, kai bsiu padar´s viskà,
ko reikalaujama i‰ man´s, jis pareikalaus j˜. Nes nuo tos akimirkos, kai tapo Ïinoma, jog turiu juos, buvo kuo atkakliausiai stengiamasi juos i‰ man´s atimti. Tam tikslui buvo panaudota kiekviena gudrybò, kokià tik ∞manoma sugalvoti. Persekiojimas tapo
nuoÏmesnis ir at‰iauresnis negu prie‰ tai, ir daugybò Ïmoni˜
nuolat tykojo atimti juos i‰ man´s, jei tik bt˜ ∞manoma. Bet Dievo
i‰minties dòka jie i‰liko mano rankose, kol atlikau su jais viskà, ko
i‰ man´s buvo reikalaujama. Kada, pagal susitarimus, pasiuntinys
pareikalavo j˜, a‰ ∞teikiau juos jam; ir jie yra jo Ïinioje iki ‰ios
dienos, kuri yra tkstantis a‰tuoni ‰imtai trisde‰imt a‰tunt˜j˜
met˜ geguÏòs antroji diena“.
Viso liudijimo ie‰kokite DÏozefo Smito istorijoje, Brangiajame
Perle ir History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
(Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãios istorijoje),
pirmajame tome, nuo 1 iki 6 skyriaus.
Senovòs metra‰tis, ‰itaip i‰keltas i‰ Ïemòs kaip balsas Ïmoni˜,
kalbanãi˜ i‰ dulki˜, ir i‰verstas ∞ ‰iuolaikin´ kalbà Dievo dovanos
ir galios dòka, kaip tai paÏymòta dievi‰ku patvirtinimu, pirmà
kartà buvo i‰spausdintas pasauliui angl˜ kalba 1830 metais kaip
„The Book of Mormon“.
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TRUMPAS PAAI·KINIMAS APIE

Mormono Knygà
Mormono Knyga yra ‰ventas senovòs Amerikos Ïmoni˜ metra‰tis, i‰raiÏytas ant metalo lak‰t˜. Paãioje knygoje minimi keturi
metalo plok‰teli˜ rinkiniai.
1. Nefio plok‰telòs. J˜ buvo du rinkiniai: MaÏosios plok‰telòs ir
DidÏiosios plok‰telòs. Pirmosios buvo skirtos labiau dvasiniams dalykams ir prana‰˜ tarnavimui bei mokymams, tuo
tarpu antrosios buvo uÏpildytos daugiausia pasaulieti‰ka minòt˜ Ïmoni˜ istorija (1 Nefio 9:2–4). Taãiau nuo Mozijo laik˜
DidÏiosiose plok‰telòse taip pat apra‰omi didesnòs svarbos
dvasiniai dalykai.
2. Mormono plok‰telòs. Jose yra Mormono padaryta Nefio DidÏi˜j˜
plok‰teli˜ santrauka su daugybe komentar˜. ·iose plok‰telòse
taip pat yra Mormono para‰ytas istorijos t´sinys ir priedai,
para‰yti jo snaus Moronio.
3. Etero plok‰telòs. Jose pateikta jaredit˜ istorija. ·∞ metra‰t∞ sutrumpino Moronis, kuris ∞terpò savo komentarus ir sujungò
metra‰t∞ su pagrindine istorija, vadinama Etero knyga.
4. Skaistvario plok‰telòs . Jas Lehio Ïmonòs atne‰ò i‰ Jeruzalòs 600
m. prie‰ Kristaus gim. Pastarosios apima „penkias Mozòs knygas, ... ir taip pat Ïyd˜ metra‰t∞ nuo pradÏios ... iki Zedekijo,
Judòjos karaliaus, valdymo pradÏios; ir taip pat ‰vent˜j˜ prana‰˜ prana‰ystes“ (1 Nefio 5:11–13). I‰ ‰i˜ plok‰teli˜ ∞ Mormono Knygà ∞dòta daug i‰trauk˜, cituojanãi˜ Izaijà ir kitus biblinius ir nebiblinius prana‰us.
Mormono Knyga suskirstyta ∞ penkiolika pagrindini˜ dali˜
arba skyri˜, Ïinom˜ su viena i‰imtimi kaip knygos. Kiekviena j˜
pavadinta jos pagrindinio autoriaus vardu. Pirma dalis (pirmosios ‰e‰ios knygos, baigiant Omnio) yra vertimas i‰ MaÏ˜j˜ Nefio
plok‰teli˜. Tarp Omnio ir Mozijo knyg˜ yra intarpas, pavadintas
Mormono ÏodÏiais. ·is intarpas jungia metra‰t∞, i‰raiÏytà ant
MaÏ˜j˜ plok‰teli˜, su Mormono DidÏi˜j˜ plok‰teli˜ santrauka.
Ilgiausia dalis, nuo Mozijo iki Mormono 7 skyriaus imtinai,
yra DidÏi˜j˜ Nefio plok‰teli˜ Mormono santraukos vertimas.
Baigiamàjà dal∞, nuo Mormono 8 skyriaus iki knygos pabaigos,
i‰raiÏò Mormono snus Moronis, kuris, baig´s metra‰t∞ apie savo
tòvo gyvenimà, padarò jaredit˜ metra‰ãio santraukà (Etero
knygà) ir vòliau pridòjo dalis, Ïinomas kaip Moronio knyga.

xiv
Keturi ‰imtai dvide‰imt pirmaisiais metais, ar apie tuos metus,
Moronis, paskutinis i‰ nefit˜ prana‰˜ istorik˜, uÏantspaudavo
‰ventàj∞ metra‰t∞ ir paslòpò j∞ Vie‰paãiui, kad bt˜ i‰keltas
paskutinòmis dienomis, kaip tai i‰prana‰auta Dievo balsu per
jo senovinius prana‰us. Tkstantis a‰tuoni ‰imtai dvide‰imt
treãiaisiais metais tas pats Moronis, tada jau prisikòlusi asmenybò, aplankò prana‰à DÏozefà Smità ir vòliau ∞teikò jam i‰raiÏytas
plok‰teles.
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Pirmoji Nefio knyga
JO VALDYMAS IR TARNYSTñ

A

pra‰ymas apie Leh∞ ir jo Ïmonà Sarijà, ir jo keturis snus,
pavadintus (pradedant nuo vyriausiojo) Lamanu, Lemueliu,
Samu ir Nefiu. Vie‰pats perspòja Leh∞, kad i‰vykt˜ i‰ Jeruzalòs
Ïemòs, kadangi jis prana‰auja Ïmonòms apie j˜ nedoryb´, ir jie
kòsinasi sunaikinti jo gyvyb´. Jis su savo ‰eima leidÏiasi trij˜
dien˜ kelionòn ∞ tyrus. Nefis pasiima savo brolius ir sugr∞Ïta ∞
Jeruzalòs Ïem´ Ïyd˜ metra‰ãio. J˜ kentòjim˜ apra‰ymas. Jie paima
Izmaelio dukteris ∞ Ïmonas. Jie pasiima savo ‰eimas ir i‰vyksta ∞
tyrus. J˜ kentòjimai ir suspaudimai tyruose. J˜ kelioni˜ kryptis.
Jie ateina prie dideli˜ vanden˜. Nefio broliai sukyla prie‰ j∞. Jis
pergali juos ir stato laivà. Jie tà vietà pavadina Dosniàja. Jie perplaukia didelius vandenis ∞ paÏadòtàjà Ïem´ ir taip toliau. Tai
uÏra‰yta pagal Nefio apra‰ymà, arba, kitais ÏodÏiais, ‰∞ metra‰t∞
para‰iau a‰, Nefis.
1 SKYRIUS
Nefis pradeda savo liaudies metra‰t∞.
Lehis regòjime mato ugnies stulpà
ir skaito i‰ prana‰ystòs knygos. Jis
‰lovina Dievà, i‰prana‰auja Mesijo
atòjimà ir Jeruzalòs sunaikinimà.
Îydai j∞ persekioja. Apie 600 m.
prie‰ Kristaus gim.

A

·, a Nefis, gim´s i‰ b ger˜
c
gimdytoj˜, todòl kiek d pamokytas viso savo tòvo mokslo,
ir per savo dienas mat´s daug
e
suspaudim˜, nepaisant to, per
visas savo dienas patyr´s did∞
Vie‰paties palankumà; taip, gerai
Ïinodamas apie Dievo gerumà
[1 nefio]
1 1a RR Nefis, Lehio
snus.
b Pat 22:1.
c DS 68:25, 28.
RR Gimdytojai.
d En 1:1; Mzj 1:2–3.
RR Mokyti,
mokytojas.

ir f slòpinius, ra‰au g metra‰t∞
apie savo darbus savo dienomis.
2 Taip, a‰ ra‰au a metra‰t∞ savo
tòvo kalba, kuri susideda i‰ Ïyd˜
mokslo ir egiptieãi˜ kalbos.
3 Ir a‰ Ïinau, kad metra‰tis,
kur∞ ra‰au, yra a tikras; ir ra‰au
j∞ savo paties ranka; ir ra‰au j∞
pagal savo Ïinojimà.
4 Tai buvo a Zedekijo, Judo karaliaus, valdymo b pirm˜j˜ met˜
pradÏioje (mano tòvas Lehis gyveno c Jeruzalòs Ïemòje per visas
savo dienas); o tais metais atòjo
daug d prana‰˜, prana‰aujanãi˜
Ïmonòms, kad jiems reikia atgailauti, kitaip didis e Jeruzalòs
miestas bus sunaikintas.

e RR Pasiprie‰inimas.
f RR Dievo slòpiniai.
g RR Ra‰tai.
2 a Mzj 1:2–4;
Mrm 9:32–33.
3 a 1 Nef 14:30; Mzj 1:6;
Etr 5:1–3; DS 17:6.
4 a 2 Met 36:10;
Jer 52:3–5; Om 1:15.

b RR Chronologija – 598
Pr. Kristaus gim.
c 1 Met 9:3.
d 2 Kar 17:13–15;
2 Met 36:15–16;
Jer 7:25–26.
RR Prana‰as.
e Jer 26:18; 2 Nef 1:4;
Hel 8:20.

1 Nefio 1:5–16

2

5 Todòl buvo taip, kad mano
tòvas a Lehis i‰òj´s meldòsi Vie‰paãiui, taip, netgi visa savo
b
‰irdimi uÏ savo Ïmones.
6 Ir buvo taip, kad jam meldÏiantis Vie‰paãiui, atsirado ugnies a stulpas ir stovòjo ant uolos
prie‰ais j∞; ir jis daug pamatò ir
i‰girdo; ir dòl to, kà pamatò ir
i‰girdo, jis nepaprastai drebòjo
ir virpòjo.
7 Ir buvo taip, kad jis sugr∞Ïo ∞
savo namus Jeruzalòs Ïemòje ir
krito ant savo lovos, a pergalòtas
Dvasios ir to, kà pamatò.
8 Ir bdamas taip Dvasios
pergalòtas, jis buvo nune‰tas
a
regòjimo, netgi tiek, kad matò
b
dangus prasivòrusius ir suvokò
matàs Dievà, sòdint∞ savo soste,
apsuptà nesuskaiãiuojam˜ bri˜ angel˜, giedanãi˜ ir ‰lovinanãi˜ savo Dievà.
9 Ir buvo taip, kad jis matò
Vienà, nusileidÏiant∞ i‰ dangaus gilumos, ir i‰vydo, kad jo
a
spindesys pranoko saulòs
spindes∞ vidurdien∞.
10 Ir taip pat matò a dvylika
kit˜, sekanãi˜ paskui j∞, ir j˜
skaistumas pranoko ÏvaigÏdÏi˜
skaistumà skliaute.
11 Ir jie nuÏengò ir i‰òjo ant
Ïemòs veido; ir pirmasis atòjo
ir atsistojo prie‰ais mano tòvà,
ir davò jam a knygà, ir liepò
skaityti.
5 a RR Lehis, Nefio tòvas.
b Jok 5:16.
6 a I‰ 13:21; Hel 5:24, 43;
DS 29:12; DÏS–I 1:16.
7 a Dan 10:8; 1 Nef 17:47;
Moz 1:9–10;
DÏS–I 1:20.
8 a 1 Nef 5:4.
RR Regòjimas.

12 Ir buvo taip, kad skaitydamas jis prisipildò Vie‰paties
a
Dvasios.
13 Ir jis skaitò, sakydamas:
Vargas, vargas Jeruzale, nes a‰
pamaãiau tavo a bjaurumus! Taip,
ir daug kà mano tòvas skaitò
apie b Jeruzal´ – kad ji bus sunaikinta, taip pat ir jos gyventojai; daugelis Ïus nuo kalavijo, ir
daugelis bus c i‰vesti nelaisvòn ∞
Babilon´.
14 Ir buvo taip, kad mano tòvas, perskait´s ir pamat´s daug
didÏi˜ ir nuostabi˜ dalyk˜,
daug kà ‰aukò Vie‰paãiui, o
btent: Didingi ir nuostabs
tavo darbai, o Vie‰patie, visagali Dieve! Tavo sostas auk‰tai
danguose ir tavo galia, ir gerumas, ir gailestingumas visiems
Ïemòs gyventojams; ir kadangi
esi gailestingas, tu neleisi praÏti tiems, kurie a ateina pas tave!
15 Ir tokia kalba mano tòvas
‰lovino savo Dievà, nes jo siela
dÏigavo, ir visa jo ‰irdis buvo
pripildyta dòl to, kà pamatò,
taip, kà jam parodò Vie‰pats.
16 Ir dabar, a‰, Nefis, neapra‰inòju visko, kà para‰ò mano
tòvas, nes jis uÏra‰ò daug dalyk˜, kuriuos matò regòjimuose
ir sapnuose, ir taip pat uÏra‰ò
daug dalyk˜, kuriuos a prana‰avo ir kalbòjo savo vaikams ir
kuri˜ smulkiai neapra‰inòsiu.

b Ez 1:1; ApD 7:55–56;
1 Nef 11:14;
Hel 5:45–49; DS 137:1.
9 a DÏS–I 1:16–17.
10a RR Apa‰talas.
11a Ez 2:9.
12a DS 6:15.
13a 2 Kar 24:18–20;
2 Met 36:14.

b 2 Kar 23:27; 24:2;
Jer 13:13–14;
2 Nef 1:4.
c 2 Kar 20:17–18;
2 Nef 25:10;
Om 1:15.
14a Al 5:33–36;
3 Nef 9:14.
16a 1 Nef 7:1.

3

1 Nefio 1:17–2:5

17 Bet a‰ apra‰ysiu savo darbus savo dienomis. ·tai a‰ darau
savo tòvo a metra‰ãio b santraukà
ant plok‰teli˜, kurias pasigaminau savo paties rankomis; taigi,
kai sutrumpinsiu savo tòvo metra‰t∞, tada apra‰ysiu savo paties
gyvenimà.
18 Taigi a‰ noriu, kad Ïinotumòte, jog po to, kai Vie‰pats
parodò tiek daug stulbinanãi˜
dalyk˜ mano tòvui Lehiui, taip,
apie Jeruzalòs a sunaikinimà, ‰tai
‰is i‰òjo tarp Ïmoni˜ ir pradòjo
b
prana‰auti ir skelbti jiems apie
tai, kà ir matò, ir girdòjo.
19 Ir buvo taip, kad Ïydai
a
i‰juokò j∞ dòl to, kà jis liudijo
apie juos; nes jis i‰ ties˜ liudijo
apie j˜ nelabumà ir j˜ bjaurumus; ir liudijo, kad tai, kà jis
matò ir girdòjo, ir taip pat tai,
apie kà skaitò knygoje, ai‰kiai
aprei‰kò apie b Mesijo atòjimà ir
taip pat apie pasaulio i‰pirkimà.
20 Ir girdòdami tai, Ïydai pyko
ant jo; taip, lygiai kaip ant senovòs prana‰˜, kuriuos jie a i‰varò
ir uÏmu‰ò akmenimis ir nuÏudò; jie taip pat siekò ir jam
atimti gyvyb´. Bet ‰tai, a‰,
Nefis, parodysiu jums, kad
Vie‰paties ‰velns b pasigailòjimai yra visiems tiems, kuriuos
jis i‰sirinko dòl j˜ tikòjimo, kad
padaryt˜ galingus netgi iki
galios i‰silaisvinti.
17a 1 Nef 6:1–3; 19:1–6;
2 Nef 5:29–33;
DS 10:38–46.
b 1 Nef 9:2–5.
18a 2 Nef 25:9–10;
DS 5:20.
b RR Prana‰ystò,
prana‰auti.
19a 2 Met 36:15–16;

2 SKYRIUS
Lehis i‰siveda savo ‰eimà ∞ tyrus prie
Raudonosios jros. Jie palieka savo
turtà. Lehis atna‰auja aukà Vie‰paãiui ir moko savo snus laikytis ∞sakym˜. Lamanas ir Lemuelis murma
prie‰ tòvà. Nefis yra paklusnus ir
meldÏiasi tikòdamas; Vie‰pats kalba
jam ir i‰sirenka j∞ valdyti jo brolius.
Apie 600 m. prie‰ Kristaus gim.
Nes ‰tai buvo taip, kad Vie‰pats
kalbòjo mano tòvui, taip, btent
sapne, ir sakò jam: Palaimintas
tu, Lehi, dòl to, kà padarei; ir
kadangi buvai i‰tikimas ir paskelbei ‰itiems Ïmonòms tai, kà
a‰ ∞sakiau tau, ‰tai jie kòsinasi
a
atimti tavo gyvyb´.
2 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
a
∞sakò mano tòvui, btent b sapne,
kad jis turi c pasiimti savo ‰eimà
ir i‰eiti ∞ tyrus.
3 Ir jis buvo a klusnus Vie‰paties ÏodÏiui, todòl padarò, kaip
Vie‰pats jam ∞sakò.
4 Ir buvo taip, kad jis i‰òjo ∞
tyrus. Ir jis paliko savo namus
ir savo paveldo Ïem´, ir savo
auksà, ir savo sidabrà, ir savo
vertingus daiktus; ir nepasiòmò
su savimi nieko, i‰skyrus savo
‰eimà ir atsargas bei palapines,
ir a i‰òjo ∞ tyrus.
5 Ir jis atòjo prie pakra‰ãio netoli a Raudonosios jros kranto

Jer 25:4;
1 Nef 2:13; 7:14.
b RR Mesijas.
20a Hel 13:24–26.
b Al 34:38;
DS 46:15.
RR Gailestingumas,
gailestingas.
2 1a 1 Nef 7:14.

2 a 1 Nef 5:8; 17:44.
b RR Sapnas.
c Pr 12:1;
2 Nef 10:20;
Etr 1:42; Abr 2:3.
3 a RR Paklusnumas,
paklusnus, paklusti.
4 a 1 Nef 10:4; 19:8.
5 a 1 Nef 16:14; DS 17:1.

1 Nefio 2:6–17
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ir keliavo tyruose pakra‰ãiu,
kuris arãiau Raudonosios jros;
ir jis keliavo tyruose su savo
‰eima, susidedanãia i‰ mano
motinos Sarijos ir mano vyresni˜j˜ broli˜ – b Lamano, Lemuelio ir Samo.
6 Ir buvo taip, kad, keliav´s
tyruose tris dienas, jis pastatò
savo palapin´ a slònyje prie
vandens upòs kranto.
7 Ir buvo taip, kad jis pastatò
a
aukurà i‰ b akmen˜ ir atna‰avo
Vie‰paãiui, ir rei‰kò c dòkingumà
Vie‰paãiui, ms˜ Dievui.
8 Ir buvo taip, kad jis pavadino
up´ Lamano vardu, ir ji ∞tekòjo
∞ Raudonàjà jrà; o apylinkòse
prie jos Ïioãi˜ buvo slònis.
9 Ir matydamas, kad upòs
vandenys ∞teka ∞ Raudonosios
jros ‰altin∞, mano tòvas kalbòjo Lamanui, sakydamas: O,
kad tu btum kaip ‰ita upò,
nuolat bògantis ∞ viso teisumo
‰altin∞!
10 Ir jis taip pat kalbòjo Lemueliui: O, kad tu btum kaip ‰itas slònis – tvirtas ir pastovus,
ir nepajudinamai besilaikantis
Vie‰paties ∞sakym˜!
11 Dabar, tai jis kalbòjo dòl Lamano ir Lemuelio kietasprandi‰kumo; nes ‰tai jie dòl daug
ko a murmòjo prie‰ savo b tòvà:
kad jis c regòjim˜ vyras ir kad
i‰vedò juos i‰ Jeruzalòs Ïemòs,
idant palikt˜ savo paveldo Ïem´
5 b RR Lamanas.
6 a 1 Nef 9:1.
7 a Pr 12:7–8; I‰ 24:4;
Abr 2:17.
b I‰ 20:25;
PakØst 27:5–6.
c RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.

ir savo auksà, ir savo sidabrà, ir
savo vertingus daiktus, idant
praÏt˜ tyruose. Ir tai, pasak
j˜, jis padarò dòl savo ‰irdies
kvail˜ ∞sivaizdavim˜.
12 Ir taip Lamanas ir Lemuelis,
bdami vyriausi, murmòjo prie‰
savo tòvà. O murmòjo, kadangi
a
nesuprato to Dievo, kuris juos
sukrò, reikal˜.
13 Nò netikòjo, kad Jeruzalò,
tas didis miestas, galòt˜ bti
a
sunaikintas sulig prana‰˜ ÏodÏiais. Ir jie buvo kaip Ïydai
Jeruzalòs Ïemòje, kurie kòsinosi
atimti mano tòvo gyvyb´.
14 Ir buvo taip, kad mano tòvas, pripildytas Dvasios, kalbòjo jiems Lemuelio slònyje su
a
galia, kad net j˜ knai b virpòjo
prie‰ais j∞. Ir jis pergalòjo juos,
tad jie nedr∞so nò prasiÏioti
prie‰ j∞; taigi, jie darò taip, kaip
jis jiems ∞sakò.
15 Ir mano tòvas gyveno palapinòje.
16 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
bdamas labai jaunas, nepaisant to, didelio gio, ir taip pat
labai trok‰damas paÏinti Dievo
a
slòpinius, ‰aukiausi Vie‰paties; ir ‰tai jis b aplankò mane ir
c
sumink‰tino mano ‰ird∞, taigi
d
patikòjau visais ÏodÏiais, kuriuos kalbòjo mano e tòvas; todòl
a‰ nemai‰tavau prie‰ j∞ kaip
mano broliai.
17 Ir a‰ kalbòjau Samui, atskleis-

11a 1 Nef 17:17.
RR Murmòti.
b Pat 20:20.
c 1 Nef 5:2–4.
12a Moz 4:6.
13a Jer 13:14; 1 Nef 1:13.
14a RR Galia.
b 1 Nef 17:45.

16a RR Dievo slòpiniai.
b Ps 8:5; Al 17:10;
DS 5:16.
RR Aprei‰kimas.
c 1 Kar 18:37; Al 5:7.
d 1 Nef 11:5.
e RR Tòvas, mirtingasis;
Prana‰as.

5

1 Nefio 2:18–3:7

damas jam tai, kà Vie‰pats man
aprei‰kò savo ·ventàja Dvasia.
Ir buvo taip, kad jis patikòjo
mano ÏodÏiais.
18 Bet ‰tai Lamanas ir Lemuelis neklausò mano ÏodÏi˜; ir
a
nulidintas j˜ ‰irdÏi˜ kietumo a‰ ‰aukiausi Vie‰paties
dòl j˜.
19 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
kalbòjo man, sakydamas: Palaimintas tu, Nefi, dòl savo a tikòjimo, nes ie‰kojai man´s stropiai,
su ‰irdies nusiÏeminimu.
20 Ir kiek tu laikysiesi mano
∞sakym˜, tiek a klestòsi ir bsi
vedamas ∞ paÏado b Ïem´; taip,
btent Ïem´, kurià esu paruo‰´s
tau; taip, Ïem´, kuri yra rinktinò
tarp vis˜ kit˜ Ïemi˜.
21 Ir kiek tavo broliai mai‰taus
prie‰ tave, tiek jie bus a atkertami
nuo Vie‰paties akivaizdos.
22 Ir kiek tu laikysiesi mano
∞sakym˜, tiek bsi skiriamas
savo broli˜ a valdovu ir mokytoju.
23 Nes ‰tai tà dienà, kada jie
mai‰taus prie‰ mane, a‰ a prakeiksiu juos, netgi skaudÏiu
prakeiksmu, ir jie neturòs galios tavo sòklai, nebent ‰ie taip
pat mai‰taus prie‰ mane.
24 Ir jei bus taip, kad jie mai‰taus prie‰ mane, jie bus a ryk‰tò
tavo sòklai, kad b ragint˜ juos
prisiminti.
18a Al 31:24;
3 Nef 7:16.
19a 1 Nef 7:12; 15:11.
20a Joz 1:7;
1 Nef 4:14;
Mzj 1:7.
b PakØst 33:13–16;
1 Nef 5:5; 7:13;

3 SKYRIUS
Lehio sns gr∞Ïta ∞ Jeruzal´ skaistvario plok‰teli˜. Labanas atsisako
atiduoti plok‰teles. Nefis ragina ir
dràsina savo brolius. Labanas pavagia j˜ turtà ir bando juos nuÏudyti.
Lamanas ir Lemuelis mu‰a Nef∞ ir
Samà ir papeikiami angelo. Apie
600–592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad a‰, Nefis, pasikalbòj´s su Vie‰paãiu, gr∞Ïau
prie savo tòvo palapinòs.
2 Ir buvo taip, kad jis kalbòjo
man, sakydamas: ·tai a‰ susapnavau a sapnà, kuriame Vie‰pats
∞sakò man, kad tu ir tavo broliai
gr∞Ïtumòte ∞ Jeruzal´.
3 Nes ‰tai Labanas turi Ïyd˜
metra‰t∞ ir taip pat mano protòvi˜ a genealogijà, ir tai i‰raiÏyta
ant skaistvario plok‰teli˜.
4 Todòl Vie‰pats ∞sakò man,
kad tu ir tavo broliai eitumòte
∞ Labano namus ir gautumòte
metra‰ãius bei atne‰tumòte juos
ãionai ∞ tyrus.
5 Ir dabar ‰tai tavo broliai
murma, sakydami, kad sunku
yra tai, ko pareikalavau i‰ j˜;
bet juk ne a‰ to pareikalavau i‰
j˜, bet tai Vie‰paties ∞sakymas.
6 Todòl eik, mano snau, ir
Vie‰pats bus tau palankus, kadangi tu a nemurmòjai.
7 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,

Moz 7:17–18.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
21a 2 Nef 5:20–24;
Al 9:13–15; 38:1.
22a Pr 37:8–11;
1 Nef 3:29.
23a PakØst 11:28;
1 Nef 12:22–23;

DS 41:1.
24a Joz 23:13;
Ts 2:22–23.
b 2 Nef 5:25.
3 2a RR Sapnas.
3 a 1 Nef 5:14.
6 a RR Palaikyti
baÏnyãios vadovus.

1 Nefio 3:8–22
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pasakiau savo tòvui: A‰ a eisiu
ir padarysiu tai, kà Vie‰pats
∞sakò, nes Ïinau, kad Vie‰pats
neduoda b ∞sakym˜ Ïmoni˜ vaikams, c neruo‰damas jiems kelio
atlikti tai, kà jis jiems ∞sako.
8 Ir buvo taip, kad mano tòvas,
i‰gird´s ‰iuos ÏodÏius, nepaprastai dÏiaugòsi, nes suvokò, jog
esu palaimintas Vie‰paties.
9 Ir a‰, Nefis, ir mano broliai
leidomòs kelionòn tyrais su savo
palapinòmis ∞ Jeruzalòs Ïem´.
10 Ir buvo taip, kad atòj´ ∞
Jeruzalòs Ïem´ a‰ ir mano broliai taròmòs tarpusavyje.
11 Ir mes a metòme burtà, kuris
i‰ ms˜ turòt˜ eiti ∞ Labano namus. Ir buvo taip, kad burtas
krito Lamanui; ir Lamanas nuòjo ∞ Labano namus, ir kalbòjo su
juo, kai ‰is sòdòjo savo namuose.
12 Ir jis noròjo i‰ Labano metra‰ãi˜, i‰raiÏyt˜ ant skaistvario
plok‰teli˜, kuriuose buvo mano
tòvo a genealogija.
13 Ir ‰tai buvo taip, kad Labanas supyko ir i‰vijo j∞ i‰ savo
akivaizdos, ir nenoròjo, kad jis
turòt˜ metra‰ãius. Todòl jis sakò
jam: ·tai tu esi plò‰ikas, ir a‰
nuÏudysiu tave.
14 Bet Lamanas pabògo i‰ jo
akivaizdos ir papasakojo mums,
kà Labanas padarò. Ir mes nepaprastai nulidome, ir mano
broliai buvo begr∞Ïtà pas mano
tòvà ∞ tyrus.
15 Bet ‰tai a‰ sakiau jiems: Kaip
7 a 1 Sam 17:32;
1 Kar 17:11–15.
RR Tikòjimas, tikòti;
Paklusnumas,
paklusnus, paklusti.
b RR Dievo ∞sakymai.
c Pr 18:14; Fil 4:13;

Vie‰pats gyvas ir kaip mes gyvi,
neisime pas savo tòvà ∞ tyrus,
kol neatliksime to, kà Vie‰pats
mums ∞sakò.
16 Taigi i‰tikimai laikykimòs
Vie‰paties ∞sakym˜; todòl eikime ∞ savo tòvo a paveldo Ïem´,
nes ‰tai jis paliko auksà ir sidabrà, ir visokias brangenybes.
Ir visa tai jis padarò dòl to, kad
Vie‰pats taip b ∞sakò.
17 Nes jis Ïinojo, jog dòl Ïmoni˜
nelabumo Jeruzalò bus a sunaikinta.
18 Nes ‰tai jie a atmetò prana‰˜
ÏodÏius. Todòl, jei mano tòvas
bt˜ gyven´s toje Ïemòje po to,
kai jam buvo b ∞sakyta bògti i‰
tos Ïemòs, ‰tai jis taip pat bt˜
Ïuv´s. Todòl btinai reikòjo,
kad jis bògt˜ i‰ tos Ïemòs.
19 Ir ‰tai tai yra Dievo i‰mintis, kad mes gautume ‰iuos
a
metra‰ãius – kad galòtume i‰saugoti savo vaikams savo tòv˜
kalbà.
20 Ir taip pat kad galòtume
jiems a i‰saugoti ÏodÏius, pasakytus vis˜ ‰vent˜j˜ prana‰˜
burna, perduotus jiems Dievo
Dvasia ir galia nuo tada, kai
prasidòjo pasaulis, netgi iki ‰io
dabartinio laiko.
21 Ir buvo taip, jog tokia kalba
a‰ ∞tikinòjau savo brolius, kad
jie i‰tikimai laikyt˜si Dievo
∞sakym˜.
22 Ir buvo taip, kad mes nuòjome ∞ savo paveldo Ïem´ ir surin-

1 Nef 17:3, 50;
DS 5:34.
11a Neh 10:35;
ApD 1:26.
12a 1 Nef 3:3; 5:14.
16a 1 Nef 2:4.
b 1 Nef 2:2; 4:34.

17a 2 Met 36:16–20;
Jer 39:1–9; 1 Nef 1:13.
18a RR Mai‰tas, sukilimas.
b 1 Nef 16:8.
19a Om 1:17; Mzj 1:2–6.
20a RR Ra‰tai – Ra‰tai
turi bti i‰saugoti.
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kome savo a auksà ir savo sidabrà, ir savo vertingus daiktus.
23 Ir surink´ tai, mes vòl òjome
∞ Labano namà.
24 Ir buvo taip, kad mes atòjome
pas Labanà ir noròjome, kad jis
atiduot˜ mums metra‰ãius, i‰raiÏytus ant skaistvario a plok‰teli˜,
uÏ kuriuos mes atiduotume jam
savo auksà ir savo sidabrà, ir
visus savo vertingus daiktus.
25 Ir buvo taip, kad Labanas,
pamat´s ms˜ turtà, ir kad jis
labai didelis, a uÏsigeidò jo taip,
kad i‰vijo mus lauk ir pasiuntò
savo tarnus nuÏudyti mus, kad
galòt˜ gauti ms˜ turtà.
26 Ir buvo taip, kad mes bògome nuo Labano tarn˜ ir buvome
priversti palikti savo turtà, ir jis
pateko ∞ Labano rankas.
27 Ir buvo taip, kad mes pabògome ∞ tyrus, ir Labano tarnai
nepavijo ms˜, ir mes pasislòpòme uolos ertmòje.
28 Ir buvo taip, kad Lamanas
pyko ant man´s, ir taip pat ant
mano tòvo; taip pat ir Lemuelis,
nes jis klausò Lamano ÏodÏi˜.
Todòl Lamanas ir Lemuelis kalbòjo daug a nemaloni˜ ÏodÏi˜
mums, savo jaunesniesiems broliams, ir mu‰ò mus netgi lazda.
29 Ir buvo taip, kad, jiems mu‰ant mus lazda, ‰tai Vie‰paties
a
angelas pasirodò ir atsistojo
prie‰ais juos, ir kalbòjo jiems,
sakydamas: Kodòl mu‰ate savo
jaunesn∞j∞ brol∞ lazda? Ar neÏinote, kad Vie‰pats i‰rinko j∞ bti
22a
24a
25a
28a
29a

1 Nef 2:4.
1 Nef 3:3.
RR Geisti.
1 Nef 17:17–18.
1 Nef 4:3; 7:10.
RR Angelai.

js˜ b valdovu, ir tai dòl js˜
nedorybi˜? ·tai js vòl eisite
∞ Jeruzal´, ir Vie‰pats atiduos
Labanà ∞ js˜ rankas.
30 Ir baig´s kalbòti mums,
a
angelas pasi‰alino.
31 Ir angelui pasi‰alinus, Lamanas ir Lemuelis vòl pradòjo
a
murmòti, sakydami: Kaip tai
∞manoma, kad Vie‰pats atiduot˜ Labanà ∞ ms˜ rankas? ·tai
jis galingas vyras ir gali ∞sakyti
penkiasde‰imãiai, taip, jis gali
net nuÏudyti penkiasde‰imt;
tad kodòl gi ne mus?
4 SKYRIUS
Pagal Vie‰paties ∞sakymà Nefis
nuÏudo Labanà ir po to gauna skaistvario plok‰teles pasinaudodamas
gudrybe. Zoramas pasirenka prisijungti prie Lehio ‰eimos tyruose.
Apie 600–592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad a‰ kalbòjau
savo broliams, sakydamas: Eime
vòl ∞ Jeruzal´ ir a i‰tikimai laikykimòs Vie‰paties ∞sakym˜; nes
‰tai jis yra galingesnis uÏ visà
Ïem´, tai kodòl gi ne b galingesnis
uÏ Labanà ir jo penkiasde‰imt,
taip, arba netgi uÏ jo de‰imtis
tkstanãi˜?
2 Todòl eime; bkime a stiprs
kaip b Mozò, nes jis i‰ ties˜ kalbòjo
Raudonosios c jros vandenims,
ir ‰ie persiskyrò ∞ abi puses, ir
ms˜ tòvai peròjo i‰ nelaisvòs
sausa Ïeme, o faraono armijos

b 1 Nef 2:22.
30a 1 Nef 16:38.
31a RR Murmòti.
4 1a RR Dràsa, narsa;
Tikòjimas, tikòti.
b 1 Nef 7:11–12.

2 a PakØst 11:8.
b RR Mozò.
c I‰ 14:21;
1 Nef 17:26;
Mzj 7:19.

1 Nefio 4:3–18
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sekò i‰ paskos ir buvo paskandintos Raudonosios jros vandenyse.
3 ·tai js Ïinote, kad tai
tiesa, ir taip pat Ïinote, kad
a
angelas kalbòjo jums; kaip tad
galite abejoti? Eime, Vie‰pats
pajògus i‰vaduoti mus, lygiai
kaip ir ms˜ tòvus, ir sunaikinti Labanà, lygiai kaip ir
egiptieãius.
4 Dabar, man pasakius ‰iuos
ÏodÏius, jie vis dar tÏo ir vis
dar tebemurmòjo; vis dòlto jie
sekò paskui mane, kol priòjome
Jeruzalòs sienas.
5 Ir tai buvo nakt∞, ir a‰ nurodÏiau, kad jie pasislòpt˜ sien˜
i‰oròje. Ir kai jie pasislòpò, a‰,
Nefis, ∞sòlinau ∞ miestà ir nuòjau
link Labano namo.
6 Ir a‰ buvau a vedamas Dvasios, b neÏinodamas i‰ anksto,
kà turòsiu daryti.
7 Nepaisydamas to, a‰ òjau, ir,
prisiartin´s prie Labano namo,
prie‰ais save pamaãiau vyrà,
parkritus∞ ant Ïemòs, nes jis
buvo girtas nuo vyno.
8 Ir priòj´s prie jo, pamaãiau,
kad tai Labanas.
9 Ir pamaãiau jo a kalavijà ir
i‰traukiau j∞ i‰ mak‰ties; ir jo
rankena buvo i‰ gryno aukso,
ir jis buvo nepaprastai puikaus
darbo, ir maãiau, kad jo geleÏtò
buvo geriausio plieno.
10 Ir buvo taip, jog Dvasia
a
vertò mane nuÏudyti Labanà;
3 a 1 Nef 3:29–31; 7:10.
6 a RR ·ventoji Dvasia;
Økvòpimas, ∞kvòpti.
b Hbr 11:8.
9 a 2 Nef 5:14; DS 17:1.
10a Al 14:11.
11a 1 Sam 17:41–49.

bet a‰ tariau savo ‰irdyje: Niekada, nò karto nesu praliej´s
Ïmogaus kraujo. Ir a‰ atsitraukiau ir nenoròjau jo Ïudyti.
11 Bet Dvasia vòl tarò man: ·tai
a
Vie‰pats atidavò j∞ ∞ tavo rankas. Taip, ir a‰ taip pat Ïinojau,
kad jis kòsinosi atimti mano paties gyvyb´; taip, ir jis neklauso
Vie‰paties ∞sakym˜; ir taip pat
b
atòmò ms˜ turtà.
12 Ir buvo taip, kad Dvasia vòl
pasakò man: NuÏudyk j∞, nes
Vie‰pats atidavò j∞ ∞ tavo rankas.
13 Mat Vie‰pats a Ïudo b nelabuosius, kad ∞gyvendint˜ savo
teisius tikslus. c Geriau, kad Ït˜
vienas vyras, negu visa tauta
nusirist˜ ∞ netikòjimà ir praÏt˜.
14 Ir dabar, a‰, Nefis, i‰gird´s
‰ituos ÏodÏius, prisiminiau Vie‰paties ÏodÏius, kuriuos jis kalbòjo man tyruose, sakydamas:
a
Kiek tavo sòkla laikysis mano
b
∞sakym˜, tiek jie c klestòs paÏado
d
Ïemòje.
15 Taip, ir a‰ taip pat galvojau,
kad jie negalòs laikytis Vie‰paties ∞sakym˜ pagal Mozòs ∞statymà, jei neturòs to ∞statymo.
16 Ir a‰ taip pat Ïinojau, kad
a
∞statymas buvo i‰raiÏytas ant
t˜ skaistvario plok‰teli˜.
17 Ir vòlgi, a‰ supratau, kad
Vie‰pats atidavò Labanà ∞ mano
rankas tam, kad gauãiau metra‰ãius pagal jo ∞sakymus.
18 Todòl a‰ paklusau Dvasios
balsui ir paòmiau Labanà uÏ

b 1 Nef 3:26.
13a 1 Nef 17:33–38;
DS 98:31–32.
b RR Nelabas,
nelabumas.
c Al 30:47.
14a Om 1:6;

Mzj 2:22;
Etr 2:7–12.
b RR Dievo ∞sakymai.
c 1 Nef 2:20.
d 1 Nef 17:13–14;
JokK 2:12.
16a RR Mozòs ∞statymas.
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plauk˜, ir nukirtau jam galvà
jo paties a kalaviju.
19 Ir nukirt´s jam galvà jo paties kalaviju, a‰ paòmiau Labano
apdarus ir apsivilkau juos; taip,
netgi kiekvienà dalel´; ir apsijuosiau jo ginklus aplink strònas.
20 Ir padar´s tai, a‰ nuòjau link
Labano lobyno. Ir eidamas link
Labano lobyno, ‰tai a‰ pamaãiau Labano a tarnà, kuris turòjo
lobyno raktus. Ir a‰ ∞sakiau jam
Labano balsu, kad jis eit˜ su
manimi ∞ lobynà.
21 Ir jis manò, kad a‰ esu jo
‰eimininkas Labanas, nes matò
‰ituos apdarus, ir taip pat kalavijà, apjuostà aplink mano strònas.
22 Ir jis kalbòjo man apie Ïyd˜
vyresniuosius, Ïinodamas, kad jo
‰eimininkas Labanas nakt∞ buvo
i‰vyk´s su jais.
23 Ir a‰ kalbòjau jam, lyg bãiau Labanas.
24 Ir a‰ taip pat kalbòjau jam,
kad turiu ne‰tis raiÏinius, kurie
ant skaistvario a plok‰teli˜, pas
savo vyresniuosius brolius, esanãius sien˜ i‰oròje.
25 Ir taip pat liepiau jam sekti
paskui mane.
26 Ir jis, manydamas, kad a‰
kalbòjau apie baÏnyãios brolius
ir kad i‰ ties˜ buvau tas Labanas, kur∞ a‰ nuÏudÏiau, sekò
paskui mane.
27 Ir kol òjau pas savo brolius,
buvusius sien˜ i‰oròje, jis daug
kart˜ man kalbòjo apie Ïyd˜
vyresniuosius.
28 Ir buvo taip, kad pamat´s
18a 1 Sam 17:51.
20a 2 Nef 1:30.
24a 1 Nef 3:12, 19–24;
5:10–22.

mane, Lamanas nepaprastai i‰sigando, ir taip pat Lemuelis ir
Samas. Ir jie bògo i‰ mano akivaizdos, nes manò, kad tai Labanas ir kad jis nuÏudò mane
ir kòsinasi taip pat atimti ir j˜
gyvyb´.
29 Ir buvo taip, kad a‰ pa‰aukiau juos, ir jie i‰girdo mane;
todòl liovòsi bògti i‰ mano akivaizdos.
30 Ir buvo taip, kad pamat´s
mano brolius, Labano tarnas pradòjo drebòti ir buvo besprunkàs
nuo man´s ir begr∞Ïtàs ∞ Jeruzalòs miestà.
31 Ir dabar, a‰, Nefis, bdamas
didelio gio vyras, ir taip pat
gav´s daug a stiprybòs i‰ Vie‰paties, nutvòriau Labano tarnà
ir laikiau j∞, taigi jis negalòjo
pabògti.
32 Ir buvo taip, jog a‰ kalbòjau
su juo, kad jei jis klausys mano
ÏodÏi˜, kaip Vie‰pats gyvas, ir
kaip a‰ gyvas, jei jis klausys
ms˜ ÏodÏi˜, mes pasigailòsime
jo gyvybòs.
33 Ir a‰ pasakiau jam, netgi su
a
priesaika, kad jam nereikia bijoti ir kad jis bus laisvas vyras
kaip mes, jei eis su mumis ∞ tyrus.
34 Ir a‰ taip pat kalbòjau jam,
sakydamas: I‰ ties˜ Vie‰pats
a
∞sakò mums padaryti ‰∞ darbà;
ir argi mes stropiai nesilaikysime Vie‰paties ∞sakym˜? Todòl,
jeigu eisi ∞ tyrus pas mano tòvà,
tu turòsi vietà su mumis.
35 Ir buvo taip, kad a Zoramas
nuo mano i‰tart˜ ÏodÏi˜ ∞gavo

31a Mzj 9:17;
Al 56:56.
33a RR Priesaika.
34a 1 Nef 2:2; 3:16.

35a 1 Nef 16:7;
2 Nef 5:5–6.
RR Zoramas,
zoramitai.

1 Nefio 4:36–5:9
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dràsos. Dabar, Zoramas – toks
buvo tarno vardas – paÏadòjo,
kad eis ∞ tyrus pas ms˜ tòvà.
Taip, ir jis taip pat prisiekò
mums, kad nuo ‰iol pasiliks su
mumis.
36 Dabar, mes noròjome, kad
jis pasilikt˜ su mumis dòl to,
kad Ïydai nesuÏinot˜ apie ms˜
pabògimà ∞ tyrus, nesivyt˜ ir
nesunaikint˜ ms˜.
37 Ir buvo taip, jog Zoramui
a
prisiekus mums, mes liovòmòs
baimintis dòl jo.
38 Ir buvo taip, kad mes pasiòmòme skaistvario plok‰teles bei
Labano tarnà ir i‰vykome ∞ tyrus, ir nukeliavome prie savo
tòvo palapinòs.
5 SKYRIUS
Sarija priekai‰tauja Lehiui. Abu
dÏigauja dòl savo sn˜ sugr∞Ïimo.
Jie atna‰auja aukas. Skaistvario
plok‰telòse yra Mozòs ir prana‰˜
ra‰tai. Plok‰telòs parodo, kad Lehis
yra Juozapo palikuonis. Lehis prana‰auja apie savo sòklà ir plok‰teli˜
i‰saugojimà. Apie 600–592 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad mums atòjus ∞
tyrus pas savo tòvà, ‰tai jis prisipildò dÏiaugsmo, ir taip pat
mano motina a Sarija nepaprastai
dÏiaugòsi, nes ji i‰ tikr˜j˜ gedòjo
dòl ms˜.
2 Nes ji manò, kad Ïuvome
tyruose; ir ji taip pat priekai‰tavo mano tòvui, vadindama j∞
37a Joz 9:1–21;
Mok 5:4.
RR Priesaika.
5 1a RR Sarija.

regòjim˜ vyru, sakydama: ·tai
tu i‰vedei mus i‰ ms˜ paveldo
Ïemòs, ir mano sn˜ jau nebòra,
ir mes Ïstame tyruose.
3 Ir tokia kalba mano motina
priekai‰tavo mano tòvui.
4 Ir buvo taip, kad mano tòvas
kalbòjo jai, sakydamas: A‰ Ïinau,
kad esu a regòjim˜ vyras; nes jei
nebãiau b regòjime mat´s Dievo
dalyk˜, nebãiau paÏin´s Dievo
gerumo, bet bãiau pasilik´s
Jeruzalòs Ïemòje ir Ïuv´s su
savo broliais.
5 Bet ‰tai a‰ gavau paÏado
a
Ïem´, dòl ko ir dÏigauju;
taip, ir b Ïinau, kad Vie‰pats
i‰vaduos mano snus i‰ Labano
rank˜ ir vòl atves juos pas mus
∞ tyrus.
6 Ir tokia kalba mano tòvas
Lehis guodò mano motinà Sarijà
dòl ms˜, kol mes keliavome
tyrais ∞ Jeruzalòs Ïem´ gauti
Ïyd˜ metra‰ãio.
7 Ir kada mes sugr∞Ïome prie
mano tòvo palapinòs, ‰tai j˜
dÏiaugsmas buvo pilnas, ir
mano motina buvo paguosta.
8 Ir ji kalbòjo, sakydama:
Dabar tikrai Ïinau, kad Vie‰pats
a
∞sakò mano vyrui bògti ∞ tyrus;
taip, ir taip pat tikrai Ïinau,
kad Vie‰pats apsaugojo mano
snus ir i‰vadavo juos i‰ Labano
rank˜, ir davò jiems galià, kuria
jie sugebòjo b atlikti tai, kà Vie‰pats jiems ∞sakò. Ir tokia kalba
ji kalbòjo.
9 Ir buvo taip, kad jie nepaprastai dÏigavo ir atna‰avo

4 a 1 Nef 2:11.
b 1 Nef 1:8–13.
RR Regòjimas.
5 a 1 Nef 2:20; 18:8, 22–23.

RR PaÏadòtoji Ïemò.
b RR Tikòjimas, tikòti.
8 a 1 Nef 2:2.
b 1 Nef 3:7.
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aukà bei deginamàsias atna‰as
Vie‰paãiui, ir rei‰kò b padòkas
Izraelio Dievui.
10 Ir po to, kai jie i‰rei‰kò
padòkas Izraelio Dievui, mano
tòvas Lehis paòmò metra‰ãius,
kurie buvo i‰raiÏyti ant skaistvario a plok‰teli˜, ir tyrinòjo juos
nuo pradÏios.
11 Ir jis pamatò, kad juose yra
penkios Mozòs a knygos, kuriose
buvo apra‰ymas apie pasaulio
sukrimà ir taip pat apie Adomà
ir Ievà, kurie buvo ms˜ pirmieji
gimdytojai;
12 ir taip pat Ïyd˜ a metra‰tis
nuo pradÏios netgi iki Zedekijo, Judòjos karaliaus, valdymo
pradÏios;
13 ir taip pat ‰vent˜j˜ prana‰˜
prana‰ystòs nuo pradÏios netgi
iki a Zedekijo valdymo pradÏios,
ir taip pat daug prana‰ysãi˜, i‰tart˜ b Jeremijo burna.
14 Ir buvo taip, kad mano tòvas
Lehis ant skaistvario a plok‰teli˜
taip pat rado savo tòv˜ genealogijà; todòl jis Ïinojo, kad yra
b
Juozapo palikuonis; taip, btent to Juozapo, c Jokbo snaus,
d
parduoto ∞ Egiptà ir e apsaugoto
Vie‰paties ranka, kad ‰is apsaugot˜ savo tòvà Jokbà ir visus
jo nami‰kius nuo bado mirties.
15 Ir jie taip pat buvo a i‰vesti
9 a Mzj 2:3;
3 Nef 9:19–20.
RR Mozòs ∞statymas.
b RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
10a 1 Nef 4:24, 38; 13:23.
RR Skaistvario
plok‰telòs.
11a 1 Nef 19:23.
RR Penkiaknygò.
12a 1 Met 9:1.

i‰ nelaisvòs ir i‰ Egipto Ïemòs
to paties Dievo, kuris apsaugojo
juos.
16 Ir taip mano tòvas Lehis
atrado savo tòv˜ genealogijà. Ir
Labanas taip pat buvo a Juozapo
palikuonis, todòl jis ir jo tòvai
i‰saugojo metra‰ãius.
17 Ir dabar, kada mano tòvas
pamatò visa tai, jis prisipildò
Dvasios ir òmò prana‰auti apie
savo sòklà –
18 kad ‰ios skaistvario plok‰telòs pasklis po visas tautas, gimines, lieÏuvius ir liaudis, kurie
bus i‰ jo sòklos.
19 Dòl to jis pasakò, kad ‰ios
skaistvario plok‰telòs a niekuomet nepraÏus ir nebepatamsòs
nuo laiko. Ir jis daug prana‰avo
apie savo sòklà.
20 Ir buvo taip, kad iki ‰iol a‰
ir mano tòvas ∞vykdòme Vie‰paties mums duotus ∞sakymus.
21 Ir mes gavome metra‰ãius,
kaip Vie‰pats buvo mums ∞sak´s,
ir tyrinòjome juos, ir suvokòme,
kad jie buvo naudingi; taip, netgi labai a vertingi mums – tiek,
kad galòjome b i‰saugoti Vie‰paties ∞sakymus savo vaikams.
22 Todòl tai buvo Vie‰paties
i‰mintis, kad ne‰tumòmòs juos
su savimi, keliaudami tyrais
link paÏado Ïemòs.

RR Ra‰tai.
13a 2 Kar 24:18; Jer 37:1.
b Ezr 1:1; Jer 36:17–32;
1 Nef 7:14; Hel 8:20.
14a 1 Nef 3:3, 12.
RR Skaistvario
plok‰telòs.
b 2 Nef 3:4; Al 10:3.
RR Juozapas, Jokbo
snus.
c RR Jokbas, Izaoko

snus.
d Pr 37:29–36.
e Pr 45:4–5.
15a I‰ 13:17–18; Am 3:1–2;
1 Nef 17:23–31;
DS 103:16–18; 136:22.
16a 1 Nef 6:2.
19a Al 37:4–5.
21a RR Ra‰tai – Ra‰t˜
vertingumas.
b 2 Nef 25:26.

1 Nefio 6:1–7:6

12

6 SKYRIUS
Nefis ra‰o apie Dievo dalykus. Nefio
tikslas yra ∞tikinti Ïmones ateiti pas
Abraomo Dievà ir bti i‰gelbòtiems.
Apie 600–592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, a‰, Nefis, a ‰ioje savo
metra‰ãio dalyje nepateikiu savo
tòv˜ genealogijos; ir niekada
vòliau nepateiksiu jos ant ‰it˜
mano ra‰om˜ b plok‰teli˜; nes ji
yra metra‰tyje, kur∞ i‰saugojo
mano c tòvas; todòl ‰iame darbe
jos nera‰au.
2 Nes man pakanka pasakyti,
jog esame a Juozapo palikuonys.
3 Ir man nerpi smulkiai apra‰yti viskà apie savo tòvà, nes
tai negali bti uÏra‰yta ant ‰it˜
a
plok‰teli˜, kadangi a‰ noriu
vietos, kad galòãiau ra‰yti apie
Dievo dalykus.
4 Nes visa, ko a‰ siekiu, – tai
a
∞tikinti Ïmones, kad jie b ateit˜
pas Abraomo Dievà ir Izaoko
Dievà, ir Jokbo Dievà ir bt˜
i‰gelbòti.
5 Todòl a‰ nera‰au to, kas a patinka pasauliui, bet ra‰au tai, kas
patinka Dievui ir tiems, kurie
ne pasaulio.
6 Todòl a‰ duosiu ∞sakymà
savo sòklai, kad jie neuÏimt˜
‰it˜ plok‰teli˜ tuo, kas nevertinga Ïmoni˜ vaikams.
7 SKYRIUS
Lehio sns sugr∞Ïta ∞ Jeruzal´ ir
6 1a 2 Nef 4:14–15.
b 1 Nef 9:2.
c 1 Nef 1:16–17; 19:1–6.
2 a 1 Nef 5:14–16.
3 a JokK 7:27; Jar 1:2, 14;
Om 1:30.

pakvieãia Izmael∞ ir jo nami‰kius
prisijungti prie j˜ kelionòje. Lamanas ir kiti mai‰tauja. Nefis ragina
savo brolius tikòti Vie‰pat∞. Jie suri‰a j∞ virvòmis ir ketina nuÏudyti.
Jis i‰silaisvina tikòjimo galia. Jo
broliai pra‰o atleidimo. Lehis ir jo
bendrakeleiviai atna‰auja aukà ir
deginamàsias atna‰as. Apie 600–
592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, noriu, kad Ïinotumòte,
jog po to, kai mano tòvas Lehis
baigò a prana‰auti apie savo
sòklà, buvo taip, kad Vie‰pats
vòl jam kalbòjo, sakydamas,
kad nedera jam, Lehiui, vienam
pasiimti savo ‰eimà ∞ tyrus; bet
kad jo sns turi paimti b dukteris ∞ c Ïmonas, kad i‰augint˜
sòklà Vie‰paãiui paÏado Ïemòje.
2 Ir buvo taip, jog Vie‰pats
a
∞sakò jam, kad a‰, Nefis, ir mano
broliai vòl gr∞Ïtume ∞ Jeruzalòs
Ïem´ ir atsivestume ∞ tyrus Izmael∞ bei jo ‰eimà.
3 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
su savo broliais a vòl leidausi
keliauti tyrais link Jeruzalòs.
4 Ir buvo taip, kad mes nuòjome ∞ Izmaelio namà ir ∞gijome
palankumo Izmaelio akyse, tiek,
kad kalbòjome jam Vie‰paties
ÏodÏius.
5 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
sumink‰tino Izmaelio ir taip pat
jo nami‰ki˜ ‰ird∞ tiek, kad jie
leidosi kelionòn su mumis ∞ tyrus link ms˜ tòvo palapinòs.
6 Ir buvo, kad, mums bekeliau-

4 a Jn 20:30–31. Îiròkite
Mormono Knygos
titulin∞ puslap∞.
b 2 Nef 9:41, 45, 51.
5 a 1 Tes 2:4;
MÎ 1:4.

7 1a 1 Nef 5:17–19.
b 1 Nef 16:7.
c RR Santuoka,
susituokti.
2 a 1 Nef 16:7–8.
3 a 1 Nef 3:2–3.

13

1 Nefio 7:7–18

jant tyruose, ‰tai Lamanas ir
Lemuelis ir dvi Izmaelio dukterys bei du Izmaelio a sns ir
j˜ ‰eimos mai‰tavo prie‰ mus;
taip, prie‰ mane, Nef∞, ir Samà,
ir savo tòvà Izmael∞, ir jo Ïmonà,
ir kitas tris jo dukteris.
7 Ir buvo taip, kad mai‰taudami
jie noròjo gr∞Ïti ∞ Jeruzalòs Ïem´.
8 Ir dabar, mane, Nef∞, a nulidino j˜ kieta‰irdi‰kumas, todòl
kalbòjau jiems, taip, btent Lamanui ir Lemueliui, sakydamas:
·tai js esate mano vyresnieji
broliai, ir kaip yra, kad js tiek
kieti savo ‰irdimis ir taip akli
savo protais, jog jums reikia,
kad a‰, js˜ jaunesnysis brolis,
kalbòãiau jums, taip, ir duoãiau
jums pavyzd∞?
9 Kaip yra, kad js ne∞siklausòte ∞ Vie‰paties Ïod∞?
10 Kaip yra, kad a pamir‰ote,
jog matòte Vie‰paties angelà?
11 Taip, ir kaip yra, kad pamir‰ote, kokius didÏius darbus
Vie‰pats padarò dòl ms˜, a i‰vaduodamas mus i‰ Labano
rank˜, ir taip pat kad mes gautume metra‰t∞?
12 Taip, ir kaip yra, kad pamir‰ote, jog pagal savo valià
Vie‰pats gali padaryti a viskà
dòl Ïmoni˜ vaik˜, jei tik jie
panaudoja b tikòjimà juo? Todòl
bkime jam i‰tikimi.
13 Ir jei bus taip, kad bsime
jam i‰tikimi, mes gausime paÏado a Ïem´; ir js suÏinosite kada
6 a 2 Nef 4:10.
8 a Al 31:2; Moz 7:41.
10a PakØst 4:9;
1 Nef 3:29; 4:3.
11a 1 Nef 4.
12a 1 Nef 17:50;
Al 26:12.

nors ateity, kad Vie‰paties Ïodis
dòl Jeruzalòs b sunaikinimo bus
∞vykdytas; nes visa, kà Vie‰pats
yra kalbòj´s apie Jeruzalòs sunaikinimà, turi bti ∞vykdyta.
14 Nes ‰tai Vie‰paties Dvasia
netrukus liausis plktis su jais;
nes ‰tai, jie a atmetò prana‰us ir
b
Jeremijà ∞metò ∞ kalòjimà. Ir jie
kòsinosi atimti mano tòvo c gyvyb´ tiek, kad i‰varò j∞ i‰ Ïemòs.
15 Dabar ‰tai sakau jums, kad jei
sugr∞‰ite ∞ Jeruzal´, js taip pat
Ïsite su jais. Ir dabar, jeigu jau
taip nusprendòte, eikite ∞ tà Ïem´
ir atminkite ÏodÏius, kuriuos sakau jums, kad jei eisite, js taip
pat Ïsite; nes taip Vie‰paties
Dvasia verãia mane kalbòti.
16 Ir buvo taip, jog man,
Nefiui, pasakius ‰iuos ÏodÏius
savo broliams, jie supyko ant
man´s. Ir buvo taip, kad jie
suãiupo mane, nes ‰tai jie buvo
nepaprastai ∞nir‰´, ir a suri‰o
mane virvòmis, nes kòsinosi
atimti mano gyvyb´, palikdami mane tyruose laukiniams
Ïvòrims suòsti.
17 Bet buvo taip, kad a‰ meldÏiausi Vie‰paãiui, sakydamas:
O Vie‰patie, pagal mano tikòjimà tavimi, i‰vaduok mane i‰
mano broli˜ rank˜; taip, netgi
duok man jògos, kad galòãiau
a
sutraukyti ‰ituos rai‰ãius, kuriais esu suri‰tas.
18 Ir buvo taip, jog, man pasakius ‰iuos ÏodÏius, ‰tai rai‰ãiai

b 1 Nef 3:7; 15:11.
13a 1 Nef 2:20.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
b 2 Kar 25:1–21;
2 Nef 6:8; 25:10;
Om 1:15;
Hel 8:20–21.

14a Ez 5:6;
1 Nef 1:18–20; 2:13.
RR Mai‰tas, sukilimas.
b Jer 37:15–21.
c 1 Nef 2:1.
16a 1 Nef 18:11–15.
17a Al 14:26–28.

1 Nefio 7:19–8:9
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atsiri‰o nuo mano rank˜ bei
koj˜, ir a‰ stovòjau prie‰ais savo
brolius ir vòl kalbòjau jiems.
19 Ir buvo taip, kad jie vòl supyko ant man´s ir kòsinosi mane
suãiupti; bet ‰tai, viena i‰ Izmaelio a dukter˜, taip, ir taip pat jos
motina ir vienas i‰ Izmaelio sn˜
maldavo mano brolius tiek, kad
sumink‰tino j˜ ‰irdis; ir jie liovòsi kòsintis ∞ mano gyvyb´.
20 Ir buvo taip, kad jie gailòjosi dòl savo nelabumo tiek, kad
nusilenkò prie‰ais mane ir maldavo mane, kad atleisãiau jiems
uÏ tai, kà man padarò.
21 Ir buvo taip, kad a‰ nuo‰irdÏiai a atleidau jiems visa, kà jie
buvo padar´, ir paraginau juos
melsti Vie‰pat∞, savo Dievà, atleidimo. Ir buvo taip, kad jie
taip ir padarò. Ir po to, kai jie
pasimeldò Vie‰paãiui, mes vòl
leidomòs kelionòn link savo tòvo
palapinòs.
22 Ir buvo taip, kad mes atòjome prie savo tòvo palapinòs. Ir
kai a‰ ir mano broliai, ir visi
Izmaelio namai atòjome prie
mano tòvo palapinòs, jie rei‰kò
a
padòkas Vie‰paãiui, savo Dievui, ir atna‰avo jam b aukà bei
deginamàsias atna‰as.
8 SKYRIUS
Lehis mato regòjimà apie gyvybòs
med∞. Jis valgo jo vaisiaus ir trok‰ta,
kad jo ‰eima daryt˜ taip pat. Jis mato
geleÏin´ lazdà, ank‰tà ir siaurà
19a 1 Nef 16:7.
21a RR Atleisti.
22a RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
b 1 Nef 5:9.

kelià bei tamsos miglas, kurios apgaubia Ïmones. Sarija, Nefis ir Samas valgo vaisiaus, bet Lamanas ir
Lemuelis atsisako. Apie 600–592 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad mes surinkome visoki˜ ∞vairi˜ r‰i˜ sòkl˜,
tiek kiekvienos r‰ies grd˜,
tiek ir kiekvienos r‰ies vaisi˜
sòkl˜.
2 Ir buvo taip, kad tuo metu, kai
ms˜ tòvas buvo apsistoj´s tyruose, jis tarò mums, sakydamas:
·tai, a‰ a susapnavau sapnà; arba,
kitais ÏodÏiais, maãiau b regòjimà.
3 Ir ‰tai dòl to, kà pamaãiau,
turiu pagrindo dÏigauti Vie‰paãiu dòl a Nefio, ir taip pat dòl
Samo, nes turiu prieÏast∞ manyti, kad jie ir taip pat daugelis
i‰ j˜ sòklos bus i‰gelbòti.
4 Bet ‰tai, a Lamanai ir Lemueli,
a‰ labai bijau dòl js˜; nes ‰tai,
man regis, savo sapne maãiau
tamsius ir nirius tyrus.
5 Ir buvo taip, kad a‰ pamaãiau
vyrà; ir jis buvo apsireng´s baltu
a
rbu, ir jis atòjo ir atsistojo prie‰ais mane.
6 Ir buvo taip, kad jis kreipòsi ∞
mane ir liepò man sekti paskui j∞.
7 Ir buvo taip, kad sekdamas
paskui j∞ a‰ i‰vydau save tamsiame ir niriame tyrlaukyje.
8 Ir keliav´s tamsoje daugel∞
valand˜, pradòjau melstis Vie‰paãiui, kad jis a pasigailòt˜ man´s
vardan daugybòs savo ‰velni˜
pasigailòjim˜.
9 Ir buvo taip, kad po to, kai

8 2a RR Sapnas;
Aprei‰kimas.
b 1 Nef 10:17.
RR Regòjimas.
3 a 1 Nef 8:14–18.

4 a 1 Nef 8:35–36.
5 a DÏS–I 1:30–32.
8 a RR Gailestingumas,
gailestingas.
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pasimeldÏiau, a‰ pamaãiau didel∞ ir erdv˜ a laukà.
10 Ir buvo taip, kad pamaãiau a med∞, kurio b vaisius buvo
trok‰tinas, kad padaryt˜ Ïmog˜
laimingà.
11 Ir buvo taip, kad a‰ priòjau
ir valgiau jo a vaisiaus; ir pamaãiau, kad jis buvo saldÏiausias
i‰ vis˜, kuriuos kada nors buvau
valg´s. Taip, ir pamaãiau, kad jo
vaisius buvo baltas, pranokstantis bet kok∞ b baltumà, kok∞ kada
nors buvau mat´s.
12 Ir kai a‰ valgiau jo vaisiaus,
jis pripildò mano sielà nepaprastai didelio a dÏiaugsmo; todòl
b
panorau, kad mano ‰eima taip
pat jo valgyt˜; nes a‰ Ïinojau,
kad jis buvo c trok‰tinas labiau
uÏ visus kitus vaisius.
13 Ir kai a‰ apsiÏvalgiau aplink,
tikòdamasis atrasti ir savo ‰eimà, pamaãiau vandens a up´, ir
ji tekòjo tolyn, netoli medÏio,
nuo kurio a‰ valgiau vaisiaus.
14 Ir a‰ paÏvelgiau, kad pamatyãiau, i‰ kur ji atiteka; ir netoliese pamaãiau jos i‰takas, o prie
jos i‰tak˜ pamaãiau js˜ motinà
Sarijà ir Samà bei Nef∞; ir jie stovòjo lyg neÏinot˜, kur jiems eiti.
15 Ir buvo taip, kad a‰ jiems
mojau, ir taip pat garsiu balsu
sakiau, kad ateit˜ pas mane ir
valgyt˜ vaisiaus, kuris buvo
trok‰tinas labiau uÏ visus kitus
vaisius.
9 a Mt 13:38.
10a Pr 2:9;
Apr 2:7; 22:2;
1 Nef 11:4, 8–25.
RR Gyvenimo medis,
gyvybòs medis.
b Al 32:41–43.
11a Al 5:34.

b
12a
b
c
13a

16 Ir buvo taip, kad jie atòjo pas
mane ir taip pat valgò vaisiaus.
17 Ir buvo taip, kad a‰ tro‰kau,
kad Lamanas ir Lemuelis ateit˜
ir taip pat valgyt˜ vaisiaus; todòl
a‰ paÏvelgiau link upòs i‰tak˜,
tikòdamasis pamatyti juos.
18 Ir buvo taip, kad pamaãiau
juos, bet jie nepanoro a ateiti pas
mane ir valgyti vaisiaus.
19 Ir a‰ pamaãiau geleÏin´
a
lazdà, ir ji driekòsi i‰ilgai upòs
kranto ir vedò prie medÏio,
‰alia kurio stovòjau.
20 Ir a‰ taip pat pamaãiau
a
ank‰tà ir siaurà kelià, kuris
driekòsi i‰ilgai geleÏinòs lazdos
iki pat medÏio, prie kurio stovòjau; ir jis taip pat vedò pro
versmòs i‰takas ∞ didel∞ ir erdv˜
tarsi pasaulis b laukà.
21 Ir a‰ maãiau nesuskaiãiuojamus brius Ïmoni˜, daugelis
i‰ kuri˜ verÏòsi pirmyn, kad
pasiekt˜ a kelià, vedant∞ prie
medÏio, prie kurio stovòjau.
22 Ir buvo taip, kad jie atòjo ir
patraukò keliu, kuris vedò prie
medÏio.
23 Ir buvo taip, kad pakilo
tamsos a migla; taip, netgi nepaprastai tir‰ta tamsos migla, netgi
tokia, kad tie, kurie patraukò
keliu, pametò savo kelià, nuklydo ir pasimetò.
24 Ir buvo taip, kad pamaãiau
kitus, besiverÏianãius pirmyn,
ir jie atòjo, ir nusitvòrò geleÏinòs

1 Nef 11:8.
RR DÏiaugsmas.
Al 36:24.
1 Nef 15:36.
1 Nef 12:16–18;
15:26–29.
18a 2 Nef 5:20–25.
19a Ps 2:9; Apr 12:5;

20a
b
21a
23a

DÏSV, Apr 19:15;
1 Nef 8:30; 11:25;
15:23–24.
Mt 7:14;
2 Nef 31:17–20.
Mt 13:38.
RR Kelias.
1 Nef 12:17; 15:24.

1 Nefio 8:25–38
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lazdos galo, ir verÏòsi pirmyn
per tamsos miglà, tvirtai laikydamiesi geleÏinòs lazdos, kol
atòjo ir valgò medÏio a vaisiaus.
25 O uÏvalg´ medÏio vaisiaus,
jie apsiÏvalgò aplink lyg a gòdyt˜si.
26 Ir a‰ taip pat apsiÏvalgiau
aplinkui ir pamaãiau kitoje vandens upòs pusòje didÏiul∞ ir
a
erdv˜ pastatà; ir jis tarsi kybojo
ore, auk‰tai vir‰ Ïemòs.
27 Ir jis buvo pilnas Ïmoni˜,
tiek sen˜, tiek ir jaun˜, tiek vyr˜,
tiek ir moter˜; ir j˜ rbai buvo
labai puiks; ir jie a tyãiojosi ir
rodò pir‰tais ∞ tuos, kurie priòjo
ir valgò vaisiaus.
28 Ir a paragav´ vaisiaus ‰ie
b
gòdinosi t˜, kurie i‰ j˜ ‰aipòsi;
ir jie c atpuolò ∞ uÏdraustus kelius ir pasimetò.
29 Ir dabar, a‰, Nefis, nera‰au
a
vis˜ savo tòvo ÏodÏi˜.
30 Bet, ra‰ant trumpai, ‰tai jis
pamatò kitas minias, besiverÏianãias pirmyn; ir jie atòjo,
ir nusitvòrò geleÏinòs a lazdos
galo, ir verÏòsi savo keliu pirmyn, nuolat tvirtai laikydamiesi
geleÏinòs lazdos, kol atòjo ir
puolò Ïemòn, ir valgò medÏio
vaisiaus.
31 Ir jis taip pat matò kitas
a
minias, apgraibomis ie‰kanãias
kelio link to didÏiulio ir erdvaus
pastato.
32 Ir buvo taip, kad daugelis
paskendo a versmòs gelmòse; ir
24a 1 Nef 8:10–12.
25a Rom 1:16; 2 Tim 1:8;
Al 46:21;
Mrm 8:38.
26a 1 Nef 11:35–36; 12:18.
27a RR I‰didumas.
28a 2 Pet 2:19–22.

daugelis prapuolò i‰ jo akiraãio,
klaidÏiodami neÏinomais keliais.
33 Ir didelò buvo minia, kuri
∞òjo ∞ tà keistà pastatà. Ir ∞òj´ ∞ tà
pastatà, jie rodò a pa‰aipos pir‰tu ∞ mane ir ∞ tuos, kurie taip
pat valgò vaisiaus; bet mes j˜
nepaisòme.
34 ·tai mano tòvo ÏodÏiai: Nes,
kurie tik j˜ a paisò, atpuolò.
35 O a Lamanas ir Lemuelis
nevalgò vaisiaus, – sakò mano
tòvas.
36 Ir buvo taip, kad mano
tòvas, pasak´s visus ÏodÏius
apie savo sapnà, arba regòjimà,
kuri˜ buvo daug, sakò mums,
kad dòl to, kà matò regòjime, jis
nepaprastai baiminasi dòl Lamano ir Lemuelio; taip, jis baiminasi, kad jie nebt˜ i‰mesti
i‰ Vie‰paties akivaizdos.
37 Ir tada su visu ‰velnaus
a
gimdytojo jausmu jis ragino
juos ∞siklausyti ∞ jo ÏodÏius,
kad galbt Vie‰pats pasigailòt˜
ir neatmest˜ j˜; taip, mano tòvas
pamokslavo jiems.
38 Ir baig´s pamokslauti jiems,
ir taip pat i‰prana‰av´s daugel∞
dalyk˜, jis liepò jiems laikytis
Vie‰paties ∞sakym˜; ir liovòsi
jiems kalbòj´s.
9 SKYRIUS
Nefis daro du metra‰ãi˜ rinkinius.
Abu pavadinti Nefio plok‰telòmis.

b Mk 4:14–20; 8:38;
Lk 8:11–15;
Jn 12:42–43.
c RR Atsimetimas.
29a 1 Nef 1:16–17.
30a 1 Nef 15:23–24.
31a Mt 7:13.

32a 1 Nef 15:26–29.
33a RR Persekioti,
persekiojimas.
34a I‰ 23:2.
35a 1 Nef 8:17–18;
2 Nef 5:19–24.
37a RR ·eima; Gimdytojai.
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1 Nefio 9:1–10:3

DidÏiosiose plok‰telòse yra pasaulietinò istorija; maÏesniosios pirmiausiai susijusios su ‰ventais
dalykais. Apie 600–592 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir visa tai, ir taip pat daug daugiau dalyk˜, kurie negali bti
uÏra‰yti ant ‰i˜ plok‰teli˜, mano
tòvas matò, girdòjo ir kalbòjo,
gyvendamas palapinòje a Lemuelio slònyje.
2 Ir dabar, kaip esu kalbòj´s
dòl ‰it˜ plok‰teli˜, ‰tai, tai ne
tos plok‰telòs, ant kuri˜ a‰ ra‰au
visà savo Ïmoni˜ istorijos apra‰ymà; nes a plok‰telòms, ant kuri˜ sudarinòju visà savo liaudies
apra‰ymà, esu dav´s Nefio vardà; todòl jos vadinamos Nefio
plok‰telòmis pagal mano paties
vardà; ir ‰itos plok‰telòs taip pat
vadinamos Nefio plok‰telòmis.
3 Kaip ten bebt˜, esu gav´s
Vie‰paties ∞sakymà, kad turiu
padaryti ‰ias plok‰teles ypatingam a tikslui, kad ant j˜ bt˜
i‰raiÏytas mano Ïmoni˜ b tarnystòs apra‰ymas.
4 Ant kit˜ plok‰teli˜ turi bti
i‰raiÏytas apra‰ymas apie karali˜ valdymà ir mano Ïmoni˜
karus bei kovas; todòl ‰ios plok‰telòs daugiau yra apie tarnyst´;
o a kitos plok‰telòs daugiau yra
apie karali˜ valdymà bei mano
Ïmoni˜ karus ir kovas.
5 Taigi Vie‰pats ∞sakò man pa9 1a 1 Nef 2:4–6, 8,
14–15; 16:6.
2 a 1 Nef 19:2, 4;
JokK 3:13–14;
MÎ 1:2–11;
DS 10:38–40.
RR Plok‰telòs.

3a
b
4a
5a

gaminti ‰ias plok‰teles a i‰mintingam jo tikslui, kurio a‰ neÏinau.
6 Bet Vie‰pats a Ïino viskà nuo
pradÏios; todòl jis paruo‰ia kelià
atlikti visus jo darbus tarp Ïmoni˜ vaik˜; nes ‰tai jis turi visà
b
galià visiems savo ÏodÏiams
∞vykdyti. Ir taip yra. Amen.
10 SKYRIUS
Lehis i‰prana‰auja, kad babilonieãiai
paims Ïydus nelaisvòn. Jis kalba apie
Mesijo, Gelbòtojo, I‰pirkòjo atòjimà
tarp Ïyd˜. Lehis taip pat kalba apie
atòjimà to, kuris pakrik‰tys Dievo
Avinòl∞. Lehis kalba apie Mesijo
mirt∞ ir prisikòlimà. Izraelio i‰sklaidymà ir surinkimà jis prilygina
alyvmedÏiui. Nefis kalba apie Dievo
Sn˜, apie ·ventosios Dvasios dovanà ir apie teisumo poreik∞. Apie
600–592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, a‰, Nefis, t´siu savo
darb˜, savo valdymo ir tarnystòs
apra‰ymà ant a ‰it˜ plok‰teli˜;
todòl, prie‰ t´sdamas savo apra‰ymà, turiu ‰iek tiek pakalbòti
apie savo tòvo ir taip pat apie
savo broli˜ reikalus.
2 Nes ‰tai buvo taip, jog baig´s
pasakoti savo a sapnà ir taip pat
raginti juos bti kuo stropiausius, mano tòvas kalbòjo jiems
dòl Ïyd˜ –
3 kad po to, kai jie bus sunaikinti, btent tas didis a Jeruzalòs

DS 3:19.
1 Nef 6:3.
JokK 1:2–4; MÎ 1:10.
1 Nef 19:3; MÎ 1:7;
Al 37:2, 12, 14.
6 a 2 Nef 9:20; DS 38:2;
Moz 1:6, 35.

RR VisaÏinis.
b Mt 28:18.
10 1a 1 Nef 9:1–5; 19:1–6;
JokK 1:1–4.
2 a 1 Nef 8.
3 a Est 2:6; 2 Nef 6:8;
Hel 8:20–21.

1 Nefio 10:4–14
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miestas, ir daugelis bus b i‰vesti
nelaisvòn ∞ c Babilon´, Vie‰paãiui
tinkamu metu jie vòl d sugr∞‰,
taip, btent bus parvesti i‰ nelaisvòs; ir po to, kai bus parvesti
i‰ nelaisvòs, jie vòl apgyvens
savo paveldo Ïem´.
4 Taip, btent po a ‰e‰i˜ ‰imt˜
met˜ nuo to laiko, kai mano
tòvas paliko Jeruzal´, b prana‰à
Vie‰pats Dievas pakels tarp
Ïyd˜ – btent c Mesijà, arba, kitais ÏodÏiais, pasaulio Gelbòtojà.
5 Ir jis taip pat kalbòjo apie
prana‰us – kokia daugybò a liudijo apie tai, apie ‰∞ Mesijà, apie
kur∞ jis kalbòjo, arba ‰ità pasaulio I‰pirkòjà.
6 Taigi visa Ïmonija buvo prapulties ir a nuopuolio bsenoje ir
visuomet bt˜, jei nepasikliaut˜
‰ituo I‰pirkòju.
7 Ir jis taip pat kalbòjo apie
a
prana‰à, kuris turi ateiti prie‰
Mesijà, kad paruo‰t˜ Vie‰paties
kelià.
8 Taip, btent jis i‰eis ir ‰auks
tyruose: a Paruo‰kite Vie‰paties
kelià ir tiesinkite jo takus; nes
ãia tarp js˜ stovi tas, kurio js
nepaÏ∞state; jis galingesnis uÏ
mane, ir jo sandal˜ dirÏelio a‰
nesu vertas atri‰ti. Ir daug kalbòjo mano tòvas apie tai.
3 b 2 Nef 25:10.
RR Chronologija –
587 Pr. Kristaus gim.
c Ez 24:2; 1 Nef 1:13;
Om 1:15.
d Jer 29:10; 2 Nef 6:8–9.
4 a 1 Nef 19:8;
2 Nef 25:19; 3 Nef 1:1.
b 1 Nef 22:20–21.
c RR Mesijas.
5 a JokK 7:11; Mzj 13:33;
Hel 8:19–24;
3 Nef 20:23–24.

9 Ir mano tòvas sakò, kad jis
krik‰tys a Betabaroje, uÏ Jordano;
ir jis taip pat sakò, kad jis b krik‰tys vandeniu, btent, kad jis
pakrik‰tys Mesijà vandeniu.
10 Ir pakrik‰tij´s Mesijà vandeniu, jis pamatys ir paliudys,
kad pakrik‰tijo Dievo aAvinòl∞,
kuris paims pasaulio nuodòmes.
11 Ir buvo taip, kad i‰tar´s ‰ituos ÏodÏius, mano tòvas kalbòjo
mano broliams apie evangelijà,
kuri bus skelbiama tarp Ïyd˜, ir
taip pat apie Ïyd˜ a nusiritimà
∞ b netikòjimà. Ir po to, kai jie
nuÏudys c Mesijà, kuris ateis,
po to, kai bus nuÏudytas, jis
d
prisikels i‰ mirusi˜j˜ ir e ·ventàja Dvasia apreik‰ save kitatauãiams.
12 Taip, mano tòvas daug kalbòjo btent apie kitatauãius, ir
taip pat apie Izraelio namus,
kad jie bus prilyginti a alyvmedÏiui, kurio ‰akos bus nulauÏtos
ir b i‰sklaidytos po visà Ïemòs
veidà.
13 Todòl jis sakò, jog btina,
kad btume vieningai vedami ∞
paÏado a Ïem´, idant i‰sipildyt˜
Vie‰paties Ïodis, jog bsime i‰sklaidyti po visà Ïemòs veidà.
14 Ir po to, kai Izraelio namai
bus i‰sklaidyti, jie bus vòl

6 a RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
7 a 1 Nef 11:27;
2 Nef 31:4.
8 a Iz 40:3; Mt 3:1–3.
9 a Jn 1:28.
b RR Jonas Krik‰tytojas.
10a RR Dievo Avinòlis.
11a JokK 4:14–18.
b Mrm 5:14.
c RR Jòzus Kristus;
NukryÏiavimas.
d RR Prikòlimas.

e RR ·ventoji Dvasia.
12a Pr 49:22–26;
1 Nef 15:12;
2 Nef 3:4–5;
JokK 5; 6:1–7.
RR Alyvmedis;
Vie‰paties
vynuogynas.
b 1 Nef 22:3–8.
RR Izraelis – Izraelio
i‰sklaidymas.
13a 1 Nef 2:20.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
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surinkti; arba galiausiai, kai
kitatauãiai gaus evangelijos
pilnatv´, c alyvmedÏio prigimtinòs ‰akos, arba Izraelio nam˜
likuãiai, bus ∞skiepyti, arba paÏins tikràj∞ Mesijà, savo Vie‰pat∞
ir savo I‰pirkòjà.
15 Ir tokia kalba mano tòvas
prana‰avo ir kalbòjo mano broliams, ir taip pat daug daugiau
dalyk˜, kuri˜ a‰ nera‰au ∞ ‰ità
knygà, nes tiek j˜, kiek man atrodò tinkama, a‰ para‰iau savo
a
kitoje knygoje.
16 Ir visa tai, apie kà kalbòjau,
buvo padaryta, kai mano tòvas
gyveno palapinòje Lemuelio
slònyje.
17 Ir buvo taip, jog kai a‰, Nefis, i‰girdau visus ‰iuos savo
tòvo a ÏodÏius apie tai, kà jis
matò b regòjime, ir taip pat apie
dalykus, kuriuos jis kalbòjo
·ventosios Dvasios galia, ta galia, kurià jis gavo per tikòjimà
Dievo Snumi – o Dievo Snus
buvo c Mesijas, kuris ateis – a‰,
Nefis, taip pat tro‰kau matyti,
girdòti ir Ïinoti tai ·ventosios
Dvasios galia, kuri yra Dievo
d
dovana visiems tiems, kas
e
stropiai jo ie‰ko, taip pat f senovòs laikais, kaip ir tuo metu,
kuriuo jis apreik‰ save Ïmoni˜
vaikams.
18 Nes jis yra a tas pats vakar,
‰iandien ir per amÏius; ir kelias
b

1 Nefio 10:15–11:1
paruo‰tas visiems Ïmonòms nuo
pasaulio ∞krimo, jei bus taip,
kad jie atgailaus ir ateis pas j∞.
19 Nes tas, kas stropiai ie‰ko,
ras; ir Dievo a slòpiniai bus atskleisti jam b ·ventosios Dvasios galia, taip pat ‰iais laikais,
kaip ir senovòs laikais, ir taip
pat senovòs laikais, kaip ir ateinanãiais laikais; taigi Vie‰paties
c
kelias – vienas amÏinas ratas.
20 Todòl atmink, o Ïmogau,
uÏ visus savo darbus tu bsi
atvestas ∞ a teismà.
21 Todòl, jei savo a i‰bandymo
dienomis siekòte elgtis nedorai,
tai prie‰ais Dievo teismo kras´
bsite pripaÏinti b ne‰variais; o
niekas ne‰varus negali gyventi
su Dievu; todòl js bsite atmesti amÏinai.
22 Ir ·ventoji Dvasia ∞galioja
mane kalbòti tai ir nenutylòti to.
11 SKYRIUS
Nefis mato Vie‰paties Dvasià ir
regòjime jam parodomas gyvybòs
medis. Jis mato Dievo Snaus motinà ir suÏino apie Dievo nuolaidumà. Jis mato Dievo Avinòlio krik‰tà,
tarnyst´ ir nukryÏiavimà. Jis taip
pat mato Avinòlio dvylikos apa‰tal˜
pa‰aukimà ir tarnyst´. Apie 600–
592 m. prie‰ Kristaus gim.
Nes buvo taip, kad kai uÏside-

14a RR Izraelis – Izraelio
d RR ·ventoji Dvasia.
surinkimas.
e Mor 10:4–5, 7, 19.
b 1 Nef 13:42;
f DS 20:26.
DS 14:10.
18a Hbr 13:8; Mrm 9:9;
c JokK 5:8, 52, 54, 60, 68.
DS 20:12.
15a 1 Nef 1:16–17.
RR Dievas, Dievybò.
17a En 1:3; Al 36:17.
19a RR Dievo slòpiniai.
b 1 Nef 8:2.
b RR ·ventoji Dvasia.
c RR Mesijas.
c Al 7:20; DS 3:2; 35:1.

20a Mok 12:14;
2 Nef 9:46.
RR Teismas,
paskutinysis.
21a Al 34:32–35.
b 1 Kor 6:9–10;
3 Nef 27:19;
DS 76:50–62;
Moz 6:57.

1 Nefio 11:2–15
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g´s tro‰kimu paÏinti tai, kà matò
mano tòvas, ir tikòdamas, kad
Vie‰pats gali tai man atskleisti,
sòdòjau a màstydamas savo ‰irdyje, a‰ buvau b pagautas Vie‰paties Dvasios, taip, ∞ nepaprastai
auk‰tà c kalnà, kurio niekada lig
tol nebuvau mat´s ir ant kurio
niekada lig tol nebuvau stat´s
savo kojos.
2 Ir Dvasia tarò man: Ko tu
trok‰ti?
3 Ir a‰ tariau: Trok‰tu pamatyti
tai, kà a matò mano tòvas.
4 Ir Dvasia tarò man: Ar tiki,
kad tavo tòvas matò a med∞, apie
kur∞ kalbòjo?
5 Ir a‰ tariau: Taip, tu Ïinai, kad
a
tikiu visais savo tòvo ÏodÏiais.
6 Ir man i‰tarus ‰ituos ÏodÏius,
Dvasia su‰uko garsiu balsu, sakydama: Osana Vie‰paãiui, auk‰ãiausiajam Dievui; nes jis visos
a
Ïemòs, taip, netgi visa ko Dievas. Ir palaimintas esi tu, Nefi,
kad b tiki auk‰ãiausiojo Dievo
Sn˜; todòl tu pamatysi tai, ko
trok‰ti.
7 Ir ‰tai, tai bus duota tau kaip
a
Ïenklas, kad po to, kai pamatysi med∞, vedant∞ vaisi˜, kurio
valgò tavo tòvas, tu taip pat
i‰vysi vyrà, nusileidÏiant∞ i‰
dangaus, ir tu j∞ matysi; ir j∞ pamat´s, tu b liudysi, kad tai
Dievo Snus.
8 Ir buvo taip, kad Dvasia tarò
11 1a DS 76:19.
RR Màstyti.
b 2 Kor 12:1–4;
Apr 21:10; 2 Nef 4:25;
Moz 1:1.
c PakØst 10:1; Etr 3:1.
3 a 1 Nef 8:2–34.
4 a 1 Nef 8:10–12;
15:21–22.

man: PaÏvelk! Ir a‰ paÏvelgiau ir
pamaãiau med∞; ir jis buvo kaip
tas a medis, kur∞ matò mano tòvas; ir jo groÏis buvo neprilygstamas, taip, pranokstantis bet
kok∞ groÏ∞; ir jo b baltumas pranoko supustyto sniego baltumà.
9 Ir buvo taip, kad pamat´s tà
med∞, a‰ tariau Dvasiai: Matau,
kad parodei man med∞, a vertingesn∞ uÏ viskà.
10 Ir ji tarò man: Ko tu trok‰ti?
11 Ir a‰ tariau jai: SuÏinoti jo
a
i‰ai‰kinimà, – nes a‰ kalbòjau
jai, kaip kalba vyras; nes pastebòjau, kad ji buvo vyro b pavidalo;
taãiau nepaisant to, a‰ Ïinojau,
kad tai buvo Vie‰paties Dvasia;
ir ji kalbòjo su manimi, kaip
vienas vyras kalba su kitu.
12 Ir buvo taip, kad ji tarò
man: PaÏvelk! Ir a‰ paÏvelgiau,
lyg Ïiròãiau ∞ jà, ir jos nebemaãiau; nes ji dingo i‰ mano
akivaizdos.
13 Ir buvo taip, kad a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau did∞ Jeruzalòs
miestà ir taip pat kitus miestus.
Ir pamaãiau Nazareto miestà;
ir a Nazareto mieste pamaãiau
b
mergel´, ir ji buvo nepaprastai
skaisti ir balta.
14 Ir buvo taip, kad a‰ maãiau
a
dangus prasiveriant ir angelas
nuÏengò ir atsistojo prie‰ais
mane, ir tarò man: Nefi, kà matai?
15 Ir a‰ jam tariau: Mergel´,

5 a 1 Nef 2:16.
6 a I‰ 9:29; 2 Nef 29:7;
3 Nef 11:14;
Moz 6:44.
b RR Tikòjimas, tikòti.
7 a RR Îenklas.
b RR Liudijimas.
8 a 1 Nef 8:10.
b 1 Nef 8:11.

9a
11a
b
13a
b

1 Nef 11:22–25.
Pr 40:8.
Etr 3:15–16.
Mt 2:23.
Lk 1:26–27; Al 7:10.
RR Marija, Jòzaus
motina.
14a Ez 1:1;
1 Nef 1:8.
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1 Nefio 11:16–29

graÏiausià ir skaisãiausià i‰ vis˜
kit˜ mergeli˜.
16 Ir jis tarò man: Ar paÏ∞sti
Dievo nuolaidumà?
17 Ir a‰ tariau jam: A‰ Ïinau,
kad jis myli savo vaikus; taãiau
a‰ ne viskà suprantu.
18 Ir jis tarò man: ·tai a mergelò,
kurià matai, yra Dievo Snaus
b
motina pagal knà.
19 Ir buvo taip, kad a‰ pastebòjau, jog ji buvo pagauta
Dvasios; ir po to, kai ji kaÏkiek
laiko buvo nune‰ta a Dvasioje,
angelas tarò man, sakydamas:
PaÏvelk!
20 Ir a‰ paÏvelgiau ir vòl pamaãiau mergel´, ne‰anãià a vaikà
ant rank˜.
21 Ir angelas tarò man: Stebòk
Dievo aAvinòl∞, taip, netgi AmÏinojo b Tòvo c Sn˜! Ar supranti,
kà rei‰kia d medis, kur∞ matò tavo
tòvas?
22 Ir a‰ atsakiau jam, sakydamas: Taip, tai Dievo a meilò, kuri
plaãiai i‰silieja Ïmoni˜ vaik˜
‰irdyse; todòl ji yra vis˜ trok‰tamiausia.
23 Ir jis tarò man, sakydamas:
Taip, ir labiausiai a dÏiuginanti
sielà.
24 Ir pasak´s ‰ituos ÏodÏius,
jis tarò man: PaÏvelk! Ir a‰ paÏvelgiau ir i‰vydau Dievo Sn˜,
a
einant∞ tarp Ïmoni˜ vaik˜; ir
18a Iz 7:14;
Lk 1:34–35.
b Mzj 3:8.
19a Mt 1:20.
20a Lk 2:16.
21a RR Dievo Avinòlis.
b RR Dievas,
Dievybò – Dievas
Tòvas.
c RR Jòzus Kristus.

maãiau daugel∞ i‰ j˜ puolant
jam po koj˜ ir garbinant j∞.
25 Ir buvo taip, jog supratau,
kad geleÏinò a lazda, kurià
matò mano tòvas, buvo Dievo
Ïodis, vedantis prie b gyv˜j˜ vanden˜ versmòs, arba prie gyvybòs
c
medÏio; vanden˜, kurie yra
Dievo meilòs atvaizdavimas; ir
taip pat supratau, kad gyvybòs
medis buvo Dievo meilòs atvaizdavimas.
26 Ir angelas vòl tarò man:
PaÏvelk ir stebòk Dievo a nuolaidumà!
27 Ir a‰ paÏvelgiau ir a pamaãiau
pasaulio I‰pirkòjà, apie kur∞ buvo
kalbòj´s mano tòvas; ir taip pat
pamaãiau b prana‰à, kuris paruo‰
kelià prie‰ j∞. Ir Dievo Avinòlis
atòjo, ir buvo jo c pakrik‰tytas; ir
po to, kai jis buvo pakrik‰tytas,
a‰ maãiau prasivòrusius dangus
ir ·ventoji Dvasia nusileido i‰
dangaus ir pasiliko ant jo dbalandÏio pavidalu.
28 Ir a‰ maãiau, kad jis òjo tarnaudamas Ïmonòms a galioje ir
didelòje ‰lovòje; ir minios susirinko klausytis jo; ir a‰ maãiau, kad
jie i‰metò j∞ lauk i‰ savo tarpo.
29 Ir a‰ taip pat maãiau a dvylika
kit˜, sekanãi˜ juo. Ir buvo taip,
kad jie buvo Dvasioje nune‰ti
tolyn nuo mano veido ir a‰ nebemaãiau j˜.

d 1 Nef 8:10; Al 5:62.
RR Gyvenimo medis,
gyvybòs medis.
22a RR Meilò.
23a RR DÏiaugsmas.
24a Lk 4:14–21.
25a 1 Nef 8:19.
b RR Gyvasis vanduo.
c Pr 2:9; Al 32:40–41;
Moz 4:28, 31.

26a 1 Nef 11:16–33.
27a 2 Nef 25:13.
b Mt 11:10;
1 Nef 10:7–10;
2 Nef 31:4.
c RR Krik‰tas, krik‰tyti.
d RR BalandÏio Ïenklas.
28a DS 138:25–26.
29a RR Apa‰talas.

1 Nefio 11:30–12:2
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30 Ir buvo taip, kad angelas
vòl kalbòjo man, sakydamas:
PaÏvelk! Ir a‰ paÏvelgiau ir
pamaãiau vòl prasivòrusius dangus, ir maãiau angelus, a besileidÏianãius ant Ïmoni˜ vaik˜; ir
jie tarnavo jiems.
31 Ir vòl jis tarò man, sakydamas: PaÏvelk! Ir a‰ paÏvelgiau ir
i‰vydau Dievo Avinòl∞, einant∞
tarp Ïmoni˜ vaik˜. Ir a‰ maãiau
minias Ïmoni˜, kurie buvo ligoti ir suspausti visoki˜ negali˜,
a
velni˜ bei b netyr˜ dvasi˜; ir angelas pasakò ir parodò man visa
tai. Ir jie buvo c i‰gydyti Dievo
Avinòlio galia; ir velniai bei netyros dvasios buvo i‰varytos.
32 Ir buvo taip, kad angelas
tarò man, sakydamas: PaÏvelk!
Ir a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau
Dievo Avinòl∞, kad jis buvo
suimtas Ïmoni˜; taip, nesibaigianãiojo Dievo Snus buvo
a
teisiamas pasaulio; ir a‰ maãiau
ir liudiju.
33 Ir a‰, Nefis, maãiau, kad jis
buvo i‰keltas ant a kryÏiaus ir
b
nuÏudytas dòl pasaulio nuodòmi˜.
34 Ir po to, kai jis buvo nuÏudytas, a‰ maãiau Ïemòs minias,
susirinkusias kovoti prie‰ Avinòlio apa‰talus; nes taip Vie‰paties angelas pavadino dvylika.
35 Ir Ïemòs minia buvo susirinkusi; ir a‰ pastebòjau, kad
jie buvo dideliame ir erdviame
a
pastate kaip tas pastatas, kur∞
30a RR Angelai.
31a Mk 5:15–20;
Mzj 3:5–7.
RR Velnias.
b RR Dvasia – Piktosios
dvasios.
c RR I‰gydyti,

matò mano tòvas. Ir Vie‰paties
angelas vòl tarò man, sakydamas: Stebòk pasaul∞ ir jo i‰mint∞;
taip, stebòk Izraelio namus, susirinkusius kovoti prie‰ dvylika
Avinòlio apa‰tal˜.
36 Ir buvo taip, jog a‰ maãiau ir
liudiju, kad didelis ir erdvus
pastatas buvo pasaulio a i‰didumas; ir jis sugriuvo, ir jo griuvimas buvo nepaprastai smarkus.
Ir Vie‰paties angelas vòl kalbòjo
man, sakydamas: Toks bus sunaikinimas vis˜ taut˜, gimini˜,
lieÏuvi˜ ir liaudÏi˜, kurie kovos
prie‰ dvylika Avinòlio apa‰tal˜.
12 SKYRIUS
Nefis regòjime mato paÏado Ïem´,
jos gyventoj˜ teisumà, nedoryb´
ir smukimà, Dievo Avinòlio atòjimà pas juos, mato, kaip dvylika
mokini˜ ir dvylika apa‰tal˜ teis
Izrael∞ ir mato pasibjauròtinà ir
ne‰varià bsenà t˜, kurie nusirito
∞ netikòjimà. Apie 600–592 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad angelas man
tarò: PaÏvelk ir stebòk savo sòklà
ir taip pat sòklà savo broli˜. Ir a‰
paÏvelgiau ir pamaãiau paÏado
a
Ïem´; ir maãiau minias Ïmoni˜, taip, lyg j˜ bt˜ taip daug,
kaip jros smilãi˜.
2 Ir buvo taip, kad maãiau minias, surinktas kautis viena prie‰
kità; ir maãiau a karus ir kar˜

i‰gydymai.
32a Mk 15:17–20.
33a Jn 19:16–19;
Mzj 3:9–10;
3 Nef 27:14.
RR KryÏius.
b RR Apmokòti,

apmokòjimas.
35a 1 Nef 8:26; 12:18.
36a RR I‰didumas.
12 1a RR PaÏadòtoji Ïemò.
2 a En 1:24; Mrm 8:7–8.
RR Karas.
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gandus bei didÏiules Ïudynes
kalaviju tarp mano Ïmoni˜.
3 Ir buvo taip, kad maãiau
daug kart˜, praòjusi˜ kar˜ ir
kov˜ Ïemòje sàlygomis; ir maãiau tiek daug miest˜, kad net
neskaiãiavau j˜.
4 Ir buvo taip, kad maãiau
a
tamsos b miglà ant paÏado Ïemòs veido; ir maãiau Ïaibus ir
girdòjau griaustinius ir Ïemòs
drebòjimus bei visokius audringus triuk‰mus; ir maãiau Ïem´
ir ply‰inòjanãias uolas; ir maãiau
kalnus, grivanãius ∞ gabalus; ir
maãiau lÏtanãias Ïemòs lygumas; ir maãiau daug c prasmenganãi˜ miest˜; ir maãiau daug
miest˜, deganãi˜ ugnyje; ir maãiau daug miest˜, grivanãi˜
Ïemòn dòl jos drebòjimo.
5 Ir buvo taip, kad pamat´s
tai, a‰ i‰vydau tamsos a kà,
kad jis òjo nuo Ïemòs veido; ir
‰tai maãiau minias, nekritusias
nuo didÏi˜ ir baisi˜ Vie‰paties
teism˜.
6 Ir maãiau prasivòrusius dangus ir Dievo aAvinòl∞, nusileidÏiant∞ i‰ dangaus; ir jis nuÏengò
ir parodò save jiems.
7 Ir taip pat maãiau ir liudiju,
kad ·ventoji Dvasia nusileido
ant a dvylikos kit˜; ir jie buvo
Dievo ∞‰ventinti ir i‰rinkti.
8 Ir angelas tarò man, sakydamas: Stebòk dvylika Avinòlio
4a
b
c
5a
6a

1 Nef 19:10.
Hel 14:20–28.
3 Nef 8:14.
3 Nef 8:20; 10:9.
2 Nef 26:1, 9;
3 Nef 11:3–17.
7 a 3 Nef 12:1; 19:12–13.
9 a Lk 6:13.
b Mt 19:28;

mokini˜, kurie i‰rinkti tarnauti
tavo sòklai.
9 Ir jis tarò man: Tu atsimeni
a
dvylika Avinòlio apa‰tal˜? ·tai
jie yra tie, kurie b teis dvylika Izraelio genãi˜; todòl dvylika tavo
sòklos tarn˜ bus j˜ teisiami; nes
js esate Izraelio nam˜.
10 Ir ‰ie a dvylika tarn˜, kuriuos matai, teis tavo sòklà. Ir
‰tai jie teiss per amÏius; nes
dòl j˜ tikòjimo Dievo Avinòliu
j˜ b apdarai i‰balinti jo krauju.
11 Ir angelas tarò man: PaÏvelk!
Ir a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau
a
tris kartas, praòjusias teisume;
ir j˜ apdarai buvo balti, netgi
kaip Dievo Avinòlio. Ir angelas
tarò man: ·ie yra i‰balinti Avinòlio krauju dòl to, kad tiki j∞.
12 Ir a‰, Nefis, taip pat maãiau
daugel∞ i‰ a ketvirtosios kartos,
kurie pragyveno teisume.
13 Ir buvo taip, kad maãiau
susirinkusias Ïemòs minias.
14 Ir angelas tarò man: Stebòk
savo sòklà ir taip pat savo broli˜
sòklà.
15 Ir buvo taip, kad a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau savo sòklos
Ïmones, miniomis susirinkusius
a
prie‰ mano broli˜ sòklà; ir jie
buvo susirink´ kautis.
16 Ir angelas tarò man, sakydamas: Stebòk versm´ a ne‰varaus
vandens, kur∞ matò tavo tòvas;
taip, btent b up´, apie kurià jis

DS 29:12.
RR Teismas,
paskutinysis.
10a 3 Nef 27:27;
Mrm 3:18–19.
b Apr 7:14;
Al 5:21–27; 13:11–13;
3 Nef 27:19–20.
11a 2 Nef 26:9–10;

3 Nef 27:30–32.
12a Al 45:10–12;
Hel 13:5, 9–10;
3 Nef 27:32;
4 Nef 1:14–27.
15a Mrm 6.
16a RR Ne‰varumai,
ne‰vara.
b 1 Nef 8:13; 15:26–29.

1 Nefio 12:17–13:5
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kalbòjo; o jos gelmòs yra c pragaro gelmòs.
17 O tamsos a miglos yra velnio pagundos, kurios b apakina
akis ir uÏkietina Ïmoni˜ vaik˜
‰irdis ir nuklaidina juos ∞
c
plaãius kelius, todòl jie Ïva ir
prapuola.
18 O didelis ir erdvus a pastatas,
kur∞ matò tavo tòvas, yra Ïmoni˜ vaik˜ tu‰ti b ∞sivaizdavimai
ir c i‰didumas. Ir didÏiulò ir baisi
d
praraja skiria juos; taip, btent
e
teisingumo Ïodis AmÏinojo Dievo ir Mesijo – Dievo Avinòlio,
apie kur∞ ·ventoji Dvasia liudija
nuo pasaulio pradÏios iki ‰iol
ir nuo ‰iol visada ir per amÏius.
19 Ir kol angelas kalbòjo ‰ituos
ÏodÏius, a‰ stebòjau ir maãiau,
kad mano broli˜ sòkla kovojo
prie‰ mano sòklà sulig angelo
ÏodÏiais; ir pamaãiau, kad dòl
mano sòklos i‰didumo ir velnio
a
pagund˜ mano broli˜ sòkla
b
pergalòjo mano sòklos Ïmones.
20 Ir buvo taip, kad i‰vydau
ir maãiau savo broli˜ sòklos
Ïmones, kad jie nugalòjo mano
sòklà; ir i‰òjo miniomis ant Ïemòs veido.
21 Ir a‰ maãiau juos susirinkusius miniomis; ir maãiau a karus
ir kar˜ gandus tarp j˜; ir maãiau,
kad karuose ir kar˜ ganduose
praòjo daug kart˜.
16c RR Pragaras.
17a 1 Nef 8:23; 15:24;
DS 10:20–32.
b RR Atsimetimas.
c Mt 7:13–14.
18a 1 Nef 8:26; 11:35–36.
b Jer 7:24.
c RR I‰didumas.
d Lk 16:26;
1 Nef 15:28–30.

22 Ir angelas tarò man: ·tai ‰itie
nusiris ∞ netikòjimà.
23 Ir buvo taip, kad pamaãiau,
jog po to, kai nusirito ∞ netikòjimà, jie tapo a tamsia ir atstumianãia, ir b ne‰varia liaudimi, pilna
c
tingumo ir visoki˜ bjaurum˜.
a

13 SKYRIUS
Nefis regòjime mato velnio baÏnyãià,
∞kurtà tarp kitatauãi˜, Amerikos
atradimà ir kolonizavimà, daugelio
ai‰ki˜ ir verting˜ Biblijos dali˜
praradimà, galutin´ kitatauãi˜ atsimetimo bsenà, evangelijos sugràÏinimà, paskutini˜j˜ dien˜ Ra‰t˜
i‰òjimà ir Sionòs statymà. Apie
600–592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad angelas tarò
man, sakydamas: PaÏvelk! Ir a‰
paÏvelgiau ir pamaãiau daug
taut˜ ir karalysãi˜.
2 Ir angelas tarò man: Kà matai?
Ir a‰ tariau: Matau daug taut˜
ir karalysãi˜.
3 Ir jis tarò man: Tai kitatauãi˜
tautos ir karalystòs.
4 Ir buvo taip, kad a‰ maãiau
a
didÏiulòs baÏnyãios formavimà
tarp b kitatauãi˜ taut˜.
5 Ir angelas tarò man: Stebòk
formavimà baÏnyãios, kuri yra
labiausiai pasibjauròtina i‰ vis˜
kit˜ baÏnyãi˜, kuri a Ïudo Dievo

e RR Teisingumas.
19a RR Gundyti,
gundymas.
b Jar 1:10;
MÎ 1:1–2.
21a Mrm 8:8;
Mor 1:2.
RR Karas.
22a 1 Nef 15:13;
2 Nef 26:15.

23a 2 Nef 26:33.
b 2 Nef 5:20–25.
c RR Dykas,
dykinòjimas, tingus,
tingumas.
13 4a 1 Nef 13:26, 34;
14:3, 9–17.
b RR Kitatauãiai.
5 a Apr 17:3–6;
1 Nef 14:13.
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‰ventuosius, taip, ir kankina juos,
ir sukausto juos, ir pajungia juos
geleÏies b jungu, ir veda juos ∞
nelaisv´.
6 Ir buvo taip, kad a‰ pamaãiau
‰ià a didÏiul´ ir pasibjauròtinà
baÏnyãià; ir maãiau b velnià, kad
jis buvo jos ∞kròjas.
7 Ir taip pat maãiau a auksà ir
sidabrà, ‰ilkus ir ‰karlatus, ir
plon˜ sukt˜ sil˜ drob´, ir visoki˜ brangi˜ drabuÏi˜; ir maãiau
daug pasileidòli˜.
8 Ir angelas tarò man, sakydamas: ·tai auksas ir sidabras, ‰ilkai ir ‰karlatai, ir plon˜ sukt˜
sil˜ drobò, ir brangs drabuÏiai,
ir pasileidòlòs – tai ‰ios didÏiulòs ir pasibjauròtinos baÏnyãios
a
tro‰kimai.
9 Ir taip pat vardan pasaulio gyriaus jie a naikina Dievo
‰ventuosius ir veda juos ∞
nelaisv´.
10 Ir buvo taip, kad a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau daugyb´
vanden˜; ir jie skyrò kitatauãius nuo mano broli˜ sòklos.
11 Ir buvo taip, kad angelas
tarò man: ·tai Dievo rstybò yra
ant tavo broli˜ sòklos.
12 Ir a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau vyrà tarp kitatauãi˜, atskirtà nuo mano broli˜ sòklos
daugybe vanden˜; ir a‰ i‰vydau
Dievo a Dvasià, kad ji nusileido
ir paveikò tà vyrà; ir jis keliavo
per daugyb´ vanden˜, netgi pas
5 b Jer 28:10–14.
6 a DS 88:94.
RR Velnias – Velnio
baÏnyãia.
b 1 Nef 22:22–23.
7 a Mrm 8:36–38.
8 a Apr 18:10–24;
Mrm 8:35–38.

mano broli˜ sòklà, kurie buvo
paÏadòtoje Ïemòje.
13 Ir buvo taip, kad a‰ i‰vydau
Dievo Dvasià, kad ji paveikò kitus kitatauãius; ir jie pabògo i‰
nelaisvòs per daugyb´ vanden˜.
14 Ir buvo taip, kad maãiau
daugel∞ kitatauãi˜ a mini˜ ant
paÏado b Ïemòs; ir i‰vydau Dievo
rstyb´, kad ji buvo ant mano
broli˜ sòklos; ir kitatauãiai juos
c
i‰sklaidò ir sutriu‰kino.
15 Ir a‰ i‰vydau Vie‰paties
Dvasià, kad ji buvo ant kitatauãi˜, ir jie klestòjo ir gavo a Ïem´
kaip savo paveldà; ir pastebòjau,
kad jie buvo balti ir nepaprastai
skaists ir b graÏs, kaip mano
Ïmonòs, kol nebuvo c i‰Ïudyti.
16 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
pastebòjau, jog kitatauãiai, i‰òj´
i‰ nelaisvòs, nusiÏemino prie‰
Vie‰pat∞; ir Vie‰paties galia buvo
su a jais.
17 Ir a‰ pamaãiau, kad j˜ tòvynainiai kitatauãiai buvo susirink´ ant vanden˜, ir taip pat
ant Ïemòs kautis prie‰ juos.
18 Ir pamaãiau, kad Dievo galia
buvo su jais, ir taip pat kad Dievo
rstybò buvo ant vis˜ t˜, kurie
buvo susirink´ kautis prie‰ juos.
19 Ir a‰, Nefis, pastebòjau, kad
kitatauãiai, kurie buvo i‰òj´ i‰
nelaisvòs, Dievo galia buvo a i‰vaduoti i‰ vis˜ kit˜ taut˜ rank˜.
20 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
pastebòjau, jog jie klestòjo Ïe-

9 a Apr 13:4–7.
12a RR Økvòpimas,
∞kvòpti.
14a 2 Nef 1:11;
Mrm 5:19–20.
b RR PaÏadòtoji Ïemò.
c 1 Nef 22:7–8.
RR Izraelis – Izraelio

15a
b
c
16a
19a

i‰sklaidymas.
2 Nef 10:19.
2 Nef 5:21.
Mrm 6:17–22.
DS 101:80.
2 Nef 10:10–14;
3 Nef 21:4;
Etr 2:12.

1 Nefio 13:21–30
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mòje; ir pamaãiau a knygà, ir ji
buvo ne‰iojama tarp j˜.
21 Ir angelas tarò man: Ar Ïinai,
kà rei‰kia ‰i knyga?
22 Ir a‰ tariau: NeÏinau.
23 Ir jis tarò: ·tai ji i‰eina i‰
Ïydo burnos. Ir a‰, Nefis, pamaãiau jà; ir jis tarò man: a Knyga,
kurià matai, yra b Ïyd˜ c metra‰tis, kuriame yra Vie‰paties sandoros, kurias jis sudarò Izraelio
namams; ir jame taip pat yra
daug ‰vent˜j˜ prana‰˜ prana‰ysãi˜; ir tai metra‰tis, pana‰us
∞ raiÏinius, kurie yra ant skaistvario d plok‰teli˜, i‰skyrus tai,
kad j˜ ne tiek daug; vis dòlto
juose yra Vie‰paties sandoros,
kurias jis sudarò Izraelio namams; todòl kitatauãiams jie
labai vertingi.
24 Ir Vie‰paties angelas tarò
man: Tu matei, kad knyga i‰òjo
i‰ Ïydo burnos; ir kai ji i‰òjo i‰
Ïydo burnos, joje buvo Vie‰paties evangelijos pilnatvò, apie
kurià liudija dvylika apa‰tal˜;
ir jie liudija pagal tiesà, kuri
yra Dievo Avinòlyje.
25 Todòl ‰itie dalykai i‰ a Ïyd˜
i‰eina b kitatauãiams tyri Dievo
tiesos atÏvilgiu.
26 Ir po to, kai jie i‰eina dvylikos Avinòlio apa‰tal˜ ranka
i‰ Ïyd˜ a kitatauãiams, tu matai
formavimà b didÏiulòs ir pasibjauròtinos c baÏnyãios, kuri yra
labiausiai pasibjauròtina i‰ vis˜
kit˜ baÏnyãi˜; nes ‰tai, jie d pa20a 1 Nef 14:23.
23a 1 Nef 13:38;
2 Nef 29:4–12.
b 2 Nef 3:12.
c RR Ra‰tai.
d 1 Nef 5:10–13.
25a 2 Nef 29:4–6;

b
26a
b
c

‰alino i‰ Avinòlio evangelijos
daug e ai‰ki˜ ir paãi˜ vertingiausi˜ dali˜; ir taip pat jie pa‰alino
daug Vie‰paties sandor˜.
27 Ir visa tai jie padarò, kad
galòt˜ i‰kraipyti tiesius Vie‰paties kelius, kad galòt˜ apakinti
Ïmoni˜ vaik˜ akis ir uÏkietinti
j˜ ‰irdis.
28 Todòl tu matai, kad po to,
kai knyga peròjo per tos didÏiulòs ir pasibjauròtinos baÏnyãios
rankas, daug ai‰ki˜ ir verting˜
dalyk˜ pa‰alinta i‰ knygos, kuri
yra Dievo Avinòlio knyga.
29 Ir po to, kai ‰ie ai‰ks ir vertingi dalykai pa‰alinti, ji i‰eina
visoms kitatauãi˜ tautoms; ir po
to, kai ji i‰eina visoms kitatauãi˜
tautoms, taip, netgi per daugyb´
vanden˜, kuriuos matei su kitatauãiais, i‰òjusiais i‰ nelaisvòs,
tu matai – dòl daugelio ai‰ki˜ ir
verting˜ dalyk˜, i‰imt˜ i‰ knygos, kurie buvo ai‰kiai suprantami Ïmoni˜ vaikams, pagal tà
ai‰kumà, kuris yra Dievo Avinòlyje – dòl ‰it˜ dalyk˜, kurie yra
pa‰alinti i‰ Avinòlio evangelijos,
nepaprastai didelò daugybò suklumpa, taip, netgi taip, kad
·òtonas turi jiems didÏià galià.
30 Nepaisant to, tu matai, kad
kitatauãiai, kurie i‰òjo i‰ nelaisvòs ir Dievo galia yra i‰kelti
vir‰ vis˜ kit˜ taut˜ ant veido
‰itos Ïemòs, kuri yra rinktinò
tarp vis˜ kit˜ Ïemi˜, Ïemò, kurià Vie‰pats Dievas pagal san-

DS 3:16.
RR Îydai.
RR Kitatauãiai.
Mt 21:43.
1 Nef 13:4–6;
14:3, 9–17.
RR Atsimetimas –

Ankstyvosios
krisãioni˜ baÏnyãios
atsimetimas.
d Mrm 8:33;
Moz 1:41.
e 1 Nef 14:20–26;
TT 1:8.
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dorà atidavò tavo tòvui, kad jo
sòkla turòt˜ kaip savo a paveldo
Ïem´; taigi tu matai, jog Vie‰pats Dievas neleis, kad kitatauãiai visi‰kai sunaikint˜ tavo
sòklos b mi‰in∞, kuris yra tarp
tavo broli˜.
31 Ir jis neleis, kad kitatauãiai
a
sunaikint˜ tavo broli˜ sòklà.
32 Ir Vie‰pats Dievas neleis,
kad kitatauãiai amÏinai pasilikt˜ toje baisioje aklumo bsenoje, kurioje, kaip matai, jie yra
dòl to, kad ta a pasibjauròtina
baÏnyãia, kurios formavimà esi
mat´s, nuslòpò ai‰kias ir paãias
vertingiausias Avinòlio evangelijos dalis.
33 Todòl Dievo Avinòlis sako:
A‰ bsiu gailestingas kitatauãiams, o Izraelio nam˜ likut∞
aplankysiu nuoÏmiu teismu.
34 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
angelas kalbòjo man, sakydamas:
·tai, – sako Dievo Avinòlis, – po
to, kai aplankysiu Izraelio nam˜
a
likut∞ – o ‰is likutis, apie kur∞
kalbu, yra tavo tòvo sòkla –
taigi po to, kai aplankysiu juos
teismu ir sutriu‰kinsiu kitatauãi˜
ranka, ir po to, kai kitatauãiai
baisiai b klups dòl to, kad ta
pasibjauròtina baÏnyãia, kuri
yra pasileidòli˜ motina, nuslòpò ai‰kiausias ir vertingiausias
30a RR PaÏadòtoji Ïemò.
b Al 45:10–14.
31a 2 Nef 4:7; 10:18–19;
JokK 3:5–9; Hel 15:12;
3 Nef 16:8–9;
Mrm 5:20–21.
32a RR Velnias – Velnio
baÏnyãia.
34a RR Juozapas, Jokbo
snus.
b 1 Nef 14:1–3;

Avinòlio c evangelijos dalis, –
sako Avinòlis, – tà dienà a‰
bsiu gailestingas kitatauãiams
tiek, kad savo paties galia d i‰ne‰iu jiems daug savo evangelijos,
kuri bus ai‰ki ir vertinga, – sako
Avinòlis.
35 Nes ‰tai Avinòlis sako: A‰
apreik‰iu save tavo sòklai, kad
jie uÏra‰yt˜ daugel∞ ai‰ki˜ ir
verting˜ dalyk˜, kuri˜ juos
mokysiu; ir po to, kai tavo sòkla
bus sunaikinta ir nusiritusi ∞
netikòjimà, ir taip pat tavo
broli˜ sòkla, ‰tai, a ‰ie dalykai
bus paslòpti, kad i‰eit˜ kitatauãiams Avinòlio dovanos ir
galios dòka.
36 Ir juose bus uÏra‰yta mano
a
evangelija, – sako Avinòlis, – ir
mano b uola ir mano i‰gelbòjimas.
37 Ir a palaiminti tie, kas stengsis
∞gyvendinti mano b Sion´ tà dienà, nes jie turòs ·ventosios Dvasios c dovanà ir galià; ir jei d i‰tvers
iki galo, bus i‰kelti paskutiniàjà
dienà ir i‰gelbòti Avinòlio nesibaigianãioje e karalystòje; ir kas
tik f skelbs taikà, taip, didÏiai
dÏiaugsmingà naujienà, kokie
nuostabs jie bus kalnuose.
38 Ir buvo taip, kad a‰ i‰vydau
savo broli˜ sòklos likut∞, ir taip
pat i‰ Ïydo burnos i‰òjusià Dievo Avinòlio a knygà, kad ji i‰òjo

2 Nef 26:20.
37a DS 21:9.
c RR Evangelija.
b RR Sionò.
d DS 10:62.
c RR Dovana,
RR SugràÏinimas,
·ventosios Dvasios.
evangelijos.
d 3 Nef 27:16.
35a 2 Nef 27:6; 29:1–2.
RR I‰tverti.
RR Mormono Knyga.
e RR Celestialinò ‰lovò.
36a 3 Nef 27:13–21.
f Iz 52:7; Mzj 15:14–18;
b Hel 5:12;
3 Nef 20:40.
3 Nef 11:38–39.
38a 1 Nef 13:23;
RR Uola, akmuo.
2 Nef 29:4–6.

1 Nefio 13:39–14:2
i‰ kitatauãi˜ mano broli˜ sòklos
b
likuãiui.
39 Ir po to, kai ji atòjo jiems,
a‰ pamaãiau kitas a knygas,
i‰òjusias Avinòlio galia i‰ kitatauãi˜ jiems, kad b ∞tikint˜ kitatauãius ir mano broli˜ sòklos
likut∞, ir taip pat Ïydus, kurie
buvo i‰sklaidyti ant viso Ïemòs
veido, kad prana‰˜ ir dvylikos
Avinòlio apa‰tal˜ metra‰ãiai
yra c tikri.
40 Ir angelas man tarò, sakydamas: ·ie a paskutiniai metra‰ãiai,
kuriuos matei tarp kitatauãi˜,
b
patvirtins tiesà c pirm˜j˜, kurie
yra dvylikos Avinòlio apa‰tal˜,
ir paskelbs ai‰kius ir vertingus
dalykus, kurie buvo i‰ j˜ pa‰alinti; ir paskelbs visoms giminòms, lieÏuviams ir liaudims,
kad Dievo Avinòlis yra AmÏinojo Tòvo Snus ir pasaulio
d
Gelbòtojas; ir kad visi Ïmonòs
privalo ateiti pas j∞ arba jie negali i‰sigelbòti.
41 Ir jie privalo ateiti pagal
ÏodÏius, kurie bus nustatyti
Avinòlio burna; ir Avinòlio ÏodÏiai bus paskelbti tavo sòklos metra‰ãiuose, lygiai kaip ir
metra‰ãiuose dvylikos Avinòlio apa‰tal˜; todòl jie abu bus
sujungti ∞ a vienà; nes yra b vienas
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Dievas ir vienas c Ganytojas vir‰
visos Ïemòs.
42 Ir ateina laikas, kada jis apreik‰ save visoms tautoms: tiek
a
Ïydams, tiek ir kitatauãiams; ir
po to, kai jis apreik‰ save Ïydams
ir taip pat kitatauãiams, tada jis
apreik‰ save kitatauãiams ir taip
pat Ïydams, ir b paskutinieji bus
pirmi, o c pirmieji bus paskutiniai.
14 SKYRIUS
Angelas pasako Nefiui apie palaiminimus ir prakeiksmus, krisianãius
ant kitatauãi˜. Yra tik dvi baÏnyãios:
Dievo Avinòlio BaÏnyãia ir velnio
baÏnyãia. Dievo ‰ventuosius visose
tautose persekioja didÏiulò ir pasibjauròtina baÏnyãia. Apa‰talas Jonas
ra‰ys apie pasaulio pabaigà. Apie
600–592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir bus taip, kad jei a kitatauãiai
paklausys Dievo Avinòlio tà
dienà, kurià jis apreik‰ save
jiems ÏodÏiu, ir taip pat b galia,
paãiu darbu, kad pa‰alint˜ j˜
c
suklupimo klitis,
2 ir neuÏkietins savo ‰irdÏi˜
prie‰ Dievo Avinòl∞, jie bus priskaiãiuoti prie tavo tòvo sòklos;
taip, jie bus a priskaiãiuoti prie
Izraelio nam˜; ir bus b palaiminti

38b Mrm 5:15.
puslap∞. Moz 1:6.
39a RR Ra‰tai – Ra‰tai,
41a Ez 37:17.
kuri˜ pasirodymas
b PakØst 6:4;
buvo i‰prana‰autas.
Jn 17:21–23;
b Ez 37:15–20;
2 Nef 31:21.
2 Nef 3:11–12.
c RR Gerasis
c 1 Nef 14:30.
ganytojas.
40a 2 Nef 26:16–17; 29:12. 42a DS 90:8–9; 107:33;
RR Mormono Knyga.
112:4.
b Mrm 7:8–9.
b JokK 5:63.
c RR Biblija.
c Lk 13:30;
d Îiròkite Mormono
1 Nef 15:13–20.
Knygos titulin∞
14 1a 3 Nef 16:6–13.

RR Kitatauãiai.
b 1 Tes 1:5;
1 Nef 14:14;
JokK 6:2–3.
c Iz 57:14;
1 Nef 13:29, 34;
2 Nef 26:20.
2 a Gal 3:7, 29;
2 Nef 10:18–19;
3 Nef 16:13; 21:6, 22;
Abr 2:9–11.
b 2 Nef 6:12; 10:8–14;
3 Nef 16:6–7; 20:27.
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Ïmonòs paÏadòtoje Ïemòje per
amÏius; jie daugiau nebebus nuvesti nelaisvòn; ir Izraelio namai
daugiau nebebus sumai‰yti.
3 O ta didÏiulò a duobò, kurià jiems i‰kasò ta didÏiulò ir
pasibjauròtina baÏnyãia, ∞kurta
velnio ir jo vaik˜, kad galòt˜
nuklaidinti Ïmoni˜ sielas ∞ pragarà – taip, ta didÏiulò duobò,
kuri i‰kasta Ïmonòms naikinti,
bus uÏpildyta tais, kurie jà i‰kasò, j˜ visi‰kam sunaikinimui, –
sako Dievo Avinòlis; ne sielos
sunaikinimui, nebent ji bt˜
∞mesta ∞ b pragarà, kuris yra be
pabaigos.
4 Nes ‰tai, tai yra pagal velnio
nelaisv´ ir taip pat pagal Dievo
teisingumà visiems, kurie darys
nelabumà ir bjaurast∞ prie‰ais j∞.
5 Ir buvo taip, kad angelas tarò man, Nefiui, sakydamas: Tu
pastebòjai, kad jei kitatauãiai
atgailaus, jiems viskas bus gerai;
ir tu taip pat Ïinai apie Vie‰paties sandoras Izraelio namams;
ir tu taip pat girdòjai, kad kas
tik a neatgailauja, turi Ïti.
6 Todòl a vargas kitatauãiams,
jei bus taip, kad jie uÏkietins
savo ‰irdis prie‰ Dievo Avinòl∞.
7 Nes ateina laikas, – sako
Dievo Avinòlis, – kada a‰ darysiu did∞ ir a nuostab˜ darbà tarp
Ïmoni˜ vaik˜; darbà, kuris bus
nesibaigiantis vienu atveju ar
3 a 1 Nef 22:14;
DS 109:25.
b RR Pasmerktas,
pasmerktumas;
Pragaras.
5 a RR Atgailauti, atgaila.
6 a 2 Nef 28:32.
7 a Iz 29:14; 1 Nef 22:8;
2 Nef 27:26; 29:1–2;

b
c
8a
9a

kitu atveju: arba jie bus ∞tikinti
ramybei ir b amÏinam gyvenimui,
arba bus palikti savo ‰irdÏi˜
kietumui ir savo prot˜ aklumui,
kad bt˜ vedami ∞ nelaisv´ ir
taip pat ∞ sunaikinimà, tiek laikinai, tiek ir dvasi‰kai, pagal velnio c nelaisv´, apie kurià kalbòjau.
8 Ir buvo taip, kad pasak´s
‰iuos ÏodÏius, angelas man tarò:
Atsimeni Tòvo a sandoras Izraelio
namams? A‰ tariau jam: Taip.
9 Ir buvo taip, kad jis tarò man:
PaÏvelk ir stebòk tà didÏiul´ ir
pasibjauròtinà baÏnyãià, kuri yra
bjaurum˜ motina, kurios ∞kròjas yra a velnias.
10 Ir jis tarò man: ·tai yra tik
a
dvi baÏnyãios; viena yra Dievo
Avinòlio baÏnyãia, o b kita yra
velnio baÏnyãia; tad kas tik nepriklauso Dievo Avinòlio baÏnyãiai, priklauso tai didÏiulei
baÏnyãiai, kuri yra bjaurum˜
motina; ir ji yra visos Ïemòs
c
paleistuvò.
11 Ir buvo taip, kad a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau visos Ïemòs
paleistuv´, ir ji sòdòjo ant daugybòs a vanden˜; ir b ji vie‰patavo
visai Ïemei, tarp vis˜ taut˜, gimini˜, lieÏuvi˜ ir liaudÏi˜.
12 Ir buvo taip, kad a‰ pamaãiau Dievo Avinòlio baÏnyãià ir
ji buvo a negausi dòl nelabumo
ir bjaurum˜ paleistuvòs, kuri
sòdòjo ant daugybòs vanden˜;

DS 4:1.
RR Velnias.
RR SugràÏinimas,
10a 1 Nef 22:23.
evangelijos.
b 1 Nef 13:4–6, 26.
RR AmÏinasis
c Apr 17:5, 15;
gyvenimas.
2 Nef 10:16.
2 Nef 2:26–29;
11a Jer 51:13; Apr 17:15.
Al 12:9–11.
b DS 35:11.
RR Abraomo sandora. 12a Mt 7:14; 3 Nef 14:14;
1 Nef 15:35; DS 1:35.
DS 138:26.

1 Nefio 14:13–26
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nepaisant to, pastebòjau, kad
Avinòlio baÏnyãia, kuri buvo
Dievo ‰ventieji, taip pat buvo
ant b viso Ïemòs veido; bet j˜
valdos ant Ïemòs veido buvo
maÏos dòl mano matytos galingos paleistuvòs nelabumo.
13 Ir buvo taip, jog pastebòjau,
kad galingoji bjaurum˜ motina
surinko minias ant visos Ïemòs
veido tarp vis˜ kitatauãi˜ taut˜
a
kovoti prie‰ Dievo Avinòl∞.
14 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
i‰vydau Dievo Avinòlio galià,
nusileidusià ant Avinòlio baÏnyãios ‰vent˜j˜ ir ant Vie‰paties
sandoros Ïmoni˜, kurie buvo
i‰sklaidyti ant viso Ïemòs veido;
ir jie buvo ginkluoti teisumu ir
Dievo a galia su didele ‰love.
15 Ir buvo taip, kad pastebòjau,
jog Dievo rstybò buvo a i‰lieta
ant tos didÏiulòs ir pasibjauròtinos baÏnyãios tiek, kad kilo
karai ir kar˜ gandai tarp vis˜
Ïemòs b taut˜ ir gimini˜.
16 Ir kada prasidòjo a karai ir
kar˜ gandai tarp vis˜ taut˜,
kurios priklausò bjaurum˜ motinai, angelas tarò man, sakydamas: ·tai Dievo rstybò ant
pasileidòli˜ motinos, ir ‰tai tu
matai visa tai.
17 Ir kai ateis ta a diena, kada
Dievo b rstybò bus i‰lieta ant
pasileidòli˜ motinos, kuri yra
visos Ïemòs didÏiulò ir pasibjauròtina baÏnyãia, kurios ∞kròjas
12b DS 90:11.
13a Apr 17:1–6; 18:24;
1 Nef 13:5;
DS 123:7–8.
14a JokK 6:2;
DS 38:32–38.
15a DS 1:13–14.
b Mk 13:8; DS 87:6.

yra velnias, tada, tà dienà, prasidòs Tòvo c darbas, ruo‰iant kelià
∞vykdymui jo d sandor˜, kurias
jis sudarò savo Ïmonòms, kurie
yra Izraelio nam˜.
18 Ir buvo taip, kad angelas
tarò man, sakydamas: PaÏvelk!
19 Ir a‰ paÏvelgiau ir pamaãiau Ïmog˜, ir jis vilkòjo baltu
rbu.
20 Ir angelas tarò man: Stebòk
a
vienà i‰ dvylikos Avinòlio
apa‰tal˜.
21 ·tai jis matys ir uÏra‰ys likusius i‰ ‰it˜ dalyk˜; taip, ir taip
pat daugel∞ jau ∞vykusi˜ dalyk˜.
22 Ir jis taip pat ra‰ys apie
pasaulio pabaigà.
23 Todòl tai, kà jis ra‰ys, yra
teisinga ir tikra; ir tai uÏra‰yta
a
knygoje, kurià matei i‰einant
i‰ Ïydo burnos; ir tuo metu, kai
tai i‰òjo i‰ Ïydo burnos, arba tuo
metu, kai knyga i‰òjo i‰ Ïydo
burnos, viskas, kas buvo uÏra‰yta, buvo ai‰ku ir tyra, b vertingiausia ir lengvai suprantama
Ïmonòms.
24 Ir ‰tai daug kà i‰ to, kà ‰is
Avinòlio a apa‰talas ra‰ys, tu esi
mat´s; ir ‰tai likusius dalykus
tu pamatysi.
25 Bet to, kà matysi paskui, tu
neuÏra‰inòk; nes Vie‰pats Dievas paskyrò Dievo Avinòlio
apa‰talà, kad jis tai a uÏra‰yt˜.
26 Taip pat ir kitiems buvusiems jis parodò visa tai, ir jie

16a 1 Nef 22:13–14;
Mrm 8:30.
17a RV Paskutinòs dienos,
pastarosios dienos.
b 1 Nef 22:15–16.
c 3 Nef 21:7, 20–29.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.

d Mrm 8:21, 41.
RR Abraomo sandora.
20a Apr 1:1–3; 1 Nef 14:27.
23a 1 Nef 13:20–24;
Mrm 8:33.
b 1 Nef 13:28–32.
24a Etr 4:16.
25a Jn 20:30–31; Apr 1:19.
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tai uÏra‰ò; ir tai yra a uÏantspauduota, kad i‰eit˜ savo tyrume,
pagal tiesà, kuri yra Avinòlyje,
Vie‰paãiui tinkamu metu, Izraelio namams.
27 Ir a‰, Nefis, girdòjau ir liudiju, kad, anot angelo ÏodÏio, Avinòlio apa‰talo vardas yra a Jonas.
28 Ir ‰tai a‰, Nefis, esu sudraustas, kad nera‰yãiau likusi˜ dalyk˜, kuriuos maãiau ir
girdòjau; todòl pasitenkinu tuo,
kà para‰iau; o a‰ para‰iau tik
maÏà dal∞ to, kà maãiau.
29 Ir a‰ liudiju, kad maãiau tai,
kà matò mano a tòvas, ir man tai
atskleidò Vie‰paties angelas.
30 Ir dabar, a‰ baigiu kalbòti
apie tai, kà maãiau, kol buvau
nune‰tas dvasioje; ir jeigu uÏra‰yta ne viskas, kà maãiau, tai,
kà esu uÏra‰´s, yra a tikra. Ir taip
yra. Amen.
15 SKYRIUS
Lehio sòkla turi gauti evangelijà i‰
kitatauãi˜ paskutinòmis dienomis.
Izraelio surinkimas prilyginamas
alyvmedÏiui, kurio prigimtinòs ‰akos bus vòl ∞skiepytos. Nefis ai‰kina
regòjimà apie gyvybòs med∞ ir kalba
apie Dievo teisingumà atskiriant
nelabuosius nuo teisi˜j˜. Apie 600–
592 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad po to, kai a‰,
Nefis, buvau nune‰tas dvasioje
ir maãiau visa tai, a‰ sugr∞Ïau
prie savo tòvo palapinòs.
26a 2 Nef 27:6–23;
Etr 3:21–27; 4:4–7;
DS 35:18; DÏS–I 1:65.
27a Apr 1:1–3.
29a 1 Nef 8.

2 Ir buvo taip, kad a‰ pamaãiau savo brolius, ir jie ginãijosi
vienas su kitu dòl to, kà mano
tòvas jiems buvo sak´s.
3 Nes jis tikrai kalbòjo jiems
daug didÏi˜ dalyk˜, kurie sunkiai a suprantami, jei Ïmogus
nesiteirauja Vie‰paties; o jie, bdami kieta‰irdÏiai, nesikreipò ∞
Vie‰pat∞, kaip turòt˜.
4 Ir dabar, a‰, Nefis, nulidau
dòl j˜ ‰irdÏi˜ kietumo ir taip
pat dòl to, kà buvau mat´s, ir
Ïinojau, kad tai nei‰vengiamai
∞vyks dòl didelio Ïmoni˜ vaik˜
nelabumo.
5 Ir buvo taip, kad mano ‰irdgòla mane sugniuÏdò, kadangi
maniau, jog mano a ‰irdgòla dòl
mano Ïmoni˜ b sunaikinimo (nes
pamaãiau j˜ Ïlugimà) pranoko
viskà.
6 Ir buvo taip, kad atgav´s
a
stipryb´, a‰ kalbòjau savo broliams, noròdamas i‰ j˜ suÏinoti
j˜ ginã˜ prieÏast∞.
7 Ir jie tarò: ·tai mes negalime
suprasti ÏodÏi˜, kuriuos ms˜
tòvas kalbòjo apie alyvmedÏio
prigimtines ‰akas ir taip pat
apie kitatauãius.
8 Ir a‰ tariau jiems: Ar a pasiteiravote Vie‰paties?
9 Ir jie tarò man: Ne, nes Vie‰pats toki˜ dalyk˜ mums neatskleidÏia.
10 ·tai a‰ tariau jiems: Kaip tai
yra, kad nevykdote Vie‰paties
∞sakym˜? Kaip tai yra, kad praÏsite dòl savo ‰irdÏi˜ a kietumo?

30a 2 Nef 33:10–14.
15 3a 1 Kor 2:10–12;
Al 12:9–11.
5 a RR Pasiprie‰inimas.
b En 1:13; Mrm 6:1.

6 a Moz 1:10;
DÏS–I 1:20, 48.
8 a Mzj 26:13; Al 40:3.
RR Malda.
10a RR Atsimetimas.

1 Nefio 15:11–19
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11 Argi neatsimenate, kà Vie‰pats yra pasak´s: Jei neuÏkietinsite savo ‰irdÏi˜ ir a pra‰ysite man´s su tikòjimu, tikòdami,
kad gausite, stropiai vykdydami
mano ∞sakymus, jums tai tikrai
bus atskleista?
12 ·tai sakau jums, kad
Vie‰paties Dvasia, buvusi ms˜
tòve, Izraelio namus prilygino
alyvmedÏiui; ir ‰tai, argi mes
nenulauÏti nuo Izraelio nam˜
ir argi mes ne Izraelio nam˜
a
‰aka?
13 Ir dabar, tai, kà ms˜ tòvas
turòjo omenyje dòl prigimtini˜
‰ak˜ ∞skiepijimo per kitatauãi˜
pilnatv´, rei‰kia, kad paskutinòmis dienomis, kai ms˜ sòkla
bus a nusiritusi ∞ netikòjimà, taip,
per daugel∞ met˜ ir daug kart˜
po to, kai b Mesijas bus apreik‰tas kne Ïmoni˜ vaikams, tada
Mesijo c evangelijos pilnatvò ateis
d
kitatauãiams, o i‰ kitatauãi˜ –
ms˜ sòklos likuãiui.
14 Ir tà dienà ms˜ a sòklos likutis Ïinos, kad jie yra Izraelio
nam˜ ir kad jie – Vie‰paties
b
sandoros Ïmonòs; ir tada jie
paÏins ir c suÏinos apie savo
protòvius ir taip pat apie savo
I‰pirkòjo evangelijà, kurios jis
mokò j˜ tòvus; todòl jie suÏinos
apie savo I‰pirkòjà ir jo doktrinos esminius punktus, kad
11a Jok 1:5–6;
En 1:15;
Mor 7:26;
DS 18:18.
RR Pra‰yti.
12a Pr 49:22–26;
1 Nef 10:12–14; 19:24.
RR Lehis, Nefio tòvas.
13a 1 Nef 12:22–23;
2 Nef 26:15.

Ïinot˜, kaip ateiti pas j∞ ir bti
i‰gelbòtiems.
15 Ir tada, tà dienà, argi jie nedÏigaus ir nereik‰ gyriaus savo
nesibaigianãiajam Dievui, savo
a
uolai ir savo i‰gelbòjimui? Taip,
argi tà dienà jie negaus stiprybòs
ir maitinimo i‰ tikrojo b vynmedÏio? Taip, argi jie neateis ∞ tikràjà Dievo kaimen´?
16 ·tai, sakau jums: taip; Izraelio namai juos vòl prisimins, ir
jie, bdami prigimtine alyvmedÏio ‰aka, bus a ∞skiepyti ∞ tikràj∞
alyvmed∞.
17 Ir btent tai ms˜ tòvas turi
galvoje; ir jis turi galvoje, kad
tai ne∞vyks, kol j˜ nei‰sklaidys
kitatauãiai; ir jis turi galvoje, kad
tai ateis per kitatauãius, kad
Vie‰pats galòt˜ parodyti savo
galià kitatauãiams, btent dòl
tos prieÏasties jis bus a atmestas
Ïyd˜, arba Izraelio nam˜.
18 Dòl to ms˜ tòvas kalbòjo
ne vien tik apie ms˜ sòklà, bet
taip pat apie visus Izraelio namus, nurodydamas ∞ sandorà,
kuri bus ∞vykdyta paskutinòmis dienomis; sandorà, kurià
Vie‰pats sudarò su ms˜ tòvu
Abraomu, sakydamas: Per tavo
a
sòklà bus palaimintos visos
Ïemòs giminòs.
19 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
daug kalbòjau jiems apie tai; taip,

b RR Mesijas.
c RR Evangelija.
d 1 Nef 13:42; 22:5–10;
DS 14:10.
RR Kitatauãiai.
14a 2 Nef 10:2;
3 Nef 5:21–26; 21:4–7.
b RV Abraomo sandora.
c 2 Nef 3:12; 30:5;
Mrm 7:1, 9–10;

15a
b
16a
17a
18a

DS 3:16–20. Taip pat
Ïiròkite Mormono
Knygos titulin∞
puslap∞.
RR Uola, akmuo.
Pr 49:11; Jn 15:1.
JokK 5:60–68.
RR NukryÏiavimas.
Pr 12:1–3;
Abr 2:6–11.
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kalbòjau jiems apie Ïyd˜ a sugràÏinimà paskutinòmis dienomis.
20 Ir a‰ atpasakojau jiems
ÏodÏius a Izaijo, kuris kalbòjo
apie Ïyd˜, arba Izraelio nam˜,
sugràÏinimà; ir po to, kai bus
sugràÏinti, jie daugiau nebus
sumai‰yti nei vòl i‰sklaidyti.
Ir buvo taip, jog a‰ daug kalbòjau savo broliams, taigi jie
nurimo ir b nusiÏemino prie‰
Vie‰pat∞.
21 Ir buvo taip, kad jie vòl kalbòjo man, sakydami: Kà rei‰kia
tai, kà ms˜ tòvas matò sapne?
Kà rei‰kia a medis, kur∞ jis matò?
22 Ir a‰ tariau jiems: Tai buvo
gyvybòs a medÏio atvaizdavimas.
23 Ir jie tarò man: Kà rei‰kia geleÏinò a lazda, vedanti
prie medÏio, kurià matò ms˜
tòvas?
24 Ir a‰ pasakiau jiems, kad
tai – Dievo a Ïodis; ir kas tik
klausys Dievo ÏodÏio ir tvirtai jo
b
laikysis, tie niekada nepraÏus;
ir c prie‰ininko d pagundos bei
ugninòs e stròlòs negalòs j˜ pergalòti iki aklumo, kad juos nuklaidint˜ sunaikinimui.
25 Todòl a‰, Nefis, primygtinai raginau juos a skirti dòmes∞
Vie‰paties ÏodÏiui; taip, visomis
savo sielos galiomis ir visu savo
sugebòjimu primygtinai raginau
juos skirti dòmes∞ Dievo ÏodÏiui
19a 1 Nef 19:15.
RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
20a 1 Nef 19:23.
b 1 Nef 16:5, 24, 39.
21a 1 Nef 8:10–12.
22a 1 Nef 11:4, 25;
Moz 3:9.
23a 1 Nef 8:19–24.
24a RR Dievo Ïodis.

ir visuomet atminti visame kame
laikytis jo ∞sakym˜.
26 Ir jie tarò man: Kà rei‰kia
vandens a upò, kurià matò ms˜
tòvas?
27 Ir a‰ pasakiau jiems, kad
a
vanduo, kur∞ matò mano tòvas,
buvo b ne‰vara; o jo mintys buvo
taip paskendusios kituose dalykuose, kad jis nepamatò vandens ne‰varumo.
28 Ir pasakiau jiems, kad tai
buvo baisi a praraja, kuri skyrò
nelabuosius nuo gyvybòs medÏio, taip pat ir nuo Dievo
‰vent˜j˜.
29 Ir pasakiau jiems, kad tai atvaizdavimas to baisaus a pragaro,
kuris, kaip angelas man sakò,
buvo paruo‰tas nelabiesiems.
30 Ir a‰ pasakiau jiems, kad
ms˜ tòvas dar matò, jog Dievo
a
teisingumas taip pat atskyrò
nelabuosius nuo teisi˜j˜; ir ‰io
skaistumas buvo kaip skaistumas liepsnojanãios ugnies, kuri
kyla auk‰tyn link Dievo per amÏi˜ amÏius ir niekada nesibaigia.
31 Ir jie tarò man: Ar tai rei‰kia kno kankyn´ a i‰bandymo
dienomis, ar tai rei‰kia galutin´
sielos bsenà po laikinojo kno
b
mirties, ar tai kalba apie tai,
kas laikina?
32 Ir buvo taip, kad pasakiau
jiems, jog tai buvo atvaizdavi-

b 1 Nef 8:30;
2 Nef 31:20.
c RR Velnias.
d 1 Nef 8:23.
RR Gundyti,
gundymas.
e Ef 6:16; DS 3:8; 27:17.
25a DS 11:2; 32:4; 84:43–44.
26a 1 Nef 8:13.
27a 1 Nef 12:16.

b RR Ne‰varumai,
ne‰vara.
28a Lk 16:26;
1 Nef 12:18;
2 Nef 1:13.
29a RR Pragaras.
30a RR Teisingumas.
31a Al 12:24; 42:10;
Hel 13:38.
b Al 40:6, 11–14.

1 Nefio 15:33–16:3
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mas tiek to, kas laikina, tiek ir
to, kas dvasi‰ka; nes ateis diena,
kada jie bus teisiami pagal savo
a
darbus, taip, btent j˜ i‰bandymo dienomis laikinojo kno
padarytus darbus.
33 Todòl, jei jie a mirs savo nelabume, taip pat bus b atmesti su
teisumu susijusi˜ dvasini˜ dalyk˜ atÏvilgiu; todòl jie bus atvesti
stoti prie‰ais Dievà, kad bt˜
c
teisiami pagal savo d darbus; ir
jei j˜ darbai buvo e ne‰vara, jie
bus ne‰vars; o jei jie bus ne‰vars, tai jokiu bdu negalòs
f
gyventi Dievo karalystòje, kitaip Dievo karalystò bt˜ taip
pat ne‰vari.
34 Bet ‰tai, sakau jums: Dievo
karalystò nòra a ne‰vari ir niekas
ne‰varus negali ∞eiti ∞ Dievo karalyst´; todòl turi bti ne‰varum˜ vieta paruo‰ta tam, kas yra
ne‰varus.
35 Ir yra paruo‰ta vieta, taip,
btent tas baisus a pragaras, apie
kur∞ kalbòjau, ir b velnias yra jo
paruo‰òjas; todòl galutinò Ïmoni˜ siel˜ bsena yra gyventi
Dievo karalystòje arba bti i‰mestiems dòl to c teisingumo,
apie kur∞ kalbòjau.
36 Todòl nelabieji yra atmetami
nuo teisi˜j˜, ir taip pat nuo to
gyvybòs a medÏio, kurio vaisius
yra pats vertingiausias ir b trok‰32a
33a
b
c

RR Darbai.
Mzj 15:26; Mor 10:26.
Al 12:12–16; 40:26.
RR Teismas,
paskutinysis.
d 3 Nef 27:23–27.
e 2 Nef 9:16; DS 88:35.
f Ps 15:1–5; 24:3–4;
Al 11:37; DS 76:50–70;
Moz 6:57.
34a RR Ne‰varumai,

tamiausias i‰ vis˜ kit˜ vaisi˜;
taip, ir tai yra c didÏiausia i‰ vis˜
Dievo d dovan˜. Ir taip a‰ kalbòjau savo broliams. Amen.
16 SKYRIUS
Nelabieji laiko tiesà esant sunkia.
Lehio sns paima Izmaelio dukteris ∞ Ïmonas. Tyruose juos veda
Liahona. Ant Liahonos laikas nuo
laiko uÏra‰omi Vie‰paties prane‰imai. Izmaelis mir‰ta; jo ‰eima murma dòl suspaudim˜. Apie 600–592
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad po to,
kai a‰, Nefis, baigiau kalbòti
savo broliams, ‰tai jie tarò man:
Tu paskelbei mums sunkius
dalykus, sunkesnius, negu mes
pajògs pakelti.
2 Ir buvo taip, kad a‰ pasakiau
jiems, jog Ïinau, kad pagal tiesà
pasakiau sunkius dalykus prie‰
nelabuosius; o teisiuosius i‰teisinau ir liudijau, kad jie bus i‰kelti
paskutiniàjà dienà; todòl a kaltieji
laiko b tiesà sunkia, nes ji c kerta
juos iki pat ‰erdies.
3 Ir dabar, mano broliai, jei
btumòte teiss, noròtumòte
klausyti tiesos ir kreiptumòte
dòmes∞ ∞ jà, idant teisiai a vaik‰ãiotumòte prie‰ais Dievà, tada
nemurmòtumòte dòl tiesos ir

ne‰vara.
35a 2 Nef 9:19; Mzj 26:27.
RR Pragaras.
b 1 Nef 14:9; DS 1:35.
c RR Teisingumas.
36a Pr 2:9; 2 Nef 2:15.
b 1 Nef 8:10–12;
Al 32:42.
c DS 6:13.
d DS 14:7.
RR AmÏinasis

gyvenimas.
16 2a Jn 3:20; 2 Nef 33:5;
En 1:23; Hel 14:10.
RR Kaltò.
b Pat 15:10;
2 Nef 1:26; 9:40;
Hel 13:24–26.
c ApD 5:33; Mzj 13:7.
3 a DS 5:21.
RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
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nesakytumòte: Tu kalbi sunkius
dalykus prie‰ mus.
4 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
su visu stropumu primygtinai
raginau savo brolius laikytis
Vie‰paties ∞sakym˜.
5 Ir buvo taip, kad jie a nusiÏemino prie‰ Vie‰pat∞ tiek, kad a‰
apsidÏiaugiau ir turòjau dideli˜
vilãi˜ dòl j˜, kad jie vaik‰ãios
teisumo keliais.
6 Dabar, visa tai buvo pasakyta ir padaryta, kai mano tòvas
gyveno palapinòje slònyje, kur∞
jis pavadino Lemueliu.
7 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis, paòmiau vienà i‰ Izmaelio a dukter˜
b
Ïmona; ir taip pat mano broliai
paòmò Ïmonas i‰ Izmaelio dukter˜; ir taip pat c Zoramas paòmò Ïmona vyriausiàjà Izmaelio
dukter∞.
8 Ir taip mano tòvas ∞vykdò
visus Vie‰paties ∞sakymus, kurie
jam buvo duoti. Taip pat ir a‰,
Nefis, buvau nepaprastai palaimintas Vie‰paties.
9 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
balsas nakt∞ kalbòjo mano tòvui
ir ∞sakò jam rytoj leistis kelionòn
∞ tyrus.
10 Ir buvo taip, kad mano
tòvas, pakil´s ryte ir i‰òj´s prie
palapinòs dur˜, didelei savo
nuostabai pamatò ant Ïemòs
apval˜ kruop‰taus darbo a rutul∞, ir jis buvo i‰ gero skaistvario. O rutulio viduje buvo dvi
rodyklòs; ir viena rodò kelià –
kur link turòtume eiti ∞ tyrus.
11 Ir buvo taip, kad mes su5 a 1 Nef 16:24, 39; 18:4.
7 a 1 Nef 7:1.
b RR Santuoka,
susituokti.

rinkome visus daiktus, kuriuos
turòjome ne‰tis ∞ tyrus, ir visà
likut∞ savo atsarg˜, kurias Vie‰pats mums buvo dav´s; ir pasiòmòme ∞vairi˜ r‰i˜ sòklos ne‰tis
∞ tyrus.
12 Ir buvo taip, kad mes pasiòmòme savo palapines ir i‰vykome ∞ tyrus per Lamano up´.
13 Ir buvo taip, kad mes keturias dienas keliavome apytikriai
piet˜-pietryãi˜ kryptimi ir vòl
pasistatòme savo palapines; ir
pavadinome tà vietà ·azeru.
14 Ir buvo taip, kad mes pasiòmòme savo lankus bei stròles ir
i‰òjome ∞ tyrus medÏioti maisto
savo ‰eimoms; ir sumedÏioj´
maisto savo ‰eimoms, vòl sugr∞Ïome pas savo ‰eimas tyruose,
∞ ·azero vietov´. Ir vòl òjome
tyrais, ta paãia kryptimi, laikydamiesi derlingiausiose tyr˜
dalyse, kurios buvo pakra‰ãiuose prie a Raudonosios jros.
15 Ir buvo taip, kad mes keliavome daug dien˜, pakeliui medÏiodami maistà savo lankais
ir stròlòmis, akmenimis ir svaidyklòmis.
16 Ir sekòme rutulio, kuris
vedò mus derlingesnòmis tyr˜
dalimis, a nurodymais.
17 Ir po to, kai jau daug dien˜
buvome keliav´, mes laikinai
pasistatòme savo palapines, kad
galòtume vòl pailsòti ir gauti
maisto savo ‰eimoms.
18 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
i‰òj´s medÏioti maisto, ‰tai sulauÏiau savo lankà, kuris buvo

c 1 Nef 4:35;
2 Nef 5:5–6.
10a Al 37:38–46.
RR Liahona.

14a DS 17:1.
16a 1 Nef 16:10, 16, 26;
18:12;
Al 37:38–46.

1 Nefio 16:19–31
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pagamintas i‰ gero a plieno; ir
man sulauÏius savo lankà, ‰tai
mano broliai pyko ant man´s
dòl mano lanko praradimo, nes
mes negavome nò kiek maisto.
19 Ir buvo taip, kad sugr∞Ïome pas savo ‰eimas be maisto;
o bdami labai i‰varg´ nuo keliavimo, jie labai kentòjo dòl
maisto trkumo.
20 Ir buvo taip, kad Lamanas
ir Lemuelis bei Izmaelio sns
pradòjo nepaprastai murmòti dòl
savo kentòjim˜ ir suspaudim˜
tyruose; taip pat ir mano tòvas
pradòjo murmòti prie‰ Vie‰pat∞,
savo Dievà; taip, ir jie visi nepaprastai sielvartavo, netgi tiek,
kad murmòjo prie‰ Vie‰pat∞.
21 Dabar buvo taip, kad man,
Nefiui, esant spaudÏiamam
savo broli˜ dòl mano lanko praradimo, o j˜ lankams praradus
tamprumà, padòtis pasidarò nepaprastai sunki, taip, netgi tiek,
kad negalòjome gauti maisto.
22 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
daug kalbòjau savo broliams,
dòl to, kad jie vòl uÏkietino savo
‰irdis, kad net a priekai‰tavo
Vie‰paãiui, savo Dievui.
23 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
pasidariau i‰ medÏio lankà, o i‰
tiesios lazdelòs stròl´; taigi apsiginklavau lanku ir stròle, svaidykle ir akmenimis. Ir tariau
savo a tòvui: Kur link man eiti,
kad gauãiau maisto?
24 Ir buvo taip, kad jis a pasiteiravo Vie‰paties, nes jie nusi18a 2 Sam 22:35.
22a I‰ 16:8; Sk 11:1.
23a I‰ 20:12;
Mzj 13:20.
24a RR Malda.

Ïemino dòl mano ÏodÏi˜; nes
a‰ pasakiau jiems daug dalyk˜
savo sielos galia.
25 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
balsas atòjo mano tòvui; ir jis
buvo taip nuo‰irdÏiai a sudrausmintas dòl savo murmòjimo prie‰
Vie‰pat∞, kad nugrimzdo ∞ sielvarto gelmes.
26 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
balsas tarò jam: PaÏvelk ∞ rutul∞
ir stebòk, kas uÏra‰yta.
27 Ir buvo taip, kad mano tòvas, pamat´s, kas uÏra‰yta ant
rutulio, i‰sigando ir nepaprastai drebòjo, taip pat ir mano
broliai, ir Izmaelio sns, ir
ms˜ Ïmonos.
28 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
pastebòjau rodykles, kurios buvo
rutulyje, kad jos veikò sulig a tikòjimu, stropumu ir dòmesiu,
kuriuos skyròme joms.
29 Ir ant j˜ taip pat buvo naujas
uÏra‰as, kuris buvo ai‰kiai ∞skaitomas ir leido mums a suprasti
Vie‰paties kelius; ir uÏra‰as laikas nuo laiko keitòsi, sulig tikòjimu ir stropumu, kur∞ skyròme
jam. Taigi matome, kad b maÏomis priemonòmis Vie‰pats gali
∞vykdyti didÏius dalykus.
30 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
nuòjau auk‰tyn link kalno vir‰nòs, pagal nurodymus, duotus
ant rutulio.
31 Ir buvo taip, jog a‰ sumedÏiojau laukini˜ Ïvòri˜ tiek,
kad apsirpinau maistu ms˜
‰eimoms.

25a Etr 2:14.
RR Drausminti,
drausminimas.
28a Al 37:40.
RR Tikòjimas, tikòti.

29a RR Supratimas.
b 2 Kar 5:13;
Jok 3:4;
Al 37:6–7, 41;
DS 123:16.
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32 Ir buvo taip, kad sugr∞Ïau
prie ms˜ palapini˜, ne‰inas
sumedÏiotais Ïvòrimis; ir dabar, kai jie pamatò, kad gavau
maisto, koks didis buvo j˜
dÏiaugsmas! Ir buvo taip, kad
jie nusiÏemino prie‰ Vie‰pat∞ ir
rei‰kò padòkas jam.
33 Ir buvo taip, kad mes vòl
leidomòs ∞ kelion´, keliaudami
beveik ta paãia kryptimi kaip
pradÏioje; ir po to, kai jau daug
dien˜ buvome keliav´, mes vòl
pasistatòme palapines, kad apsistotume kuriam laikui.
34 Ir buvo taip, kad a Izmaelis
mirò ir buvo palaidotas vietoje,
pavadintoje Nahomu.
35 Ir buvo taip, kad Izmaelio
dukterys nepaprastai sielvartavo dòl savo tòvo netekties ir
dòl savo a suspaudim˜ tyruose;
ir jos murmòjo prie‰ mano tòvà
dòl to, kad jis i‰vedò jas i‰ Jeruzalòs Ïemòs, sakydamos: Ms˜
tòvas nebegyvas; taip, ir mes
daug klajojome tyruose, ir i‰kentòjome daug suspaudim˜,
alk∞, tro‰kul∞ bei nuovarg∞; ir
po vis˜ ‰i˜ kentòjim˜ mes turime Ïti tyruose badu.
36 Ir taip jos murmòjo prie‰
mano tòvà, ir taip pat prie‰ mane;
ir jos tro‰ko vòl gr∞Ïti ∞ Jeruzal´.
37 Ir Lamanas tarò Lemueliui,
ir taip pat Izmaelio snums:
·tai a nuÏudykime ms˜ tòvà,
ir taip pat ms˜ brol∞ Nef∞,
kuris òmòsi bti b valdovu ir
mokytoju mums, kurie esame
jo vyresnieji broliai.
38 Dabar, jis sako, kad Vie‰pats
34a 1 Nef 7:2–6.
35a RR Pasiprie‰inimas.
37a 1 Nef 17:44.

kalbòjo su juo ir taip pat kad
a
angelai tarnavo jam. Bet ‰tai,
mes Ïinome, kad jis mums meluoja ir tai pasakoja bei daug
kitko daro savo gudriais triukais, kad apdumt˜ mums akis,
galvodamas, kad galbt nuklaidins mus ∞ kaÏkokius neÏinomus
tyrus; ir po to, kai nuklaidins,
yra suman´s pasidaryti ms˜
karaliumi ir valdovu, kad galòt˜
elgtis su mumis pagal savo valià
ir pageidavimà. Ir taip mano
brolis Lamanas sukurstò j˜ ‰irdis pykãiui.
39 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
buvo su mumis, taip, btent
Vie‰paties balsas atòjo ir daug
jiems kalbòjo, ir smarkiai a drausmino juos; ir sudrausminti
Vie‰paties balso, jie nugr´Ïò
savo pykt∞ ir atgailavo dòl savo
nuodòmi˜ taip, kad Vie‰pats
vòl laimino mus maistu ir mes
neÏuvome.
17 SKYRIUS
Nefiui ∞sakoma pastatyti laivà. Jo
broliai jam prie‰gyniauja. Jis ragina
juos, atpasakodamas Dievo reikal˜ su Izraeliu istorijà. Nefis pripildomas Dievo galios. Jo broliams
uÏdraudÏiama j∞ liesti, kad jie nesudÏit˜ kaip sausa nendrò. Apie
592–591 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad mes vòl leidomòs kelionòn tyrais; ir nuo to
laiko keliavome beveik ∞ rytus.
Ir mes keliavome ir bridome per
daugel∞ suspaudim˜ tyruose; ir

RR ÎmogÏudystò.
b Pr 37:9–11;
1 Nef 2:22; 18:10.

38a 1 Nef 3:30–31; 4:3.
39a RR Drausminti,
drausminimas.

1 Nefio 17:2–14
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ms˜ moterys pagimdò tyruose
vaikus.
2 Ir tokie dideli buvo Vie‰paties palaiminimai mums, kad
kol maitinomòs a Ïalia mòsa tyruose, ms˜ moterys turòjo
gausiai pieno savo vaikams ir
buvo stiprios, taip, netgi kaip
vyrai; ir pradòjo k´sti savo keliavimus be murmòjim˜.
3 Ir taip mes matome, kad Dievo ∞sakymai turi bti vykdomi.
Ir jei Ïmoni˜ vaikai a vykdo
Dievo ∞sakymus, jis maitina ir
stiprina juos bei parpina priemones, kuriomis jie gali atlikti
tai, kà jis ∞sak´s jiems; todòl jis
b
parpino mums viskà, kol buvome apsistoj´ tyruose.
4 O mes buvome apsistoj´
tyruose daugel∞ met˜, taip, netgi
a‰tuonerius metus.
5 Ir mes atòjome ∞ Ïem´, kurià
pavadinome Dosniàja dòl daugybòs vaisi˜ ir taip pat laukinio
medaus; ir visa tai paruo‰ò
Vie‰pats, kad neÏtume. Ir mes
pamatòme jrà, kurià pavadinome Iriantumu, kas i‰vertus
rei‰kia daugybò vanden˜.
6 Ir buvo taip, kad mes pasistatòme palapines prie jros kranto;
ir nepaisant to, kad i‰kentòjome
daug a suspaudim˜ ir daug sunkum˜, taip, tiek daug, kad negalime j˜ vis˜ apra‰yti, atòj´ prie
jros kranto nepaprastai dÏigavome; ir mes pavadinome
vietov´ Dosniàja, dòl jos vaisi˜
daugybòs.
7 Ir buvo taip, kad man, Ne17 2a 1 Nef 17:12.
3 a Mzj 2:41; Al 26:12.
RR Paklusnumas,
paklusnus, paklusti.

b
6a
8a
12a

1 Nef 3:7.
2 Nef 4:20.
1 Nef 18:2.
1 Nef 17:2.

fiui, prabuvus Dosniojoje Ïemòje daugel∞ dien˜, man atòjo
Vie‰paties balsas, sakantis: Kelkis ir pakilk ∞ kalnà. Ir buvo
taip, kad a‰ atsikòliau ir nuòjau
∞ kalnà, ir ‰aukiausi Vie‰paties.
8 Ir buvo taip, kad Vie‰pats kalbòjo man, sakydamas: Pastatyk
laivà, pagal a bdà, kok∞ a‰ parodysiu tau, kad pergabenãiau tavo
Ïmones per ‰iuos vandenis.
9 Ir a‰ sakiau: Vie‰patie, kur
man eiti, kad rasãiau rdos
i‰silydyti, idant pasigaminãiau
∞rankius laivui statyti pagal
bdà, kok∞ tu man parodei?
10 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
pasakò man, kur turòãiau eiti,
kad rasãiau rdos ∞rankiams
pasigaminti.
11 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
i‰ Ïvòri˜ od˜ pasigaminau
dumples ugniai ∞psti; ir po to,
kai pasigaminau dumples, kad
turòãiau kuo ∞psti ugn∞, a‰
skòliau du akmenis vienà ∞ kità,
kad ∞kurãiau ugn∞.
12 Nes iki ‰iol, keliaujant tyruose, Vie‰pats neleido mums
kurti daug ugnies; nes jis pasakò: A‰ padarysiu tavo maistà
skan˜, kad jo a nekaitintumòte;
13 ir a‰ taip pat bsiu js˜
‰viesa tyruose; ir a paruo‰iu kelià
prie‰ais jus, jei vykdysite mano
∞sakymus; todòl kiek vykdysite
mano ∞sakymus, tiek bsite vedami link b paÏadòtosios Ïemòs;
ir c Ïinosite, kad tai a‰ vedu jus.
14 Taip, ir Vie‰pats taip pat
pasakò: Po to, kai atvyksite ∞
13a Al 37:38–39.
b 1 Nef 2:20;
JokK 2:12.
c I‰ 6:7.
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paÏadòtàjà Ïem´, a Ïinosite, kad
a‰, Vie‰pats, esu b Dievas; ir kad
a‰, Vie‰pats, i‰vadavau jus i‰
sunaikinimo; taip, kad a‰ i‰vedÏiau jus i‰ Jeruzalòs Ïemòs.
15 Todòl a‰, Nefis, stengiausi
vykdyti Vie‰paties ∞sakymus ir
primygtinai raginau savo brolius bti i‰tikimus ir stropius.
16 Ir buvo taip, kad a‰ pagaminau ∞rankius i‰ rdos, kurià
i‰lydÏiau i‰ uolienos.
17 Ir kai mano broliai pamatò,
kad susiruo‰iau a statyti laivà,
jie pradòjo murmòti prie‰ mane,
sakydami: Ms˜ brolis kvailys,
nes galvoja, kad gali pastatyti
laivà, taip, ir jis taip pat galvoja,
kad gali perplaukti ‰iuos didÏiulius vandenis.
18 Ir taip mano broliai rei‰kò
nepasitenkinimà manimi ir nenoròjo dirbti, nes netikòjo, jog
a‰ galiu pastatyti laivà; ir netikòjo, kad buvau pamokytas
Vie‰paties.
19 Ir dabar, buvo taip, kad a‰,
Nefis, nepaprastai sielvartavau
dòl j˜ ‰irdÏi˜ kietumo; ir ‰tai,
pamat´, kad pradòjau sielvartauti, jie buvo patenkinti savo
‰irdyse tiek, kad a piktdÏiugavo
dòl man´s, sakydami: Mes Ïinojome, kad js negalite pastatyti
laivo, nes Ïinojome, kad jums
trksta proto; todòl tu negali
atlikti tokio didelio darbo.
20 Ir tu esi kaip ms˜ tòvas,
nuklaidintas kvail˜ savo ‰irdies
a
∞sivaizdavim˜; taip, jis i‰vedò
mus i‰ Jeruzalòs Ïemòs, ir mes
14a 2 Nef 1:4.
RR Liudijimas.
b DS 5:2.
17a 1 Nef 18:1–6.

klaidÏiojome tyruose ‰iuos daugyb´ met˜; ir ms˜ moterys dirbo, bdamos sunkios su vaiku;
ir jos gimdò vaikus tyruose ir
i‰kentòjo viskà, i‰skyrus mirt∞;
ir bt˜ buv´ geriau, kad jos bt˜
numirusios prie‰ i‰eidamos i‰
Jeruzalòs, negu i‰kentòjusios tokius suspaudimus.
21 ·tai, ‰ituos daugyb´ met˜
mes kentòme tyruose, tà laikà,
kur∞ galòjome dÏiaugtis savo
turtais ir savo paveldo Ïeme;
taip, ir galòjome bti laimingi.
22 Ir Ïinome, kad Ïmonòs, kurie buvo Jeruzalòs Ïemòje, buvo
a
teiss Ïmonòs; nes jie laikòsi
Vie‰paties nuostat˜ ir potvarki˜, ir vis˜ jo ∞sakym˜ pagal
Mozòs ∞statymà; todòl Ïinome,
kad jie teiss Ïmonòs; o ms˜
tòvas apkaltino juos ir nuklaidino mus, nes mes paklausòme
jo ÏodÏi˜; taip, ir ms˜ brolis
yra kaip jis. Ir taip mano broliai
murmòjo ir rei‰kò nepasitenkinimà mumis.
23 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
kalbòjau jiems, sakydamas: Argi
manote, kad ms˜ tòvai, kurie
buvo Izraelio vaikai, bt˜ buv´
i‰vesti i‰ egiptieãi˜ rank˜, jei
nebt˜ paklaus´ Vie‰paties ÏodÏi˜?
24 Taip, argi manote, kad jie
bt˜ buv´ i‰vesti i‰ vergijos, jei
Vie‰pats nebt˜ ∞sak´s Mozei
a
i‰vesti juos i‰ vergijos?
25 Dabar, js Ïinote, kad Izraelio vaikai buvo a vergijoje; ir
Ïinote, kad jie buvo apkrauti

19a RR Persekioti,
persekiojimas.
20a 1 Nef 2:11.
22a 1 Nef 1:13.

24a I‰ 3:2–10;
1 Nef 19:10;
2 Nef 3:9; 25:20.
25a Pr 15:13–14.

1 Nefio 17:26–38
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sunkiai pakeliamomis b uÏduotimis; todòl Ïinote, jog jiems
turòjo bti gerai, kad juos i‰vest˜ i‰ vergijos.
26 Dabar, js Ïinote, kad tai
Vie‰pats ∞sakò a Mozei padaryti
tà didel∞ darbà; ir Ïinote, kad jo
b
ÏodÏiu Raudonosios jros vandenys buvo perskirti ∞ abi puses,
ir jie peròjo sausa Ïeme.
27 Bet Ïinote, kad egiptieãiai,
arba faraono armijos, buvo paskandinti Raudonojoje jroje.
28 Ir taip pat Ïinote, kad jie
buvo maitinami a mana dykumoje.
29 Taip, ir taip pat Ïinote, kad
Mozò savo ÏodÏiu pagal Dievo
galià, kuri buvo jame, a smogò ∞
uolà ir i‰try‰ko vanduo, kad Izraelio vaikai galòt˜ numal‰inti
savo tro‰kul∞.
30 Ir nepaisant to, kad buvo
vedami Vie‰paties, savo Dievo,
savo I‰pirkòjo, òjusio prie‰aky
j˜ dienà ir davusio ‰viesà jiems
nakt∞, ir dariusio dòl j˜ viskà,
kas a reikalinga Ïmogui, – jie
uÏkietino savo ‰irdis ir apakino
savo protus, ir b burnojo prie‰
Moz´ bei prie‰ tikràj∞ ir gyvàj∞
Dievà.
31 Ir buvo taip, kad pagal savo
Ïod∞ jis a naikino juos; ir pagal
savo Ïod∞ jis b vedò juos; ir pagal
25b I‰ 1:11; 2:11.
26a ApD 7:22–39.
b I‰ 14:21–31; 1 Nef 4:2;
Mzj 7:19; Hel 8:11;
DS 8:3; Moz 1:25.
28a I‰ 16:4, 14–15, 35;
Sk 11:7–8; PakØst 8:3;
Mzj 7:19.
29a I‰ 17:6; Sk 20:11;
PakØst 8:15;
1 Nef 20:21.

savo Ïod∞ jis padarò dòl j˜ viskà;
ir nebuvo padaryta nieko, kas
nebt˜ pagal jo Ïod∞.
32 Ir po to, kai jie peròjo Jordano
up´, jis padarò juos galingus
a
i‰varyti tos Ïemòs vaikus, taip,
i‰sklaidyti juos sunaikinimui.
33 Ir dabar, argi manote, kad
‰itos Ïemòs vaikai, buv´ paÏado
Ïemòje, kurie ms˜ tòv˜ buvo i‰varyti lauk, argi manote, kad jie
buvo teiss? ·tai, sakau jums: ne.
34 Ar manote, kad ms˜ tòvai
bt˜ buv´ labiau i‰rinkti, negu
jie, jei pastarieji bt˜ buv´ teiss? Sakau jums: ne.
35 ·tai Vie‰pats visà a knà vertina vienodai; b teisiajam Dievas
c
palankus. Bet ‰tai, ‰ie Ïmonòs
buvo atmet´ kiekvienà Dievo
Ïod∞, ir jie buvo pribrend´ nedorybe; ir Dievo rstybòs pilnatvò
buvo ant j˜; ir Vie‰pats prakeikò
Ïem´ jiems ir palaimino jà ms˜
tòvams; taip, prakeikò jà jiems j˜
sunaikinimui ir palaimino ms˜
tòvams, kad ‰ie jà ∞valdyt˜.
36 ·tai Vie‰pats a sukrò b Ïem´,
kad ji bt˜ c apgyvendinta; ir jis
sukrò savo vaikus, kad jie apgyvent˜ jà.
37 Ir jis a pakelia teisià tautà ir
sunaikina nelab˜j˜ tautas.
38 Ir jis i‰veda teisiuosius ∞
vertingas a Ïemes, o nelabuosius

30a DS 18:18; 88:64–65.
b I‰ 32:8; Sk 14:2–3;
Ez 20:13–16;
DS 84:23–25.
31a Sk 26:65.
b 1 Nef 5:15;
DS 103:16–18.
32a Sk 33:52–53; Joz 24:8.
35a ApD 10:15, 34;
Rom 2:11;
2 Nef 26:23–33.

b Ps 55:23; 1 Nef 22:17.
c 1 Sam 2:30;
Ps 97:10; 145:20;
Al 13:4; DS 82:10.
36a RR Sukurti,
sukrimas.
b RR Îemò.
c Iz 45:18; Abr 3:24–25.
37a Pat 14:34; 1 Nef 4:13;
Etr 2:10; DS 117:6.
38a RR PaÏadòtoji Ïemò.
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sunaikina ir prakeikia Ïem´
jiems.
39 Jis valdo auk‰tai danguose,
nes tai jo sostas, o ‰i Ïemò yra jo
a
pakojis.
40 Ir jis myli tuos, kurie nori,
kad jis bt˜ j˜ Dievas. ·tai jis
mylòjo ms˜ tòvus ir a sudarò
sandoras su jais, taip, btent su
Abraomu, b Izaoku ir c Jokbu;
ir jis prisiminò sandoras, kurias
buvo sudar´s; todòl i‰vedò juos
i‰ d Egipto Ïemòs.
41 Ir jis drausmino juos tyruose savo lazda; nes jie a uÏkietino
savo ‰irdis, netgi kaip js; ir
Vie‰pats drausmino juos dòl j˜
nedorybòs. Jis siuntò pas juos
ugningas skraidanãias b gyvates;
ir po to, kai jie buvo ∞gelti, jis
paruo‰ò bdà jiems c i‰gydyti;
ir darbas, kur∞ jie turòjo atlikti,
buvo Ïiròti; ir dòl kelio d paprastumo, arba lengvumo, buvo
daug toki˜, kurie Ïuvo.
42 Ir laikas nuo laiko jie uÏkietindavo savo ‰irdis ir a burnodavo prie‰ b Moz´ ir taip pat
prie‰ Dievà; nepaisant to, js
Ïinote, kad jie buvo vedami
pirmyn ∞ paÏado Ïem´ jo neprilygstama galia.
43 Ir dabar, po viso ‰ito atòjo
laikas, kada jie tapo nelabi, taip,
beveik pribrend´; ir a‰ neÏinau,
ar tik jie nòra ‰ià dienà arti sunaikinimo; nes Ïinau, kad tikrai
turi ateiti diena, kada jie bus

1 Nefio 17:39–48
sunaikinti, i‰skyrus tik nedaugel∞, kurie bus i‰vesti ∞ nelaisv´.
44 Todòl Vie‰pats a ∞sakò mano
tòvui i‰vykti ∞ tyrus; ir Ïydai taip
pat kòsinosi atimti jam gyvyb´;
taip, ir b js taip pat kòsinotòs
atimti jam gyvyb´; todòl savo
‰irdimis esate ÏmogÏudÏiai ir
esate kaip anie.
45 Js a greiti daryti nedoryb´,
bet lòti prisiminti Vie‰pat∞, savo
Dievà. Js matòte b angelà, ir jis
kalbòjo jums; taip, laikas nuo
laiko js girdòjote jo balsà; ir jis
kalbòjo jums ramiu tyliu balsu,
bet js buvote c bejausmiai, tad
negalòjote jausti jo ÏodÏi˜, todòl
jis kalbòjo jums lyg griaustinio
balsu, dòl kurio Ïemò drebòjo
taip, lyg skirt˜si ∞ dalis.
46 Ir taip pat Ïinote, kad savo
visagalio ÏodÏio a galia jis gali
padaryti, kad Ïemò i‰nykt˜;
taip, ir Ïinote, kad savo ÏodÏiu
jis gali padaryti, kad nelygios
vietos tapt˜ lygiomis, o lygios
vietos – sulauÏytomis. O, tad
kaip galite bti tokie kieta‰irdÏiai?
47 ·tai mano siela ply‰ta i‰
skausmo dòl js˜, ir man gelia
‰ird∞; bijau, kad tik nebtumòte
atmesti amÏinai. ·tai a‰ esu tiek
a
pilnas Dievo Dvasios, kad mano
kne nebòra b jokios stiprybòs.
48 Ir dabar, buvo taip, kad,
man pasakius ‰iuos ÏodÏius, jie
pyko ant man´s ir noròjo ∞mesti

38b Kun 20:22.
b Sk 21:4–9; PakØst 8:15;
39a Iz 66:1; DS 38:17;
Al 33:18–22.
Abr 2:7.
c Jn 3:13–15;
40a RR Abraomo sandora.
2 Nef 25:20.
b Pr 21:12; DS 27:10.
d Al 37:44–47; Hel 8:15.
c Pr 28:1–5.
42a Sk 14:1–12.
d PakØst 4:37.
RR Mai‰tas, sukilimas.
41a 2 Kar 17:7–23.
b DS 84:23–24.

44a 1 Nef 2:1–2.
b 1 Nef 16:37.
45a Mzj 13:29.
b 1 Nef 4:3.
c Ef 4:19.
46a Hel 12:6–18.
47a Mch 3:8.
b 1 Nef 19:20.

1 Nefio 17:49–18:1
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mane ∞ jros gelmes; bet kai jie
Ïengò pirmyn suãiupti man´s, a‰
tariau jiems, sakydamas: Visagalio Dievo vardu, ∞sakau jums
a
neliesti man´s, nes esu pripildytas Dievo b galios tiek, kad ji
degina mano knà; ir kas tik
pakels rankà prie‰ mane, c sudÏius, netgi kaip sausa nendrò;
ir jis bus kaip niekas prie‰ Dievo
galià, nes Dievas j∞ sutriu‰kins.
49 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
pasakiau jiems, kad jie daugiau
nebemurmòt˜ prie‰ savo tòvà ir
nevengt˜ padòti man, nes Dievas ∞sakò man pastatyti laivà.
50 Ir pasakiau jiems: a Jei Dievas ∞sakyt˜ man padaryti viskà,
a‰ galòãiau tai padaryti. Jei jis
man ∞sakyt˜ pasakyti ‰itam
vandeniui: Bk Ïemò, – jis bt˜
Ïemò; ir jei a‰ tai pasakyãiau,
tai bt˜ padaryta.
51 Ir dabar, jei Vie‰pats turi
tokià didel´ galià ir yra padar´s
tiek daug stebukl˜ tarp Ïmoni˜
vaik˜, kodòl gi jis negalòt˜ a pamokyti man´s pastatyti laivà?
52 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
daug pasakiau savo broliams,
tiek, kad jie buvo pergalòti ir
negalòjo ginãytis prie‰ mane;
netgi daugel∞ dien˜ jie nedr∞so
man´s nei suãiupti, nei paliesti
pir‰tais. Dabar, jie nedr∞so ‰ito
daryti, kad nesudÏit˜ prie‰ais
mane, tokia galinga buvo Dievo
a
Dvasia; ir taip ji paveikò juos.
53 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
pasakò man: Vòl i‰tiesk rankà ∞
savo brolius, ir jie nesudÏius
48a Mzj 13:3.
b 2 Nef 1:26–27.
RR Galia.
c 1 Kar 13:4–7.

prie‰ais tave, bet a‰ papurtysiu
juos, – pasakò Vie‰pats, – ir tai
padarysiu, kad Ïinot˜, jog a‰
esu Vie‰pats, j˜ Dievas.
54 Ir buvo taip, kad a‰ i‰tiesiau rankà ∞ savo brolius, ir jie
nesudÏivo prie‰ais mane; bet
Vie‰pats papurtò juos, btent
pagal Ïod∞, kur∞ pasakò.
55 Ir dabar, jie tarò: Mes Ïinome
i‰ tikr˜j˜, kad Vie‰pats yra su
tavimi, nes Ïinome, kad tai Vie‰paties galia papurtò mus. Ir jie
parpuolò prie‰ais mane ir buvo
bepradedà a garbinti mane, bet
a‰ jiems neleidau, sakydamas:
A‰ esu js˜ brolis, taip, netgi
js˜ jaunesnysis brolis; todòl
garbinkite Vie‰pat∞, savo Dievà, ir gerbkite savo tòvà bei
motinà, kad js˜ b dienos bt˜
ilgos Ïemòje, kurià Vie‰pats,
js˜ Dievas jums duos.
18 SKYRIUS
Laivas baigtas. Paminimi Jokbo
ir Juozapo gimimai. Brys sulipa ∞
laivà plaukti ∞ paÏadòtàjà Ïem´.
Izmaelio sns ir j˜ Ïmonos prisijungia prie pasilinksminimo ir
mai‰to. Nefis suri‰amas, ir baisi
audra gena laivà atgal. Nefis i‰laisvinamas, ir dòl jo maldos vòtra
liaujasi. Îmonòs atvyksta ∞ paÏadòtàjà Ïem´. Apie 591–589 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad jie pagarbino
Vie‰pat∞ ir òjo su manimi; ir mes
dirbome kruop‰taus darbo sijas.

50a Fil 4:13;
1 Nef 3:7.
51a Pr 6:14–16;
1 Nef 18:1.

52a RR ·ventoji Dvasia.
55a ApD 14:11–15.
b I‰ 20:12;
Mzj 13:20.
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1 Nefio 18:2–13

Ir laikas nuo laiko Vie‰pats
man parodydavo, kokiu bdu
turòãiau daryti laivo sijas.
2 Dabar, a‰, Nefis, nedariau
sij˜ pagal Ïmoni˜ i‰rastà bdà,
ir staãiau laivà ne pagal Ïmoni˜
bdà, bet staãiau j∞ pagal bdà,
kur∞ man parodò Vie‰pats; todòl
jis nebuvo pagal Ïmoni˜ bdà.
3 Ir a‰, Nefis, daÏnai eidavau
∞ kalnà ir daÏnai a melsdavausi
Vie‰paãiui; todòl Vie‰pats b parodò man didÏi˜ dalyk˜.
4 Ir buvo taip, kad man uÏbaigus laivà pagal Vie‰paties Ïod∞,
mano broliai pamatò, kad jis
buvo geras ir nepaprastai puikaus darbo; todòl jie vòl a nusiÏemino prie‰ Vie‰pat∞.
5 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
balsas atòjo mano tòvui, kad
mes turime keltis ir eiti ∞ laivà.
6 Ir buvo taip, kad kità rytà, po
to, kai suruo‰òme visus daiktus,
daug vaisi˜ ir a mòsos i‰ tyr˜, ir
apsãiai medaus, ir atsarg˜ pagal
tai, kà Vie‰pats mums ∞sakò,
mes suòjome ∞ laivà su visu savo
kroviniu ir sòklomis, ir viskuo,
kà atsine‰òme su savimi, kiekvienas pagal savo amÏi˜; todòl
visi suòjome ∞ laivà su savo
Ïmonomis ir vaikais.
7 Ir dabar, tyruose mano tòvui
gimò du sns; vyresnysis
buvo pavadintas a Jokbu, o
jaunesnysis – b Juozapu.
8 Ir buvo taip, kad po to, kai
visi suòjome ∞ laivà ir pasiòmòme su savimi savo atsargas ir
18 3a RR Malda.
b RR Aprei‰kimas.
4 a 1 Nef 16:5.
6 a 1 Nef 17:2.
7 a 2 Nef 2:1.
b 2 Nef 3:1.

viskà, kas buvo mums ∞sakyta,
mes leidomòs a jra ir vòjas mus
ginò pirmyn link b paÏadòtosios
Ïemòs.
9 Ir po to, kai daugel∞ dien˜
buvome vòjo genami pirmyn,
‰tai mano broliai ir Izmaelio
sns, ir taip pat j˜ Ïmonos
pradòjo linksmintis tiek, kad
pradòjo ‰okti ir dainuoti, ir labai
grubiai kalbòti, taip, kad net
uÏmir‰o, kokia galia jie buvo
ten atvesti; taip, jie auk‰tinosi
iki nepaprasto grubumo.
10 Ir a‰, Nefis, pradòjau nepaprastai baimintis, kad tik Vie‰pats neuÏpykt˜ ant ms˜ ir
nei‰tikt˜ ms˜ dòl ms˜ nedorybòs, kad mus praryt˜ jros
gelmòs; todòl a‰, Nefis, pradòjau
jiems labai rimtai kalbòti; bet
‰tai jie a supyko ant man´s, sakydami: Mes neleisime, kad ms˜
jaunesnysis brolis mus b valdyt˜.
11 Ir buvo taip, kad Lamanas ir
Lemuelis ãiupo mane ir suri‰o
virvòmis, ir jie elgòsi su manimi
labai ‰iurk‰ãiai; nepaisant to,
Vie‰pats tai a leido, kad jis galòt˜
atskleisti savo galià, idant ∞vykdyt˜ savo Ïod∞, kur∞ buvo kalbòj´s apie nelabuosius.
12 Ir buvo taip, kad jiems suri‰us mane taip, jog nebegalòjau
pajudòti, Vie‰paties paruo‰tas
a
kompasas nustojo veikti.
13 Taigi, jie neÏinojo, kur link
turòt˜ vairuoti laivà, tad kilo
didÏiulis ‰tormas, taip, didÏiulò
ir baisi audra, ir tris dienas mus

8 a 2 Nef 10:20.
b 1 Nef 2:20.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
10a 1 Nef 17:17–55.
b Pr 37:9–11;
1 Nef 16:37–38;

2 Nef 1:25–27.
11a Al 14:11.
12a 1 Nef 16:10, 16, 26;
2 Nef 5:12;
Al 37:38–47;
DS 17:1.

1 Nefio 18:14–25
a
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ginò vandenimis atgal; ir jie pradòjo nepaprastai bijoti, kad tik
nebt˜ paskandinti jroje; nepaisant to, jie nepaleido man´s.
14 O ketvirtà dienà, kurià
buvome genami atgal, audra
nepaprastai ∞sisiautòjo.
15 Ir buvo taip, kad mus buvo
bepraryjanãios jros gelmòs. Ir
po to, kai keturias dienas mus
ginò vandenimis atgal, mano
broliai pradòjo a suprasti, kad
Dievo teismai buvo ant j˜ ir kad
jie turòs Ïti, jeigu neatgailaus
dòl savo nedorybi˜; todòl jie
atòjo pas mane ir atri‰o rai‰ãius,
kurie buvo ant mano rie‰˜, ir
‰tai ‰ie buvo baisiai i‰tin´; ir taip
pat mano kulk‰nys buvo smarkiai i‰tinusios ir labai skaudòjo.
16 Nepaisant to, a‰ Ïvelgiau ∞
savo Dievà ir a ‰lovinau j∞ i‰tisà
dienà; ir nemurmòjau prie‰
Vie‰pat∞ dòl savo suspaudim˜.
17 Dabar, mano tòvas Lehis
daug jiems kalbòjo, ir taip pat
a
Izmaelio snums; bet ‰tai jie
i‰kvòpò daugyb´ grasinim˜ prie‰
kiekvienà, kas uÏstojo mane; ir
mano gimdytojai, palauÏti met˜
ir i‰kentòj´ daugyb´ ‰irdgòlos
dòl savo vaik˜, atgulò, taip,
netgi ∞ ligos patalà.
18 Dòl savo ‰irdgòlos ir didelio sielvarto bei mano broli˜
nedorybòs jie buvo privesti net
beveik prie to, kad bt˜ paimti
i‰ ‰io pasaulio susitikti su savo
Dievu; taip, nedaug trko, kad
Ïili j˜ plaukai bt˜ paguldyti
gulòti Ïemai dulkòse; taip, netgi nedaug trko, kad bt˜ su
lidesiu ∞mesti ∞ vandens kapà.
13a Mzj 1:17.
15a Hel 12:3.

19 Ir Jokbas, ir taip pat Juozapas, kadangi buvo jauni ir jiems
reikòjo gausiai maitintis, buvo
lidni dòl savo motinos suspaudim˜; ir nei a mano Ïmona savo
a‰aromis ir maldomis, nei mano
vaikai nesumink‰tino mano broli˜ ‰irdÏi˜, kad jie paleist˜ mane.
20 Ir niekas, i‰skyrus Dievo
jògà, kuri pagrasino jiems sunaikinimu, negalòjo sumink‰tinti j˜ ‰irdÏi˜; todòl, pamat´,
jog nedaug trksta, kad bt˜
praryti jros gelmòse, jie atgailavo dòl to, kà buvo padar´,
tiek, kad paleido mane.
21 Ir buvo taip, kad po to, kai
jie mane paleido, ‰tai a‰ paòmiau kompasà, ir jis rodò ten,
kur a‰ noròjau. Ir buvo taip,
kad a‰ meldÏiausi Vie‰paãiui;
ir po to, kai pasimeldÏiau, vòjai
liovòsi ir vòtra pasibaigò, ir stojo
didelò tyla.
22 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
vedÏiau laivà taip, kad mes vòl
plaukòme link paÏadòtosios
Ïemòs.
23 Ir buvo taip, kad plauk´
daugel∞ dien˜, mes atvykome ∞
a
paÏadòtàjà Ïem´; ir i‰lipome
ant Ïemòs, ir pastatòme savo
palapines, ir pavadinome jà
paÏadòtàja Ïeme.
24 Ir buvo taip, kad pradòjome
dirbti Ïem´ ir sodinti sòklas;
taip, pasòjome ∞ Ïem´ visas savo
sòklas, kurias buvome atsine‰´
i‰ Jeruzalòs Ïemòs. Ir buvo taip,
kad jos nepaprastai augo; todòl
mes buvome gausiai palaiminti.
25 Ir buvo taip, kad paÏado
Ïemòje, keliaudami tyruose, mes

16a Al 36:28.
17a 1 Nef 7:4–20.

19a 1 Nef 7:19; 16:7.
23a RR PaÏadòtoji Ïemò.
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pastebòjome, jog mi‰kuose buvo
∞vairi˜ gyvuli˜: ir karvò, ir jautis, ir asilas, ir arklys, ir oÏys, ir
laukinis oÏys, ir visoki˜ laukini˜
gyvuli˜, nauding˜ Ïmogui. Ir
mes radome visokios rdos:
tiek aukso, tiek ir sidabro, tiek
ir vario.
19 SKYRIUS
Nefis i‰ rdos pagamina plok‰teles
ir uÏra‰o savo Ïmoni˜ istorijà. Izraelio Dievas ateis po ‰e‰i˜ ‰imt˜
met˜ nuo to laiko, kai Lehis paliko
Jeruzal´. Nefis pasakoja apie Jo
kentòjimus ir nukryÏiavimà. Îydai
bus nekenãiami ir i‰sklaidyti iki
paskutini˜j˜ dien˜, kada jie sugr∞‰
pas Vie‰pat∞. Apie 588–570 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad Vie‰pats ∞sakò
man, todòl a‰ pagaminau plok‰teles i‰ rdos, kad ant j˜ i‰raiÏyãiau savo Ïmoni˜ metra‰t∞. Ir
ant a plok‰teli˜, kurias padariau,
i‰raiÏiau savo b tòvo metra‰t∞, ir
taip pat ms˜ keliavimus tyruose, ir savo tòvo prana‰ystes; ir
taip pat ant j˜ i‰raiÏiau daugel∞
savo paties prana‰ysãi˜.
2 Ir tuo metu, kada jas gaminau, a‰ neÏinojau, kad Vie‰pats
man ∞sakys pagaminti a ‰itas
plok‰teles; todòl mano tòvo metra‰tis ir jo tòv˜ genealogija, ir
didesnò dalis vis˜ ms˜ darb˜
tyruose yra i‰raiÏyti ant t˜ pirm˜j˜ plok‰teli˜, apie kurias
19 1a RR Plok‰telòs.
b 1 Nef 1:16–17; 6:1–3.
2 a 2 Nef 5:30.
b 1 Nef 9:1–5.
3 a JokK 1:1–4; 3:13–14;

esu kalbòj´s; todòl tai, kas atsitiko prie‰ man pagaminant b ‰ias
plok‰teles, i‰ tikr˜j˜ smulkiau
paminòta ant pirm˜j˜ plok‰teli˜.
3 Ir po to, kai pagal ∞sakymà
pagaminau ‰ias plok‰teles, a‰,
Nefis, gavau ∞sakymà, kad tarnystò ir prana‰ystòs, ai‰kesnòs
ir vertingesnòs j˜ dalys, turi
bti uÏra‰ytos ant a ‰i˜ plok‰teli˜; ir kad tai, kas uÏra‰yta, bt˜
saugoma mano Ïmoni˜, kurie
apgyvens ‰ià Ïem´, pamokymui
ir taip pat kitiems b i‰mintingiems tikslams, kurie Ïinomi
Vie‰paãiui.
4 Todòl a‰, Nefis, ant kit˜
plok‰teli˜ padariau metra‰t∞,
kuriame apra‰yti, arba kuriame
i‰samiau apra‰yti, karai ir kovos
bei mano Ïmoni˜ naikinimai. Ir
a‰ tai padariau ir ∞sakiau savo
Ïmonòms, kà jie turi daryti, kai
a‰ bsiu i‰òj´s anapus; ir kad
‰ios plok‰telòs turòt˜ bti perduodamos tolyn i‰ kartos ∞ kartà, arba vieno prana‰o kitam, iki
tolesni˜ Vie‰paties ∞sakym˜.
5 O apra‰ymas apie tai, kaip
a‰ a dariau ‰itas plok‰teles, bus
pateiktas vòliau; ir dabar ‰tai a‰
t´siu pagal tai, kà esu kalbòj´s;
ir tai darau, kad ‰ventesni dalykai bt˜ b i‰laikyti mano Ïmoni˜
paÏinimui.
6 Taãiau a‰ nera‰au ant plok‰teli˜ nieko kito, kaip tik tai, kas,
mano manymu, yra a ‰venta. Ir
dabar, jei a‰ suklystu, tai netgi
tie i‰ senovòs suklysdavo; ne

4:1–4.
b 1 Nef 9:4–5; MÎ 1:7;
DS 3:19–20; 10:1–51.
5 a 2 Nef 5:28–33.
b RR Ra‰tai – Ra‰tai

turi bti i‰saugoti.
6 a Îiròkite Mormono
Knygos titulin∞
puslap∞.
RR ·ventas.
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tai, kad noròãiau pasiteisinti
dòl kit˜ Ïmoni˜, bet dòl savo
kni‰ko b silpnumo noròãiau
pasiteisinti.
7 Nes tai, kà vieni Ïmonòs laiko
labai vertingu tiek knui, tiek ir
sielai, kiti laiko uÏ a niekà ir trypia po kojomis. Taip, netgi pat∞
Izraelio Dievà Ïmonòs b trypia
po kojomis; sakau, trypia po
kojomis, bet noròãiau pasakyti
kitais ÏodÏiais – jie laiko j∞ uÏ
niekà ir ne∞siklauso ∞ jo patarim˜
balsà.
8 Ir ‰tai jis a ateis, sulig angelo
ÏodÏiais, po b ‰e‰i˜ ‰imt˜ met˜
nuo to laiko, kai mano tòvas
paliko Jeruzal´.
9 Ir pasaulis dòl savo nedorybòs nuspr´s, kad jis nieko vertas;
todòl jie nuplaks j∞, ir jis i‰k´s tai;
ir jie mu‰ j∞, ir jis i‰k´s tai. Taip,
jie a spjaudys ∞ j∞, ir jis i‰k´s tai
dòl savo maloningumo ir didÏio
kantrumo Ïmoni˜ vaikams.
10 Ir a Dievas ms˜ tòv˜, kurie
buvo b i‰vesti i‰ Egipto, i‰ vergijos
ir taip pat buvo jo apsaugoti tyruose, taip, Abraomo c Dievas ir
Izaoko, ir Jokbo Dievas d atidavò
save, sulig angelo ÏodÏiais, kaip
6 b Mrm 8:13–17;
Etr 12:23–28.
7 a 2 Nef 33:2;
JokK 4:14.
b RR Mai‰tas, sukilimas.
8 a RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
b 1 Nef 10:4;
2 Nef 25:19.
9 a Iz 50:5–6;
Mt 27:30.
10a 2 Nef 26:12;
Mzj 7:27; 27:30–31;
Al 11:38–39;
3 Nef 11:14–15.

Ïmogus, ∞ rankas nelab˜ Ïmoni˜, kad bt˜ e i‰keltas, sulig
f
Zenoko ÏodÏiais, ir bt˜ g nukryÏiuotas, sulig Neumo ÏodÏiais,
ir bt˜ palaidotas h kape, sulig
i
Zenoso ÏodÏiais, kuriuos jis kalbòjo apie tris j tamsos dienas,
kurios bus Ïenklas, duotas apie
jo mirt∞ tiems, kas apsigyvens
jros salose, ypaã tiems, kurie
i‰ Izraelio k nam˜.
11 Nes taip kalbòjo prana‰as:
Vie‰pats Dievas tikrai a aplankys
visus Izraelio namus tà dienà:
vienus savo balsu dòl j˜ teisumo,
dideliam j˜ dÏiaugsmui ir i‰gelbòjimui, o kitus – su b griausmais
ir savo galios Ïaibais, audra, ugnimi ir dmais, ir c tamsos ku,
ir d Ïemòs atsivòrimu, ir i‰keltais
e
kalnais.
12 Ir a visa tai tikrai turi ateiti, –
sako prana‰as b Zenosas. – Ir Ïemòs c uolos turi skilinòti; ir dòl
Ïemòs dejoni˜ daugelis i‰ jros
sal˜ karali˜ bus paveikti Dievo
Dvasios, kad su‰ukt˜: Gamtos
Dievas kenãia.
13 O kas dòl t˜, kurie yra Jeruzalòs Ïemòje, – sako prana‰as, –
juos a plaks visi Ïmonòs, kadangi

b I‰ 3:2–10; 6:6;
1 Nef 5:15; DS 136:22.
c Pr 32:10; Mzj 7:19;
DS 136:21.
RR Jehova.
d RR Apmokòti,
apmokòjimas.
e 3 Nef 27:14.
f Al 33:15; 34:7;
Hel 8:19–20;
3 Nef 10:15–16.
RR Ra‰tai – Prarasti
Ra‰tai; Zenokas.
g 2 Nef 6:9; Mzj 3:9.
RR NukryÏiavimas.
h Mt 27:60; Lk 23:53;
2 Nef 25:13.

i JokK 6:1; Hel 15:11.
RR Zenosas.
j 1 Nef 12:4–5;
Hel 14:20, 27;
3 Nef 8:3, 19–23; 10:9.
k 3 Nef 16:1–4.
11a 3 Nef 9:1–22; DS 5:16.
b Hel 14:20–27;
3 Nef 8:5–23.
c Lk 23:44–45;
3 Nef 8:19–20.
d 2 Nef 26:5.
e 3 Nef 8:10.
12a Hel 14:20–28.
b JokK 5:1.
c Mt 27:51.
13a Lk 23:27–30.
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jie b nukryÏiavo Izraelio Dievà
ir nukreipò ‰alin savo ‰irdis, atmesdami Ïenklus ir stebuklus
bei Izraelio Dievo galià ir ‰lov´.
14 Ir kadangi jie nukreipò ‰alin
savo ‰irdis, – sako prana‰as, –
ir a paniekino Izraelio ·ventàj∞,
jie klajos kne ir praÏus, ir taps
b
‰nyp‰timu ir c prieÏodÏiu, ir
bus nekenãiami tarp vis˜ taut˜.
15 Taãiau, kada ateis diena, –
sako prana‰as, – kai jie daugiau
a
nebenukreips savo ‰irdÏi˜ prie‰
Izraelio ·ventàj∞, tada jis prisimins b sandoras, kurias jis sudarò Izraelio namams.
16 Taip, tada jis prisimins jros
a
salas; taip, ir, pasak prana‰o
Zenoso, Vie‰pats sako: Visus
Ïmones, kurie Izraelio nam˜,
a‰ b surinksiu vidun, i‰ keturi˜
Ïemòs ketvirãi˜.
17 Taip, ir visa Ïemò a i‰vys
Vie‰paties i‰gelbòjimà, – sako
prana‰as; – kiekviena tauta, giminò, lieÏuvis ir liaudis bus palaiminta.
18 Ir a‰, Nefis, para‰iau ‰ituos
ÏodÏius savo Ïmonòms, kad galbt galòãiau ∞tikinti juos atminti
Vie‰pat∞, savo I‰pirkòjà.
19 Todòl a‰ kalbu visiems Izraelio namams, jei bus taip, kad
jie gaus a tai.
20 Nes ‰tai dòl t˜, kurie yra
Jeruzalòs Ïemòje, a‰ patiriu po13b
14a
b
c

2 Nef 10:3.
Iz 53:3–6; Mzj 14:3–6.
RR Îydai.
PakØst 28:37;
1 Kar 9:7; 3 Nef 16:9.
15a 1 Nef 22:11–12.
b RR Abraomo sandora.
16a 1 Nef 22:4;
2 Nef 10:21.
b Iz 49:20–22.

veikius dvasioje, kurie sekina
mane, kad net visi mano sànariai silpni; nes jei dòl savo gailestingumo Vie‰pats nebt˜ man
parod´s, kas jiems nutiks, kaip
jis parodò senovòs prana‰ams,
a‰ taip pat bãiau Ïuv´s.
21 Ir jis i‰ ties˜ senovòs a prana‰ams parodò visa tai, b kas
jiems nutiks; ir taip pat daugeliui parodò apie mus; todòl
mums btina Ïinoti apie juos,
nes tai uÏra‰yta ant skaistvario
plok‰teli˜.
22 Dabar, buvo taip, kad a‰,
Nefis, viso to mokiau savo brolius; ir buvo taip, kad jiems
daug skaiãiau apie tai, kas buvo
i‰raiÏyta ant skaistvario a plok‰teli˜, kad jie Ïinot˜ apie Vie‰paties darbus kitose Ïemòse
tarp senovòs Ïmoni˜.
23 Ir a‰ perskaiãiau jiems
daug dalyk˜, uÏra‰yt˜ Mozòs
a
knygose; bet kad galòãiau geriau ∞tikinti juos tikòti Vie‰pat∞,
j˜ I‰pirkòjà, a‰ skaiãiau jiems
tai, kas buvo uÏra‰yta prana‰o
b
Izaijo; nes visus Ra‰tus a‰ c pritaikiau mums, kad tai bt˜
ms˜ d labui ir pasimokymui.
24 Todòl a‰ kalbòjau jiems, sakydamas: Klausykitòs prana‰o
ÏodÏi˜, js, kurie esat Izraelio
nam˜ likutis, a ‰aka, kuri buvo
nulauÏta; klausykitòs prana‰o

RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
17a Iz 40:4–5.
19a En 1:16;
Mrm 5:12; 7:9–10.
21a 2 Kar 17:13; Am 3:7.
RR Prana‰as.
b 3 Nef 10:16–17.
22a 1 Nef 22:1.
23a I‰ 17:14; 1 Nef 5:11;

Moz 1:40–41.
b 1 Nef 15:20;
2 Nef 25:4–6;
3 Nef 23:1.
c RR Ra‰tai – Ra‰t˜
vertingumas.
d 2 Nef 4:15.
24a Pr 49:22–26;
1 Nef 15:12;
2 Nef 3:4–5.
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ÏodÏi˜, kurie buvo uÏra‰yti visiems Izraelio namams, ir pritaikykite juos sau, kad turòtumòt
vilt∞ taip pat, kaip ir js˜ broliai,
nuo kuri˜ buvote nulauÏti; nes
taip yra prana‰as para‰´s.
20 SKYRIUS
Vie‰pats aprei‰kia savo tikslus Izraeliui. Izraelis i‰rinktas suspaudim˜
krosnyje ir turi i‰eiti i‰ Babilonòs.
Palyginkite su Izaijo 48. Apie 588–
570 m. prie‰ Kristaus gim.
Klausykite ir i‰girskite tai, o Jokbo namai, vadinami Izraelio
vardu ir i‰òj´ i‰ Judo vanden˜,
arba i‰ a krik‰to vanden˜, kurie
prisiekinòja Vie‰paties vardu ir
mini Izraelio Dievà, taãiau prisiekinòja nei tiesoje, nei teisume.
2 Nepaisant to, jie vadina save
a
‰ventojo miesto pilieãiais, bet
jie nesiremia Izraelio Dievu,
kuris yra Pulk˜ Vie‰pats; taip,
Pulk˜ Vie‰pats yra jo vardas.
3 ·tai a ankstesnius dalykus a‰
paskelbiau nuo pradÏios; ir jie
i‰òjo i‰ mano burnos, ir a‰ parodÏiau juos. A‰ parodÏiau juos
staiga.
4 Ir a‰ padariau tai, kadangi
Ïinojau, kad a esi uÏsispyr´s ir
tavo kaklas – geleÏinò sausgyslò, o tavo kakta – skaistvaris;
5 ir netgi nuo pradÏios a‰ paskelbiau tau; prie‰ ∞vykstant parodÏiau juos tau; ir parodÏiau
20 1a RR Krik‰tas,
krik‰tyti.
2 a Iz 52:1.
RR Jeruzalò.
3 a Iz 46:9–10.
4 a T.y. Izraelis.
5 a RR Stabmeldystò.

juos bijodamas, kad nesakytum: Mano astabas padarò
juos ir mano i‰droÏtas atvaizdas, ir mano lietas atvaizdas
∞sakò tai.
6 Tu matei ir girdòjai visa tai;
ir argi tu to nepaskelbsi? Ir argi
nepaskelbsi, kad a‰ esu parod´s tau nuo ‰iol daug nauja ir
paslòpta, ko tu neÏinojai.
7 Tai sukurta dabar, o ne i‰
pradÏi˜, netgi prie‰ tà dienà,
kurià tai i‰girdai, tai nebuvo
tau paskelbta, kad nesakytum:
·tai a‰ tai Ïinojau.
8 Taip, ir tu negirdòjai to; taip,
tu neÏinojai; taip, nuo to laiko
tavo ausis nebuvo atverta; nes
Ïinojau, kad elgsiesi labai klastingai, ir nuo ∞sãi˜ buvai pavadintas a prasiÏengòliu.
9 Taãiau dòl savo a vardo a‰
atidòsiu savo pykt∞ ir dòl savo
‰lovòs a‰ susilaikysiu, kad nei‰kirsãiau tav´s.
10 Nes ‰tai a‰ i‰valiau tave,
i‰rinkau tave a suspaudim˜ krosnyje.
11 Dòl sav´s paties, taip, dòl
sav´s paties a‰ darysiu tai, nes
neleisiu, kad mano a vardas bt˜
suter‰tas, ir a‰ b neduosiu savo
‰lovòs kitam.
12 Klausyk man´s, o Jokbai,
ir Izraeli, mano pa‰auktasis,
nes tai esu a‰; a‰ esu a pirmasis
ir taip pat paskutinysis.
13 Mano ranka taip pat a padòjo
Ïemòs pamatà ir mano de‰inò

8 a Ps 58:4.
9 a 1 Sam 12:22;
Ps 23:3; 1 Jn 2:12.
10a RR Pasiprie‰inimas.
11a Jer 44:26.
b Iz 42:8;
Moz 4:1–4.

12a Apr 1:17; 22:13.
RR Alfa ir Omega;
Pirmagimis.
13a Ps 102:26.
RR Sukurti,
sukrimas.
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ranka i‰skleidò dangus. A‰ ‰aukiu juos, ir jie stojasi drauge.
14 Visi js, susirinkite ir klausykitòs: kas i‰ j˜ yra jiems tai
paskelb´s? Vie‰pats pamilo j∞;
taip, ir jis a ∞vykdys savo Ïod∞,
kur∞ paskelbò per juos; ir jis pasielgs su b Babilone pagal savo
pageidavimà, ir jo ranka ateis
ant chaldòj˜.
15 Taip pat sako Vie‰pats: A‰
Vie‰pats, taip, a‰ kalbòjau; taip,
a‰ pa‰aukiau j∞ skelbti, a‰ atvedÏiau j∞, ir jis padarys savo kelià
sòkmingà.
16 Ateikite prie man´s; a‰
nekalbòjau a slaptai; nuo pat
pradÏios, nuo to laiko, kada tai
buvo paskelbta, a‰ kalbòjau; ir
Vie‰pats Dievas ir jo Dvasia
siuntò mane.
17 Ir taip sako Vie‰pats, tavo
a
I‰pirkòjas, Izraelio ·ventasis:
A‰ siunãiau j∞, Vie‰pats, tavo
Dievas, kuris moko tave tavo
labui, kuris b veda tave keliu,
kuriuo turòtum eiti, padarò tai.
18 O, kad btum paklaus´s
mano a ∞sakym˜ – tada tavo ramybò bt˜ buvusi kaip upò, o
tavo teisumas – kaip jros
bangos.
19 Tavo a sòkla taip pat bt˜
buvusi kaip smiltys, tavo vidaus palikuonys – kaip jos akmenòliai; jo vardas nebt˜ nei
i‰kirstas, nei i‰naikintas i‰ mano
akivaizdos.
20 a I‰eikite i‰ Babilonòs, bòkite
14a 1 Kar 8:56;
DS 64:31; 76:3.
b RR Babelò, Babilonò.
16a Iz 45:19.
17a RR I‰pirkòjas.
b RR Økvòpimas,
∞kvòpti; Aprei‰kimas.

nuo chaldòj˜, giedojimo balsu
skelbkite, sakykite tai, skelbkite iki Ïemòs kra‰to; sakykite:
Vie‰pats i‰pirko savo b tarnà
Jokbà.
21 Ir jie a netro‰ko; jis vedò
juos per dykumas; jis padarò,
kad vandenys tekòt˜ i‰ b uolos
jiems; jis taip pat perskòlò uolà,
ir vandenys i‰try‰ko.
22 Ir nepaisant to, kad Vie‰pats
padarò visa tai ir dar daugiau,
jis sako: Nòra a ramybòs nelabiesiems.
21 SKYRIUS
Mesijas bus ‰viesa kitatauãiams ir
i‰laisvins belaisvius. Izraelis bus
surinktas su galia paskutinòmis
dienomis. Karaliai bus j˜ maitintojai. Palyginkite su Izaijo 49. Apie
588–570 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dar: Klausykite, o js, Izraelio
namai, visi js, kurie nulauÏti ir
i‰varyti lauk dòl mano Ïmoni˜
ganytoj˜ nelabumo; taip, visi
js, kurie nulauÏti ir i‰sklaidyti
svetur, kurie esate i‰ mano Ïmoni˜, o Izraelio namai. Klausykite,
o a salos, man´s ir i‰girskite js,
Ïmonòs b tolybòse; Vie‰pats pa‰aukò mane nuo ∞sãi˜; nuo mano
motinos ∞sãi˜ jis minòjo mano
vardà.
2 Ir jis padarò mano burnà tarsi
a‰tr˜ kalavijà; savo rankos pavòsyje jis paslòpò mane ir padarò

18a Mok 8:5.
19a Pr 22:15–19;
Oz 2:1.
20a Jer 51:6;
DS 133:5–14.
b Iz 44:1–2, 21.
21a Iz 41:17–20.

b I‰ 17:6; Sk 20:11;
1 Nef 17:29;
2 Nef 25:20.
22a RR Ramybò, taika.
21 1a 1 Nef 22:4;
2 Nef 10:20–22.
b DS 1:1.

1 Nefio 21:3–16
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mane poliruota stròle; savo stròlinòje paslòpò mane.
3 Ir tarò man: Tu esi mano
a
tarnas, o Izraeli, kuriame a‰
bsiu pa‰lovintas.
4 Tada sakiau: A‰ dirbau tu‰ãiai, i‰eikvojau savo jògà niekams ir bergÏdÏai; i‰ tikr˜j˜
mano nuosprendis yra pas mano
Vie‰pat∞, ir mano darbas – pas
mano Dievà.
5 Ir dabar, sako Vie‰pats, kuris
a
formavo mane nuo ∞sãi˜, kad
bãiau jo tarnas parvesti Jokbà
pas j∞: Nors Izraelis nebt˜ surinktas, vis tiek a‰ bsiu ‰lovingas Vie‰paties akyse, ir mano
Dievas bus mano stiprybò.
6 Ir jis tarò: Lengva bti mano
tarnu Jokbo a gentims pakelti
ir Izraelio i‰saugotiesiems sugràÏinti. A‰ taip pat duosiu
tave b ‰viesa c kitatauãiams, kad
btum mano i‰gelbòjimas iki
Ïemòs pakra‰ãi˜.
7 Taip sako Vie‰pats, Izraelio
I‰pirkòjas, jo ·ventasis, tam,
kur∞ Ïmonòs niekina, tam, kurio tautos nekenãia, valdov˜
tarnui: Karaliai pamatys ir atsistos, kunigaik‰ãiai taip pat
pagarbins, dòl Vie‰paties, kuris
yra i‰tikimas.
8 Taip sako Vie‰pats: Palankiu
laiku a‰ i‰girdau tave, o jros
salos, ir i‰gelbòjimo dienà a‰
padòjau tau; ir a‰ apsaugosiu
tave, ir duosiu tau savo a tarnà
3 a Kun 25:55;
Iz 41:8;
DS 93:45–46.
5 a Iz 44:24.
6 a RR Izraelis – Dvylika
Izraelio genãi˜.
b DS 103:8–10;
Abr 2:10–11.

tavo Ïmoni˜ sandorai, kad atstatyt˜ Ïem´, kad paragint˜
paveldòti apleistus paveldus.
9 Kad pasakytum a belaisviams:
I‰eikite; tiems, kas sòdi b tamsoje:
Pasirodykite. Jie ganysis pakelòse, ir j˜ c ganyklos bus visose
auk‰tose vietose.
10 Jie nealks ir netrok‰, nei
kar‰tis, nei saulò nei‰tiks j˜; nes
tas, kuris gailestingas jiems, ves
juos, netgi prie vandens ‰altini˜
jis ves juos.
11 Ir a‰ padarysiu visus savo
kalnus keliu, ir mano a vie‰keliai
bus i‰auk‰tinti.
12 Ir tada, o Izraelio namai,
‰tai a ‰itie ateis i‰ toli; ir ‰tai
tie – i‰ ‰iauròs ir i‰ vakar˜; ir
anie – i‰ Sinimo Ïemòs.
13 a Giedokite, o dangs; ir
dÏigauk, o Ïeme; nes kojos t˜,
kurie yra rytuose, bus sutvirtintos; ir pratrkite giedojimu,
o kalnai; nes jie daugiau nebebus mu‰ami; nes Vie‰pats paguodò savo Ïmones ir pasigailòs
savo suspaust˜j˜.
14 Bet ‰tai Sionò yra pasakiusi:
Vie‰pats paliko mane, ir mano
Vie‰pats mane pamir‰o, – bet jis
parodys, jog taip nòra.
15 Nes ar gali a moteris uÏmir‰ti
savo Ïindomà vaikà, kad ji neuÏjaust˜ savo ∞sãi˜ snaus? Taip,
jos gali b uÏmir‰ti, taãiau a‰ neuÏmir‰iu js˜, o Izraelio namai.
16 ·tai a‰ i‰raiÏiau tave ant

c 3 Nef 21:11.
8 a 2 Nef 3:6–15;
3 Nef 21:8–11;
Mrm 8:16, 25.
9 a RR I‰gelbòjimas
mirusiesiems.
b 2 Nef 3:5.
c Ez 34:14.

11a Iz 62:10;
DS 133:23–32.
12a Iz 43:5–6.
13a Iz 44:23.
15a RR Moteris, moterys.
b Iz 41:17;
Al 46:8;
DS 61:36.
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savo rank˜ a deln˜; tavo sienos
yra nuolatos prie‰ais mane.
17 Tavo vaikai suskubs prie‰
tavo naikintojus; ir tie, kas tave
a
niokojo, pasitrauks nuo tav´s.
18 Pakelk akis, apsiÏvalgyk ir
stebòk; visi ‰itie a renkasi ir
ateis pas tave. Ir kaip a‰ gyvas, – sako Vie‰pats, – tu tikrai apsirengsi jais visais kaip
papuo‰alais ir susijuosi jais
kaip nuotaka.
19 Nes tavo nuniokotos ir tavo
i‰tu‰tòjusios vietos, ir tavo sunaikinimo Ïemò jau dabar bus
per ank‰tos dòl gyventoj˜; o tie,
kas rijo tave, bus toli.
20 Vaikai, kuriuos turòsi, po
to, kai praradai pirmuosius,
vòl ∞ tavo ausis sakys: âia man
per ank‰ta; duok man vietos,
kad galòãiau gyventi.
21 Tada a tu tarsi savo ‰irdyje:
Kas pagimdò man ‰ituos? Juk
a‰ praradau savo vaikus ir esu
b
nevaisinga, belaisvò ir tremiama ‰en bei ten? Ir kas i‰augino
‰ituos? ·tai a‰ buvau palikta
viena; ‰itie, kur buvo jie?
22 Taip sako Vie‰pats Dievas:
·tai a‰ pakelsiu savo rankà ∞
a
kitatauãius ir i‰kelsiu savo
b
vòliavà Ïmonòms; ir jie atne‰
tavo snus ant savo c rank˜, ir
tavo dukros bus ne‰amos ant j˜
peãi˜.
23 Ir a karaliai bus tavo b tòvai
maitintojai, o j˜ karalienòs –
tavo Ïindanãios motinos; jie
16a Zch 13:6.
17a 3 Nef 21:12–20.
18a Mch 4:11–13.
21a T.y. Sionò.
b Iz 54:1;
Gal 4:27.
22a Iz 66:18–20.

nusilenks tau veidais iki Ïemòs
ir laiÏys dulkes nuo tavo koj˜;
ir tu Ïinosi, kad a‰ esu Vie‰pats; nes nebus sugòdinti tie,
kurie c laukia man´s.
24 Argi i‰ galingojo bus atimtas grobis arba a teisòti belaisviai i‰vaduoti?
25 Bet taip sako Vie‰pats: Netgi
galingojo belaisviai bus atimti
ir baisno grobis bus i‰vaduotas;
nes a‰ kovosiu prie‰ tuos, kurie
kovoja prie‰ tave, ir i‰gelbòsiu
tavo vaikus.
26 Ir a maitinsiu tuos, kurie
spaudÏia tave, j˜ paãi˜ knu;
jie bus nugirdyti savo paãi˜
krauju kaip saldÏiu vynu; ir visas knas b Ïinos, kad a‰, Vie‰pats, esu tavo Gelbòtojas ir tavo
I‰pirkòjas, Jokbo c Galingasis.
22 SKYRIUS
Izraelis bus i‰sklaidytas ant viso
Ïemòs veido. Paskutinòmis dienomis
kitatauãiai Ïindys ir maitins Izrael∞
evangelija. Izraelis bus surinktas
ir i‰gelbòtas, o nelabieji degs kaip
raÏiena. Velnio karalystò bus sunaikinta, ir ·òtonas bus suri‰tas. Apie
588–570 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad man,
Nefiui, perskaiãius tai, kas buvo
i‰raiÏyta ant skaistvario a plok‰teli˜, mano broliai atòjo pas
mane ir tarò man: Kà rei‰kia
tai, kà perskaitei? ·tai ar tai turi

b Iz 11:12; 18:3.
c 1 Nef 22:8;
2 Nef 10:8–9.
23a Iz 60:16.
b 1 Nef 22:6.
c 2 Nef 6:13;
DS 98:2; 133:10–11, 45.

24 a 1 Nef 21:25.
26 a 1 Nef 22:13–14.
b Mzj 11:22.
c RR Jehova.
22 1a 1 Nef 19:22;
2 Nef 4:2.

1 Nefio 22:2–10
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bti suprantama kaip dvasiniai
dalykai, kurie ∞vyks pagal dvasià, o ne knà?
2 Ir a‰, Nefis, pasakiau jiems:
·tai tai a apreik‰ta prana‰ui
b
Dvasios balsu; nes visa tai, kas
i‰tiks Ïmoni˜ vaikus pagal
knà, c prana‰ams aprei‰kiama
Dvasia.
3 Todòl tai, apie kà perskaiãiau,
susij´ su tuo, kas ir a laikina, ir
dvasi‰ka; nes atrodo, kad Izraelio namai anksãiau ar vòliau
bus b i‰sklaidyti ant viso Ïemòs
veido, ir taip pat tarp vis˜ taut˜.
4 Ir ‰tai, yra daug toki˜, apie
kuriuos likusieji Jeruzalòs Ïemòje jau nebeÏino. Taip, didesnioji
dalis vis˜ a genãi˜ b i‰vesta; ir jos
i‰sklaidytos ‰en bei ten po c jros
salas; ir kur jie yra, niekas i‰
ms˜ neÏino; mes tik Ïinome,
jog jie i‰vesti.
5 Ir nuo to laiko, kai jie i‰vesti,
visa tai i‰prana‰auta apie juos, ir
taip pat apie visus tuos, kurie po
to bus i‰sklaidyti ir sumai‰yti
dòl Izraelio ·ventojo; nes jie uÏkietins savo ‰irdis prie‰ j∞; todòl
bus i‰sklaidyti tarp vis˜ taut˜
ir a nekenãiami vis˜ Ïmoni˜.
6 Taãiau po to, kai jie bus a Ïindomi b kitatauãi˜, ir Vie‰pats pakels savo rankà ant kitatauãi˜ ir
2 a 2 Pet 1:19–21.
b RR ·ventoji Dvasia.
c RR Prana‰ystò,
prana‰auti.
3 a DS 29:31–34.
b 1 Nef 10:12–14;
2 Nef 25:14–16.
RR Izraelis – Izraelio
i‰sklaidymas.
4 a RR Izraelis – De‰imt
prapuolusi˜ Izraelio
genãi˜.
b 2 Nef 10:22.

i‰kels juos kaip vòliavà, ir j˜
vaikai bus ne‰ami ant j˜ rank˜,
ir j˜ dukros ne‰amos ant j˜ peãi˜, ‰tai tai, apie kà kalbòta, yra
laikina; nes tokios yra Vie‰paties
sandoros su ms˜ tòvais; ir tai
rei‰kia mus ateinanãiomis dienomis, ir taip pat visus ms˜
brolius, kurie yra Izraelio nam˜.
7 Ir tai rei‰kia, kad ateina laikas, kada po to, kai visi Izraelio
namai bus i‰sklaidyti ir sumai‰yti, Vie‰pats Dievas pakels galingà tautà tarp a kitatauãi˜, taip,
btent ant ‰itos Ïemòs veido; ir
jie b i‰sklaidys ms˜ sòklà.
8 Ir po to, kai ms˜ sòkla bus
i‰sklaidyta, Vie‰pats Dievas pradòs daryti a nuostab˜ darbà tarp
b
kitatauãi˜, kuris bus didÏiai
c
vertingas ms˜ sòklai; todòl
apie tai pasakyta, kad jie bus
maitinami kitatauãi˜ bei ne‰ami
ant j˜ rank˜ ir ant peãi˜.
9 Tai taip pat bus a vertinga ir
kitatauãiams; ir ne tik kitatauãiams, bet ir b visiems Izraelio
c
namams, nes jie paÏins Dangaus Tòvo d sandoras Abraomui, sakanãias: Per tavo e sòklà
bus f palaimintos visos Ïemòs
giminòs.
10 Ir a‰ noriu, mano broliai,
kad Ïinotumòte, jog visos Ïemòs
c

c 1 Nef 21:1;
2 Nef 10:8, 20.
5 a 1 Nef 19:14.
6 a 1 Nef 21:23.
b RR Kitatauãiai.
c 1 Nef 15:13.
7 a 3 Nef 20:27.
b 1 Nef 13:12–14;
2 Nef 1:11.
8 a Iz 29:14; 1 Nef 14:7;
2 Nef 27:26.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.

b 2 Nef 10:10–11;
3 Nef 16:4–7;
Mrm 5:19.
c 1 Nef 15:13–18;
3 Nef 5:21–26; 21:7.
9 a 1 Nef 14:1–5.
b 2 Nef 30:1–7.
c 2 Nef 29:13–14.
d PakØst 4:31.
e RR Abraomo sandora.
f Pr 12:2–3;
3 Nef 20:27;
Abr 2:9–11.
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giminòs negali bti palaimintos, kol jis a neapnuogins savo
rankos taut˜ akyse.
11 Todòl Vie‰pats Dievas pradòs apnuoginti savo rankà vis˜
taut˜ akyse, ∞gyvendindamas
savo sandoras ir evangelijà tiems,
kas yra Izraelio nam˜.
12 Todòl jis vòl i‰ves juos i‰
nelaisvòs, ir jie bus a surinkti ∞
savo paveldo Ïemes; ir bus i‰vesti i‰ neÏinojimo ir b tamsos;
ir Ïinos, kad c Vie‰pats yra j˜
d
Gelbòtojas ir j˜ I‰pirkòjas, Izraelio e Galingasis.
13 Ir kraujas tos didÏiulòs ir
a
pasibjauròtinos baÏnyãios, kuri
yra visos Ïemòs paleistuvò, atsigr´‰ ant j˜ paãi˜ galv˜; nes jie
b
kariaus tarp sav´s, ir j˜ c paãi˜
rank˜ kalavijas kris ant j˜ paãi˜
galv˜, ir jie bus girti nuo savo
paãi˜ kraujo.
14 Ir kiekviena a tauta, kuri kariaus prie‰ jus, o Izraelio namai,
bus nukreipta viena prie‰ kità, ir
jie b ∞kris ∞ duob´, kurià i‰kasò
Vie‰paties Ïmonòms sugauti. Ir
visi, kurie c kovoja prie‰ Sion´,
bus sunaikinti, ir ta didÏioji paleistuvò, kuri i‰kraipò teisius
Vie‰paties kelius, taip, ta didÏiulò ir pasibjauròtina baÏnyãia, grius d dulkòsna, ir smarkus
bus jos griuvimas.
15 Nes ‰tai, – sako prana‰as, –
greitai ateina laikas, kada ·òto10a Iz 52:10.
12a RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
b RR Tamsa, dvasinò.
c 2 Nef 6:10–11.
d RR Gelbòtojas.
e RR Jehova.
13a RR Velnias – Velnio
baÏnyãia.

b
c
14a
b

nas daugiau nebeturòs galios
Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdims; nes netrukus ateina diena, kada visi
i‰didòliai ir tie, kas elgiasi nedorai, bus kaip a raÏiena; ir ateina diena, kada jie bus b sudeginti.
16 Nes netrukus ateina laikas,
kada Dievo a rstybòs pilnatvò
bus i‰lieta ant vis˜ Ïmoni˜ vaik˜; nes jis neleis, kad nelabieji
sunaikint˜ teisiuosius.
17 Todòl jis a apsaugos b teisiuosius savo galia, netgi jei turòs
ateiti jo rstybòs pilnatvò, ir
teisieji bus apsaugoti, net jeigu
teks j˜ prie‰us sunaikinti ugnimi. Todòl teisiesiems nereikia
bijoti; nes taip sako prana‰as,
kad jie bus i‰gelbòti, netgi, jei
reikòs, ugnimi.
18 ·tai, mano broliai, a‰ sakau
jums, kad tai turi netrukus ateiti; taip, netgi kraujas ir ugnis, ir
dm˜ kas turi ateiti; ir tai btinai turi vykti ant ‰itos Ïemòs
veido; ir tai ateina Ïmonòms
pagal knà, jei bus taip, kad jie
uÏkietins savo ‰irdis prie‰ Izraelio ·ventàj∞.
19 Nes ‰tai teisieji nepraÏus,
nes tikrai ateis laikas, kada visi,
kas kovoja prie‰ Sion´, bus i‰kirsti.
20 Ir Vie‰pats tikrai paruo‰
kelià savo Ïmonòms, kad i‰sipildyt˜ Mozòs ÏodÏiai, kuriuos

1 Nef 14:3, 15–17.
1 Nef 21:26.
Lk 21:10.
Iz 60:12; 1 Nef 14:3;
DS 109:25.
c 2 Nef 10:13; 27:3.
d Iz 25:12.
15a Iz 5:23–24; Nah 1:10;
Mal 3:19;

b

16a
17a
b

2 Nef 15:24; 26:4–6;
DS 64:23–24; 133:64.
Ps 21:10; 3 Nef 25:1;
DS 29:9.
RR Îemò – Îemòs
i‰valymas.
1 Nef 14:17.
2 Nef 30:10; Moz 7:61.
1 Nef 17:33–40.

1 Nefio 22:21–31
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jis kalbòjo, sakydamas: a Prana‰à
Vie‰pats, js˜ Dievas, pakels
jums kaip mane; jo klausysite
visame kame, kà tik jis jums
sakys. Ir bus taip, kad visi tie,
kurie nepaklausys to prana‰o,
bus b i‰kirsti i‰ liaudies.
21 Ir dabar, a‰, Nefis, parei‰kiu
jums, kad ‰is a prana‰as, apie
kur∞ kalbòjo Mozò, buvo Izraelio ·ventasis; todòl jis teisiai
vykdys b teisingumà.
22 Ir teisiesiems nereikia bijoti,
nes jie yra tie, kurie nebus sutriu‰kinti. Bet tai velnio karalystò, kuri bus pastatyta tarp
Ïmoni˜ vaik˜, karalystò, ∞kurta
tarp t˜, kurie yra kne –
23 nes greitai ateis laikas, kada
visos a baÏnyãios, pastatytos pelnui gauti, ir visos tos, kurios
pastatytos ∞gyti valdÏià knui, ir
tos, kurios pastatytos, kad tapt˜
b
populiarios pasaulio akyse, ir
tos, kurios siekia kno geiduli˜
bei pasaulio dalyk˜ ir daryti visokià nedoryb´; taip, galiausiai,
visi tie, kurie priklauso velnio
karalystei, yra tie, kuriems reikia bijoti ir tirtòti, ir c drebòti; jie
yra tie, kurie turi bti nuversti ∞
dulkes; jie yra tie, kurie turi bti
d
praryti kaip raÏiena; ir tai sulig
prana‰o ÏodÏiais.
24 Ir greitai ateina laikas,
kada teisieji turi bti i‰vesti
20a Jn 4:19; 7:40.
b DS 133:63.
21a PakØst 18:15, 18;
ApD 3:20–23;
1 Nef 10:4;
3 Nef 20:23.
b Ps 98:9; Moz 6:57.
23a 1 Nef 14:10;
2 Nef 26:20.
RR PiktnaudÏiavimas

kaip gardo a ver‰iukai, ir Izraelio ·ventasis turi valdyti vie‰patystòje ir galybòje, ir galioje,
ir didelòje ‰lovòje.
25 Ir jis a renka savo vaikus i‰
keturi˜ Ïemòs ketvirãi˜; ir skaiãiuoja savo avis, ir jos paÏ∞sta j∞;
ir bus viena kaimenò ir vienas
b
ganytojas; ir jis maitins savo
avis, ir jame jos ras c ganyklà.
26 Ir dòl jo Ïmoni˜ teisumo
a
·òtonas neturi galios; todòl jis
b
daugelio met˜ laikotarp∞ negali
bti i‰laisvintas, nes jis neturi
galios Ïmoni˜ ‰irdims, kadangi
jie gyvena teisume, ir Izraelio
·ventasis c vie‰patauja.
27 Ir dabar ‰tai a‰, Nefis, sakau jums, kad visa tai turi ateiti
pagal knà.
28 Bet ‰tai visos tautos, giminòs, lieÏuviai ir liaudys saugiai
gyvens Izraelio ·ventajame, jei
bus taip, kad jos a atgailaus.
29 Ir dabar, a‰, Nefis, baigiu;
nes ‰iuo metu nedr∞stu toliau
kalbòti apie tai.
30 Todòl, mano broliai, noròãiau, kad suvoktumòte, jog tai,
kas uÏra‰yta ant skaistvario
a
plok‰teli˜, yra tikra; ir tai liudija, kad Ïmogus turi bti paklusnus Dievo ∞sakymams.
31 Todòl neturite manyti, kad
tik a‰ ir mano tòvas esame vieninteliai liudij´ ir taip pat mok´

kunigavimu.
b Lk 6:26; Al 1:3.
c 2 Nef 28:19.
d 2 Nef 26:6.
24a Am 6:4; Mal 3:20;
3 Nef 25:2.
25a RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
b RR Gerasis ganytojas.
c Ps 23.

26a Apr 20:2;
Al 48:17;
DS 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.
RR Velnias.
b JokK 5:76.
c RR Tkstantmetis.
28a RR Atgailauti,
atgaila; Atleisti.
30a 2 Nef 4:2.
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to. Todòl, jei bsite paklusns
a
∞sakymams ir i‰tversite iki galo,

bsite i‰gelbòti paskutiniàjà dienà. Ir taip yra. Amen.

Antroji Nefio knyga

L

ehio mirties apra‰ymas. Nefio broliai sukyla prie‰ j∞. Vie‰pats
perspòja Nef∞ pasi‰alinti ∞ tyrus. Jo keliavimai tyruose ir kita.
1 SKYRIUS

Lehis prana‰auja apie laisvòs Ïem´.
Jo sòkla bus i‰sklaidyta ir sutriu‰kinta, jeigu jie atmes Izraelio ·ventàj∞.
Jis ragina savo snus apsiginkluoti
teisumo ginklais. Apie 588–570 m.
prie‰ Kristaus gim.

I

R dabar, buvo taip, kad po to,
kai a‰, Nefis, baigiau mokyti
savo brolius, ms˜ a tòvas Lehis
taip pat daug kà jiems kalbòjo
ir atpasakojo jiems, koki˜ didÏi˜
dalyk˜ Vie‰pats jiems padarò,
i‰vesdamas juos i‰ Jeruzalòs
Ïemòs.
2 Ir jis kalbòjo jiems apie j˜
a
sukilimus ant vanden˜ ir Dievo
pasigailòjimus, kad buvo pasigailòta j˜ gyvybi˜ ir j˜ neprarijo
jra.
3 Ir jis taip pat kalbòjo jiems
apie paÏado Ïem´, kurià jie
gavo – koks gailestingas buvo
Vie‰pats, perspòdamas mus, kad
turime bògti i‰ Jeruzalòs Ïemòs.
4 Nes ‰tai, – sakò jis, – a‰ maãiau a regòjimà, i‰ kurio Ïinau,
31a Mt 19:17.
RR Dievo ∞sakymai.
[2 nefio]
1 1a RR Patriarchas,
patriarchalinis.
2 a 1 Nef 18:9–20.
4 a RR Regòjimas.

kad b Jeruzalò sunaikinta; ir jei
mes btume pasilik´ Jeruzalòje,
taip pat btume c Ïuv´.
5 Bet, – sakò jis, – nepaisant
ms˜ suspaudim˜, mes gavome
paÏado a Ïem´, Ïem´, kuri yra
b
rinktinò tarp vis˜ kit˜ Ïemi˜;
Ïem´, kurià Vie‰pats Dievas
pagal sandorà paÏadòjo man,
kad tai bus mano sòklos paveldo Ïemò. Taip, Vie‰pats pagal
c
sandorà paÏadòjo ‰ià Ïem´
man ir mano vaikams per amÏius, ir taip pat visiems tiems,
kurie Vie‰paties ranka bus i‰vesti i‰ kit˜ ‰ali˜.
6 Todòl a‰, Lehis, pagal manyje
esanãios Dvasios poveikius prana‰auju, kad a nò vienas ∞ ‰ità
Ïem´ neateis, jeigu jo neatves
Vie‰paties ranka.
7 Todòl ‰i a Ïemò yra pa‰v´sta
tam, kur∞ jis atves. Ir jei bus
taip, kad jie tarnaus jam pagal jo
duotus ∞sakymus, jiems tai bus
b
laisvòs Ïemò; todòl jie niekada
nebus nuvesti ∞ nelaisv´; jei
taip bus, tai dòl nedorybòs; nes
jei ∞sigalòs nedorybò, c prakeikta

b 2 Kar 24:14–15;
Jer 44:2; 1 Nef 1:4;
Hel 8:20.
c Al 9:22.
5 a RR PaÏadòtoji Ïemò.
b Etr 2:9–10.
c RR Sandora.

6 a 2 Nef 10:22.
7 a Mzj 29:32;
Al 46:10, 20.
b 2 Nef 10:11.
RR Laisvas, laisvò.
c Al 45:10–14, 16;
Mrm 1:17; Etr 2:8–12.
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bus Ïemò jiems, bet teisiesiems
ji bus palaiminta per amÏius.
8 Ir ‰tai tai yra i‰mintis, kad ‰i
Ïemò kol kas bt˜ saugoma
nuo kit˜ taut˜ paÏinimo; nes
‰tai daug taut˜ uÏplst˜ Ïem´,
todòl nelikt˜ vietos paveldui.
9 Todòl a‰, Lehis, gavau paÏadà,
kad a kiek tie, kuriuos Vie‰pats
Dievas i‰ves i‰ Jeruzalòs Ïemòs,
laikysis jo ∞sakym˜, tiek jie
b
klestòs ant ‰ios Ïemòs veido;
ir bus apsaugoti nuo kit˜ taut˜,
kad galòt˜ turòti ‰ià Ïem´
sau. Ir jei bus taip, kad jie
c
laikysis jo ∞sakym˜, jie bus
palaiminti ant ‰ios Ïemòs veido, ir nebus nò vieno nei jiems
varginti, nei atimti paveldo
Ïemòs; ir jie saugiai gyvens per
amÏius.
10 Bet ‰tai, kada ateis laikas,
kad jie nusiris ∞ netikòjimà, po
to, kai gavo tokius didÏius palaiminimus i‰ Vie‰paties rankos,
Ïinodami apie Ïemòs ir vis˜
Ïmoni˜ sukrimà, Ïinodami didÏius ir nuostabius Vie‰paties
darbus nuo pasaulio sukrimo;
turòdami galià, duotà jiems daryti viskà tikòjimu; turòdami
visus ∞sakymus nuo pradÏios ir
atvesti jo beribio gerumo ∞ ‰ià
vertingà paÏado Ïem´, – ‰tai
sakau, – jei ateis diena, kada
jie atmes Izraelio ·ventàj∞, tikràj∞
a
Mesijà, savo I‰pirkòjà ir savo
9 a 2 Nef 4:4;
Al 9:13.
b PakØst 29:8.
c RR Paklusnumas,
paklusnus, paklusti.
10a RR Mesijas.
11a 1 Nef 13:12–20;
Mrm 5:19–20.
b 1 Nef 22:7.

12a
13a
b
c

Dievà, ‰tai teismai to, kuris yra
teisingas, bus ant j˜.
11 Taip, jis atves pas juos a kitas
tautas ir duos joms galià, ir
atims i‰ j˜ nuosavybòs Ïemes,
ir padarys, kad juos b i‰sklaidyt˜
ir sutriu‰kint˜.
12 Taip, kol viena karta pereis
∞ kità, tarp j˜ bus a kraujo praliejim˜ ir nuoÏmi˜ aplankym˜;
todòl, mano sns, noròãiau,
kad atmintumòte; taip, noròãiau, kad ∞siklausytumòte ∞
mano ÏodÏius.
13 O kad js pabustumòte;
pabustumòte i‰ gilaus miego,
taip, netgi i‰ a pragaro miego
ir nusikratytumòte baisiàsias
b
grandines, kuriomis esate sukaustyti, grandines, kurios sukausto Ïmoni˜ vaikus, kad jie
vedami nelaisvòn ∞ amÏinàjà
nelaimòs ir vargo c prarajà.
14 Pabuskite! Ir pakilkite i‰
dulki˜, i‰girskite ÏodÏius kretanãio a gimdytojo, kurio galnes netrukus turòsite paguldyti
‰altame ir nebyliame b kape, i‰
kur joks keleivis negali sugr∞Ïti;
dar kelios dienos, ir a‰ eisiu visos Ïemòs c keliu.
15 Bet ‰tai Vie‰pats a i‰pirko
mano sielà i‰ pragaro; a‰ pamaãiau jo ‰lov´ ir esu amÏinai apglòbtas jo b meilòs c rankomis.
16 Ir noriu, kad atmintumòte
laikytis Vie‰paties a nuostat˜ bei

Mrm 1:11–19; 4:11.
RR Pragaras.
Al 12:9–11.
1 Nef 15:28–30;
Hel 3:29–30.
14a RR Gimdytojai.
b RR Mirtis, fizinò.
c Joz 23:14.
15a Al 36:28.

RR Apmokòti,
apmokòjimas.
b Rom 8:39.
RR Meilò.
c JokK 6:5;
Al 5:33;
3 Nef 9:14.
16a PakØst 4:5–8;
2 Nef 5:10–11.
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potvarki˜. ·tai, toks buvo mano
sielos rpestis nuo pat pradÏios.
17 Mano ‰irdis laikas nuo laiko bdavo prislògta lidesio,
nes baiminausi, kad tik dòl js˜
‰irdÏi˜ kietumo Vie‰pats, js˜
Dievas nei‰eit˜ savo a rstybòs
pilnatvòje ant js˜, kad btumòte b i‰kirsti ir sunaikinti amÏiams;
18 arba, kad a daugelio kart˜
laikotarpiui jus i‰tikt˜ prakeiksmas; ir jus lankyt˜ kalavijas ir
badas ir btumòte nekenãiami
ir vedami pagal b velnio valià ir
nelaisv´.
19 O mano sns, kad tik tai
nei‰tikt˜ js˜, bet kad btumòte
i‰rinkta ir Vie‰paties a laiminama
liaudis. Bet ‰tai te∞vyksta jo valia; nes per amÏius jo keliai –
b
teisumas.
20 Ir jis yra pasak´s: a Kiek laikysitòs mano b ∞sakym˜, tiek
c
klestòsite Ïemòje; bet kiek nesilaikysite mano ∞sakym˜, tiek
bsite atkertami nuo mano akivaizdos.
21 Ir dabar, kad mano siela galòt˜ dÏiaugtis jumis ir kad mano
‰irdis galòt˜ palikti ‰∞ pasaul∞
dÏiugi dòl js˜, kad nebãiau su
‰irdgòla ir sielvartu paguldytas ∞
kapà, pakilkite i‰ dulki˜, mano
sns, ir bkite a vyrai ir pasiryÏ´ bti b vienos minties ir vienos
‰irdies, visame kame vieningi,
kad nenuÏengtumòte ∞ nelaisv´;
17a 2 Nef 5:21–24;
Al 3:6–19.
b Mzj 12:8.
18a 1 Nef 12:20–23.
b RR Velnias.
19a RR I‰rinkti, i‰rinktieji.
b Oz 14:10.
20a Jar 1:9; Mzj 1:6–7;

22 kad nebtumòte prakeikti
skaudÏiu prakeiksmu ir taip
pat kad neuÏsitrauktumòte a teisingojo Dievo nemalonòs sunaikinimui, taip, amÏinam sunaikinimui tiek sielos, tiek ir kno.
23 Pabuskite, mano sns; apsiginkluokite teisumo a ginklais.
Nusikratykite grandines, kuriomis esate surakinti, ir i‰eikite
i‰ tamsumos, ir atsikelkite i‰
dulki˜.
24 Nemai‰taukite daugiau prie‰
savo brol∞, kurio regòjimai buvo
‰lovingi ir kuris vykdò ∞sakymus nuo to laiko, kai palikome
Jeruzal´; ir kuris buvo ∞rankiu
Dievo rankose, i‰vedant mus ∞
paÏado Ïem´; nes jei ne jis, btume Ïuv´ nuo a bado tyruose;
nepaisydami to, js kòsinotòs
b
atimti jam gyvyb´; taip, ir jis
per jus i‰kentòjo daug sielvarto.
25 Ir a‰ nepaprastai bijau ir
drebu dòl js˜, kad tik jis vòl
nenukentòt˜; nes ‰tai, js apkaltinote j∞, kad jis siekò galios
ir a valdÏios jums; bet a‰ Ïinau,
kad jis nesiekò nei galios, nei
valdÏios jums, bet siekò Dievo
‰lovòs ir js˜ paãi˜ amÏinos
gerovòs.
26 Ir js murmòjote, kadangi jis
buvo jums atviras. Js sakote,
kad jis buvo a grieÏtas; sakote,
kad jis buvo piktas su jumis;
bet ‰tai jo grieÏtumas buvo jame
buvusio Dievo ÏodÏio galios

Al 9:13–14.
b Kun 26:3–14;
Jl 2:23–26.
c Ps 67:7;
Mzj 2:21–25.
21a 1 Sam 4:9; 1 Kar 2:2.
b Moz 7:18.
22a DS 3:4.

23a
24a
b
25a
26a

Ef 6:11–17.
1 Nef 16:32.
1 Nef 16:37.
Pr 37:9–11.
Pat 15:10;
1 Nef 16:2;
Mor 9:4;
DS 121:41–43.
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grieÏtumas; ir tai, kà js vadinate pykãiu, buvo tiesa, sulig ta,
kuri yra Dieve, kurios jis negalòjo nutylòti, dràsiai apreik‰damas
js˜ nedorybes.
27 Ir Dievo a galia btinai turi
bti su juo, netgi kad jis ∞sakinòt˜ jums, kad js paklustumòte.
Bet ‰tai tai ne jis, bet Vie‰paties
b
Dvasia, buvusi jame, c atvòrò jo
burnà kalbai, tad jis negalòjo
jos uÏãiaupti.
28 Ir dabar, mano snau Lamanai ir taip pat Lemueli ir Samai,
ir taip pat mano sns, kurie
esate Izmaelio sns, ‰tai, jei
∞siklausysite ∞ Nefio balsà, js
nepraÏsite. Ir jeigu jo klausysite, a‰ palieku jums a palaiminimà, taip, btent savo pirmàj∞
palaiminimà.
29 Bet jeigu jo neklausysite, a‰
atsiimu savo a pirmàj∞ palaiminimà, taip, btent savo palaiminimà, ir jis bus ant jo.
30 Ir dabar, Zoramai, a‰ kalbu
tau: ‰tai, tu esi Labano a tarnas;
taãiau tu buvai i‰vestas i‰ Jeruzalòs Ïemòs ir Ïinau, kad esi tikras mano snaus Nefio draugas
per amÏius.
31 Todòl, kadangi tu buvai i‰tikimas, tavo sòkla bus palaiminta
kartu a su jo sòkla, tad jie ilgai
gyvens klestòdami ant ‰ios Ïemòs veido; ir niekas, i‰skyrus
nedoryb´ tarp j˜, per amÏius
nepaÏeis, arba nesudrums, j˜
klestòjimo ant ‰ios Ïemòs veido.
32 Todòl, jei laikysitòs Vie‰paties ∞sakym˜, Vie‰pats yra pa27a
b
c
28a

1 Nef 17:48.
DS 121:43.
DS 33:8.
RR Pirmagimystò.

‰vent´s ‰ià Ïem´ tavo sòklos su
mano snaus sòkla saugumui.
2 SKYRIUS
I‰pirkimas ateina per ‰ventàj∞ Mesijà. Egzistavimui ir vystymuisi
btina pasirinkimo laisvò (valios
laisvò). Adomas nupuolò, kad galòt˜ bti Ïmonòs. Îmonòs yra
laisvi pasirinkti laisv´ ir amÏinàj∞
gyvenimà. Apie 588–570 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, Jokbai, a‰ kalbu tau:
tu esi mano a pirmagimis mano
suspaudimo tyruose dienomis.
Ir ‰tai savo vaikystòje dòl savo
broli˜ grubumo tu i‰kentòjai
suspaudimus ir daug sielvarto.
2 Taãiau, Jokbai, mano pirmagimi tyruose, tu paÏ∞sti Dievo
didyb´; ir jis pa‰v´s tavo suspaudimus tavo naudai.
3 Todòl tavo siela bus palaiminta, ir tu saugiai gyvensi su
savo broliu Nefiu; ir savo dienas
praleisi tarnaudamas savo Dievui. Todòl Ïinau, kad esi i‰pirktas dòl tavo I‰pirkòjo teisumo;
nes pamatei, kad laiko pilnatvòje jis ateina atne‰ti i‰gelbòjimo
Ïmonòms.
4 Ir savo jaunystòje tu a pamatei
jo ‰lov´; todòl esi palaimintas
tiek pat, kaip tie, kuriems jis
tarnaus kne; nes Dvasia yra ta
pati – vakar, ‰iandien ir per
amÏius. Ir kelias yra paruo‰tas
nuo Ïmogaus nuopuolio, ir i‰gelbòjimas – b nemokamas.

29a Abr 1:3.
30a 1 Nef 4:20, 35.
31a 2 Nef 5:6.
2 1a 1 Nef 18:7.

4 a 2 Nef 11:3;
JokK 7:5.
b RR Malonò.
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5 Ir Ïmonòs pakankamai i‰mokyti, kad a paÏint˜, kas gera
ir kas pikta. Ir ∞statymas yra
duotas Ïmonòms. Ir ∞statymu
joks knas b nei‰teisinamas; kitaip sakant, ∞statymu Ïmonòs
c
i‰kertami. Taip, laikinuoju ∞statymu jie buvo i‰kirsti; ir taip
pat pagal dvasin∞ ∞statymà jie
Ïsta atÏvilgiu to, kas yra gera,
ir tampa amÏinai nelaimingi.
6 Todòl a i‰pirkimas ateina ‰ventajame b Mesijuje ir per j∞; nes jis
yra pilnas c malonòs ir tiesos.
7 ·tai, kad ∞vykdyt˜ ∞statymo
tikslus, jis atna‰auja save kaip
a
aukà uÏ nuodòm´ dòl vis˜ t˜,
kuri˜ suduÏusi ‰irdis ir atgailaujanti dvasia; ir niekam kitam
∞statymo b tikslai negali bti
∞vykdyti.
8 Todòl kaip svarbu tai paskelbti Ïemòs gyventojams,
kad jie Ïinot˜, jog nòra nò vieno kno, kuris gali gyventi
Dievo akivaizdoje kitaip, kaip
a
tik per nuopelnus ir gailestingumà, ir malon´ ·ventojo Mesijo, kuris guldo savo gyvyb´
pagal knà ir vòl jà ima Dvasios
galia, kad galòt˜ ∞gyvendinti
mirusi˜j˜ b prisikòlimà, bdamas
pirmas, kuris prisikels.
9 Todòl jis yra pirmieji vaisiai
5 a Mor 7:16.
b Rom 3:20; 2 Nef 25:23;
Al 42:12–16.
RR I‰teisinimas,
i‰teisinti.
c 1 Nef 10:6;
2 Nef 9:6–38;
Al 11:40–45; 12:16, 24;
42:6–11;
Hel 14:15–18.
6 a 1 Nef 10:6;
2 Nef 25:20;
Al 12:22–25.

Dievui, dòl ko jis a uÏtars visus
Ïmoni˜ vaikus; ir tie, kas j∞ tiki,
bus i‰gelbòti.
10 Ir dòl uÏtarimo uÏ a visus
visi Ïmonòs ateina pas Dievà;
todòl jie stoja jo akivaizdoje,
kad jis b teist˜ juos pagal tiesà ir
c
‰ventumà, kuris yra jame. Todòl
tikslai ∞statymo, kur∞ ·ventasis
davò, kad bt˜ paskirta pridòtoji bausmò, bausmò, kuri yra
kaip prie‰ingybò pridòtajai laimei, kad ∞vykdyt˜ d apmokòjimo
tikslus...
11 Nes visame kame btinai
turi bti a prie‰ingybò. Jei ne,
mano pirmagimi tyruose, teisumas negalòt˜ bti ∞gyvendintas,
nei nelabumas, nei ‰ventumas,
nei nelaimingumas, nei gòris,
nei blogis. Todòl visi dalykai
btinai turi bti junginys viename; todòl, jei tai bt˜ vientisas
knas, jis nei‰vengiamai bt˜
lyg mir´s, neturòdamas nei gyvybòs, nei mirties, nei gendamumo, nei negendamumo, nei
laimòs, nei nelaimòs, nei suvokimo, nei nesuvokimo.
12 Todòl tai bt˜ sukurta kaip
niekalas; todòl jo sukrimas
a
neturòt˜ prasmòs. Todòl tai nei‰vengiamai suÏlugdyt˜ Dievo
i‰mint∞ ir jo amÏinuosius tikslus,

RR I‰pirkimo planas.
b RR Mesijas.
c Jn 1:14, 17; Moz 1:6.
7 a RR Apmokòti,
apmokòjimas.
b Rom 10:4.
8 a 2 Nef 25:20; 31:21;
Mzj 4:8; 5:8;
Al 38:9.
b 1 Kor 15:20;
Al 7:12; 12:24–25;
42:23.
RR Prikòlimas.

9 a Iz 53:1–12;
Mzj 14:12; 15:8–9.
10a RR I‰pirkòjas.
b RR Teismas,
paskutinysis.
c RR ·ventumas.
d 2 Nef 9:7, 21–22, 26;
Al 22:14; 33:22; 34:9.
11a DS 29:39; 122:5–9.
RR Pasiprie‰inimas.
12a DS 88:25–26.
RR Îemò – Sukurta
Ïmogui.

2 Nefio 2:13–21
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taip pat ir galià, ir gailestingumà, ir Dievo b teisingumà.
13 Ir jei sakytumòte, kad nòra
a
∞statymo, js taip pat sakytumòte, kad nòra nuodòmòs. Jei
sakytumòte, kad nòra nuodòmòs, js taip pat sakytumòte,
kad nòra teisumo. Ir jei nebt˜
teisumo, nebt˜ laimòs. O jei
nebt˜ nei teisumo, nei laimòs,
nebt˜ nei bausmòs, nei nelaimòs. O jei nòra viso to, b nòra ir
Dievo. O jei nòra Dievo, nòra
nei ms˜, nei Ïemòs; nes visa
tai nebt˜ sukurta – nei tai,
kas veikia, nei tai, kas veikiama; todòl visa tai turòt˜
pranykti.
14 Ir dabar, mano sns, a‰
kalbu jums visa tai js˜ labui ir
pasimokymui; nes yra Dievas,
ir jis a sukrò visa tai – tiek
dangus, tiek ir Ïem´ ir visa tai,
kas juose, tiek tai, kas veikia,
tiek ir tai, kas b veikiama.
15 Ir kad bt˜ ∞gyvendinti jo
amÏini Ïmogaus paskirties a tikslai, po to, kai jis sukrò ms˜
pirmuosius gimdytojus ir lauko
Ïvòris, ir padangi˜ pauk‰ãius,
ir apskritai visa, kas sukurta,
btina, kad bt˜ prie‰ingybò;
netgi b uÏdraustas c vaisius kaip
prie‰ingybò gyvybòs d medÏiui;
12b
13a
b
14a

RR Teisingumas.
2 Nef 9:25.
Al 42:13.
RR Sukurti,
sukrimas.
b DS 93:30.
15a Iz 45:18; Al 42:26;
Moz 1:31, 39.
b Pr 2:16–17; Moz 3:17.
c Pr 3:6; Al 12:21–23.
d Pr 2:9;
1 Nef 15:22, 36;
Al 32:40.

vienam esant saldÏiam, o kitam
karãiam.
16 Todòl Vie‰pats Dievas davò
Ïmogui a veikti savo nuoÏira.
Taigi Ïmogus negalòt˜ veikti
savo nuoÏira, jei nebt˜ b viliojamas vieno ar kito.
17 Ir a‰, Lehis, pagal tai, kà
perskaiãiau, privalau tikòti, kad
Dievo a angelas, sulig tuo, kas
yra para‰yta, b nupuolò i‰ dangaus; todòl jis tapo c velniu, nes
siekò to, kas buvo pikta prie‰ais
Dievà.
18 Ir kadangi jis nupuolò i‰
dangaus ir amÏiams tapo nelaimingas, jis taip pat a siekò, kad
visa Ïmonija bt˜ nelaiminga.
Todòl jis tarò b Ievai, taip, btent
ta senovinò gyvatò, kuri yra velnias, kuris yra vis˜ c mel˜ tòvas,
todòl jis tarò: Paragauk uÏdrausto vaisiaus ir js nemirsite, bet
bsite kaip Dievas, d paÏinodami
kas gera ir kas pikta.
19 Ir po to, kai Adomas ir Ieva
a
paragavo uÏdrausto vaisiaus,
jie buvo i‰varyti i‰ b Edeno sodo
dirbti Ïemòs.
20 Ir jie atvedò vaikus; taip,
netgi visos Ïemòs a ‰eimà.
21 Ir a Ïmoni˜ vaik˜ dienos
buvo prat´stos pagal Dievo valià, kad jie galòt˜ b atgailauti,

16a 2 Nef 10:23;
Al 12:31.
RR Valios laisvò.
b DS 29:39–40.
17a RR Velnias.
b Iz 14:12; 2 Nef 9:8;
Moz 4:3–4;
Abr 3:27–28.
c RR Velnias.
18a 2 Nef 28:19–23;
3 Nef 18:18;
DS 10:22–27.
b RR Ieva.

c 2 Nef 28:8; Moz 4:4.
d Pr 3:5; Al 29:5;
Mor 7:15–19.
19a Al 12:31.
RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
b RR Edenas.
20a DS 138:38–39.
21a Al 12:24;
Moz 4:23–25.
b Al 34:32.
RR Atgailauti,
atgaila.
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kol yra kne; todòl j˜ bsena
tapo c i‰bandymo bsena, ir j˜
laikas buvo prat´stas sulig ∞sakymu, kur∞ Vie‰pats Dievas davò
Ïmoni˜ vaikams. Nes jis davò
∞sakymà, kad visi Ïmonòs turi
atgailauti; nes jis parodò visiems
Ïmonòms, kad jie buvo d praÏuv´
dòl savo tòv˜ prasiÏengimo.
22 Ir dabar ‰tai, jei Adomas
nebt˜ prasiÏeng´s, jis nebt˜
nupuol´s, bet bt˜ pasilik´s
Edeno sode. Ir visa tai, kas buvo
sukurta, bt˜ pasilik´ toje paãioje bsenoje, kurioje buvo po
sukrimo; ir bt˜ pasilik´ per
amÏius, ir neturòj´ pabaigos.
23 Ir jie nebt˜ turòj´ a vaik˜;
todòl bt˜ pasilik´ nekaltumo
bsenoje, neturòdami dÏiaugsmo, nes nepaÏinojo nelaimòs;
nedarydami gera, nes nepaÏinojo nuodòmòs.
24 Bet ‰tai, visa tai padaryta pagal i‰mint∞ to, kuris a Ïino viskà.
25 aAdomas b nupuolò, kad galòt˜ bti Ïmonòs; o Ïmonòs c yra,
kad galòt˜ d dÏiaugtis.
26 Ir laiko pilnatvòje ateina
a
Mesijas, kad b i‰pirkt˜ Ïmoni˜
vaikus i‰ nuopuolio. Ir dòl to,
kad yra i‰pirkti i‰ nuopuolio,
jie tapo c laisvi per amÏius, paÏinodami, kas gera ir kas pikta;
kad veikt˜ savo nuoÏira ir nebt˜ veikiami, nebent d ∞statymo
21c RR Mirtingas,
mirtingumas.
d JokK 7:12.
23a Moz 5:11.
24a RR Dievas, Dievybò.
25a RR Adomas.
b Moz 6:48.
RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.

bausme didÏiàjà ir paskutiniàjà
dienà pagal Dievo duotus ∞sakymus.
27 Todòl pagal knà Ïmonòs
yra a laisvi; ir jiems duota visa
tai, kas btina Ïmogui. Ir jie laisvi b pasirinkti laisv´ ir c amÏinàj∞
gyvenimà per did∞j∞ vis˜ Ïmoni˜ Tarpininkà arba pasirinkti
nelaisv´ ir mirt∞, sulig velnio
nelaisve ir galia; nes jis siekia,
kad visi Ïmonòs bt˜ nelaimingi kaip jis pats.
28 Ir dabar, mano sns, noròãiau, kad Ïvelgtumòte ∞ didij∞
a
Tarpininkà ir ∞siklausytumòte ∞
jo didÏius ∞sakymus; ir btumòte i‰tikimi jo ÏodÏiams, ir pasirinktumòte amÏinàj∞ gyvenimà
pagal jo ·ventosios Dvasios
valià.
29 Ir nepasirinktumòte amÏinosios mirties pagal kno valià
ir jame esant∞ blog∞, kurie duoda velnio dvasiai galià paimti
a
nelaisvòn, nuvesti jus ∞ b pragarà, kad galòt˜ vie‰patauti jums
savo karalystòje.
30 A‰ kalbòjau ‰iuos keletà ÏodÏi˜ jums visiems, mano sns,
paskutinòmis savo i‰bandymo
dienomis; ir a‰ pasirinkau geràjà
dal∞ pagal prana‰o ÏodÏius. Ir a‰
neturiu jokio kito tikslo, i‰skyrus nesibaigianãiàjà js˜ siel˜
gerov´. Amen.

c RR Mirtingas,
mirtingumas.
d Moz 5:10.
RR DÏiaugsmas;
Îmogus, Ïmonòs.
26a RR Mesijas.
b RR I‰pirkimo planas.
c Al 42:27; Hel 14:30.
d RR Østatymas.

27a Gal 5:1; Moz 6:56.
b RR Valios laisvò.
c RR AmÏinasis
gyvenimas.
28a RR Tarpininkas.
29a Rom 6:16–18;
Al 12:11.
b RR Pragaras.

2 Nefio 3:1–9
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3 SKYRIUS
Egipte Juozapas regòjime matò nefitus. Jis prana‰avo apie DÏozefà
Smità – paskutini˜j˜ dien˜ regòtojà, apie Moz´, kuris i‰vaduos Izrael∞, ir apie Mormono Knygos
i‰òjimà. Apie 588–570 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, a‰ kalbu tau, Juozapai,
mano a paskiausiai gimusysis.
Tu gimei mano suspaudim˜ tyruose; taip, mano didÏiausio
sielvarto dienomis tavo motina
pagimdò tave.
2 Ir tegul Vie‰pats taip pat pa‰venãia tau ‰ià a Ïem´, kuri yra
vertingiausia Ïemò, kaip tavo
paveldà ir tavo bei tavo broli˜
sòklos paveldà, tavo saugumui
per amÏius, jei bus taip, kad
laikysitòs Izraelio ·ventojo ∞sakym˜.
3 Ir dabar, Juozapai, mano paskiausiai gimusysis, kur∞ i‰vedÏiau i‰ savo suspaudim˜ tyr˜,
tegul Vie‰pats laimina tave per
amÏius, nes tavo sòkla nebus
visi‰kai a sunaikinta.
4 Nes ‰tai tu esi mano stròn˜
vaisius; o a‰ esu palikuonis
a
Juozapo, kuris buvo i‰veÏtas
b
nelaisvòn ∞ Egiptà. Ir didÏios
buvo Vie‰paties sandoros, kurias jis sudarò Juozapui.
5 Todòl Juozapas tikrai a matò
3 1a 1 Nef 18:7.
2 a 1 Nef 2:20.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
3 a 2 Nef 9:53.
4 a Pr 39:1–2; 45:4;
49:22–26;
1 Nef 5:14–16.
b Pr 37:29–36.
5 a DÏSV Pr 50:24–38;

ms˜ dienà. Ir jis gavo Vie‰paties paÏadà, kad i‰ jo stròn˜
vaisiaus Vie‰pats Dievas pakels
b
teisià c ‰akà Izraelio namams; ne
Mesijà, bet ‰akà, kurià Vie‰pats
nulau‰, taãiau prisimins pagal
Vie‰paties sandoras, kad paskutinòmis dienomis jiems bus
apreik‰tas d Mesijas, galios dvasioje, kad i‰vest˜ juos i‰ e tamsos
∞ ‰viesà – taip, i‰ slaptos tamsos
ir i‰ nelaisvòs ∞ laisv´.
6 Nes Juozapas tikrai liudijo,
sakydamas: Vie‰pats, mano Dievas pakels a regòtojà, kuris bus
rinktinis regòtojas mano b stròn˜
vaisiui.
7 Taip, Juozapas tikrai sakò:
Taip sako man Vie‰pats: Rinktin∞ a regòtojà a‰ pakelsiu i‰ tavo
stròn˜ vaisiaus; ir jis bus auk‰tai
vertinamas tarp tavo stròn˜ vaisi˜. Ir jam duosiu ∞sakymà daryti darbà tavo stròn˜ vaisiui, savo
broliams, kuris jiems bus didÏiai
vertingas, netgi tiek, kad jie galòs paÏinti sandoras, kurias esu
sudar´s su tavo tòvais.
8 Ir a‰ duosiu jam ∞sakymà, kad
jis nedaryt˜ a jokio kito darbo,
i‰skyrus tà, kur∞ jam ∞sakysiu.
Ir a‰ padarysiu j∞ did∞ savo akyse;
nes jis darys mano darbà.
9 Ir jis bus didis kaip a Mozò,
kur∞, kaip sakiau, pakelsiu jums,
kad b i‰vaduot˜ mano Ïmones,
o Izraelio namai.

2 Nef 4:1–2.
b JokK 2:25.
c Pr 49:22–26;
1 Nef 15:12; 19:24.
RR Vie‰paties
vynuogynas.
d 2 Nef 6:14;
DS 3:16–20.
e Iz 42:16.

6 a 3 Nef 21:8–11;
Mrm 8:16.
RR Regòtojas.
b DS 132:30.
7 a RR Smitas jaunesn.,
DÏozefas.
8 a DS 24:7, 9.
9 a Moz 1:41.
b I‰ 3:7–10; 1 Nef 17:24.

63
10 Ir Moz´ a‰ pakelsiu, kad i‰vaduot˜ tavo Ïmones i‰ Egipto
Ïemòs.
11 Bet regòtojà a‰ pakelsiu i‰
tavo stròn˜ vaisiaus; ir duosiu
jam a galià atne‰ti mano Ïod∞ tavo
stròn˜ sòklai – ir ne tik atne‰ti
mano Ïod∞, sako Vie‰pats, bet
∞tikinti juos dòl mano ÏodÏio,
kuris jau bus i‰òj´s tarp j˜.
12 Todòl tavo stròn˜ vaisius
a
ra‰ys; ir b Judo stròn˜ vaisius
c
ra‰ys; ir tai, kas bus para‰yta
tavo stròn˜ vaisiaus, ir taip pat
tai, kas bus para‰yta Judo stròn˜
vaisiaus, suaugs daiktan, kad
d
pergalòt˜ klaidingas doktrinas
ir nuramdyt˜ ginãus, ir ∞tvirtint˜ taikà tarp tavo stròn˜ vaisiaus, ir paskutinòmis dienomis
e
atvest˜ juos ∞ savo tòv˜ f paÏinimà ir taip pat ∞ mano sandor˜
paÏinimà, – sako Vie‰pats.
13 Ir i‰ silpno jis bus padarytas
stiprus tà dienà, kai tarp vis˜
mano Ïmoni˜ prasidòs mano
darbas jums atstatyti, o Izraelio
namai, – sako Vie‰pats.
14 Ir taip prana‰avo Juozapas,
sakydamas: ·tai tà regòtojà Vie‰pats palaimins; ir tie, kurie siekia j∞ sunaikinti, bus sutriu‰kinti;
nes ‰is paÏadas, kur∞ gavau i‰
Vie‰paties dòl savo stròn˜ vaisiaus, bus ∞vykdytas. ·tai a‰ esu
tikras dòl ‰io paÏado ∞vykdymo.
15 Ir jo a vardas bus duotas pagal mane; ir tai bus pagal jo tòvo

2 Nefio 3:10–20
b

vardà. Ir jis bus kaip a‰; nes
tai, kà Vie‰pats atne‰ jo ranka,
Vie‰paties galios dòka atves
mano Ïmones ∞ i‰gelbòjimà.
16 Taip, ‰itaip prana‰avo Juozapas: A‰ esu tikras dòl to, lygiai
kaip esu tikras dòl paÏado apie
Moz´; nes Vie‰pats pasakò man:
A‰ a i‰saugosiu tavo sòklà per
amÏius.
17 Ir Vie‰pats pasakò: A‰ pakelsiu Moz´; ir duosiu jam galià
lazdoje; ir duosiu jam i‰manymà
ra‰yme, taãiau a‰ neatri‰iu jam
lieÏuvio, kad jis daug nekalbòt˜,
nes nepadarysiu jo galingo kalboje. Bet a para‰ysiu jam savo
∞statymà savo paties rankos pir‰tu; ir padarysiu jam b kalbòtojà.
18 Ir Vie‰pats taip pat sakò
man: A‰ pakelsiu [regòtojà] tavo
stròn˜ vaisiui; ir duosiu jam
kalbòtojà. Ir ‰tai, a‰ duosiu jam,
kad jis ra‰ys apra‰ymà apie tavo
stròn˜ vaisi˜ tavo stròn˜ vaisiui; ir tavo stròn˜ kalbòtojas tai
paskelbs.
19 Ir ÏodÏiai, kuriuos jis ra‰ys,
bus ÏodÏiai, kurie pagal mano
i‰mint∞ bus tinkami, kad i‰eit˜
tavo stròn˜ a vaisiui. Ir tai bus
lyg tavo stròn˜ vaisiai ‰aukt˜
jiems b i‰ dulki˜; nes a‰ Ïinau j˜
tikòjimà.
20 Ir jie a ‰auks i‰ dulki˜; taip,
btent atgailà savo broliams,
btent po to, kai daug kart˜
bus praòj´ po j˜. Ir bus taip,

11a DS 5:3–4.
f 1 Nef 15:14;
12a RR Mormono Knyga.
2 Nef 30:5;
b 1 Nef 13:23–29.
Mrm 7:1, 5, 9–10.
c RR Biblija.
15a DS 18:8.
d Ez 37:15–20;
b DÏS–I 1:3.
1 Nef 13:38–41;
16a Pr 45:1–8.
2 Nef 29:8; 33:10–11. 17a PakØst 10:2, 4;
e Mor 1:4.
Moz 2:1.

b I‰ 4:16.
19a DS 28:8.
b Iz 29:4;
2 Nef 27:13; 33:13;
Mrm 9:30;
Mor 10:27.
20a 2 Nef 26:16;
Mrm 8:23.

2 Nefio 3:21–4:6
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kad j˜ ‰auksmas sklis, btent
sulig j˜ ÏodÏi˜ paprastumu.
21 Dòl j˜ tikòjimo j˜ a ÏodÏiai
i‰eis i‰ mano burnos j˜ broliams,
kurie yra tavo stròn˜ vaisiai; ir
dòl j˜ tikòjimo j˜ ÏodÏi˜ silpnumà a‰ padarysiu stipr˜, todòl
jie atsimins mano sandorà, kurià
sudariau tavo tòvams.
22 Ir dabar ‰tai, mano snau
Juozapai, taip mano sentòvis
a
prana‰avo.
23 Todòl dòl ‰ios sandoros
tu esi palaimintas; nes tavo
sòkla nebus sunaikinta, kadangi jie ∞siklausys ∞ ‰ios knygos
ÏodÏius.
24 Ir i‰augs tarp j˜ vienas galingas, kuris darys daug gero,
tiek ÏodÏiu, tiek ir darbu, bdamas ∞rankis Dievo rankose, su
nepaprastu tikòjimu, kad daryt˜
galingus stebuklus ir tai, kas yra
svarbu Dievo akyse, daug atlikdamas sugràÏinant Izraelio namus ir tavo broli˜ sòklà.
25 Ir dabar, palaimintas esi
tu, Juozapai. ·tai esi maÏas;
todòl klausyk savo brolio Nefio
ÏodÏi˜, ir tai bus tau padaryta,
btent pagal ÏodÏius, kuriuos
pasakiau. Atsimink savo mir‰tanãio tòvo ÏodÏius. Amen.
4 SKYRIUS
Lehis pamoko ir palaimina savo
ainijà. Jis mir‰ta ir palaidojamas.
Nefis gòrisi Dievo gerumu. Nefis
sudeda viltis ∞ Vie‰pat∞ visiems
21a 2 Nef 29:2.
22a 2 Nef 3:5.
4 1a Pr 39:1–2.
2 a 2 Nef 3:5.

laikams. Apie 588–570 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, a‰, Nefis, kalbu apie
prana‰ystes, i‰tartas mano tòvo,
apie a Juozapà, kuris buvo i‰veÏtas ∞ Egiptà.
2 Nes ‰tai jis tikrai prana‰avo
apie visà savo sòklà. Ir nedaug
yra a prana‰ysãi˜, didingesni˜ uÏ
tas, kurias jis ra‰ò. Ir jis prana‰avo apie mus ir ms˜ bsimàsias
kartas; ir jos yra uÏra‰ytos ant
skaistvario plok‰teli˜.
3 Todòl po to, kai mano tòvas
baigò kalbòti apie Juozapo prana‰ystes, jis pasi‰aukò Lamano
vaikus, jo snus ir jo dukras ir
tarò jiems: ·tai, mano sns ir
mano dukros, kurie esat sns
ir dukros mano a pirmagimio,
noròãiau, kad atsuktumòt aus∞ ∞
mano ÏodÏius.
4 Nes Vie‰pats Dievas pasakò:
a
Kiek laikysitòs mano ∞sakym˜,
tiek klestòsite Ïemòje; ir kiek
nesilaikysite mano ∞sakym˜, tiek
bsite atkertami nuo mano akivaizdos.
5 Bet ‰tai, mano sns ir mano
dukros, a‰ negaliu nuÏengti ∞
savo kapà, nepalik´s ant js˜
a
palaiminimo; nes ‰tai, a‰ Ïinau,
kad jei bsite atvesti ∞ b kelià,
kuriuo turòtumòte eiti, js nenukrypsite nuo jo.
6 Todòl, jei esate prakeikti, ‰tai
a‰ palieku ant js˜ savo palaiminimà, kad prakeiksmas galòt˜
bti nuimtas nuo js˜ ir uÏdòtas
ant js˜ gimdytoj˜ a galv˜.

3 a RR Pirmagimis.
4 a 2 Nef 1:9.
5 a RR Patriarchalinis
palaiminimas.

b Pat 22:6.
6 a DS 68:25–29.
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7 Todòl dòl mano palaiminimo
Vie‰pats Dievas a neleis, kad js
praÏtumòte; todòl jis per amÏius bus b gailestingas jums ir
js˜ sòklai.
8 Ir buvo taip, kad po to,
kai mano tòvas baigò kalbòti
Lamano snums ir dukterims,
jis padarò, kad prie‰ais j∞ atvest˜
Lemuelio snus ir dukteris.
9 Ir jis kalbòjo jiems, sakydamas: ·tai, mano sns ir mano
dukros, kurie esate sns ir
dukros mano antrojo snaus;
‰tai a‰ palieku jums tà pat∞ palaiminimà, kur∞ palikau Lamano
snums ir dukterims; todòl tu
nebsi visi‰kai sunaikintas; bet
pabaigoje tavo sòkla bus palaiminta.
10 Ir buvo taip, kad baig´s
kalbòti jiems, ‰tai, mano tòvas
kalbòjo a Izmaelio snums, taip,
ir netgi visiems jo nami‰kiams.
11 Ir po to, kai baigò kalbòti
jiems, jis kalbòjo Samui, sakydamas: Palaimintas esi tu ir tavo
sòkla; nes tu paveldòsi Ïem´
kaip tavo brolis Nefis. Ir tavo
sòkla bus skaiãiuojama su jo
sòkla; ir tu bsi lygiai kaip tavo
brolis, ir tavo sòkla lygiai kaip
jo sòkla; ir tu bsi palaimintas
per visas savo dienas.
12 Ir buvo taip, kad, po to,
kai mano tòvas Lehis baigò
kalbòti visiems savo nami‰kiams pagal savo ‰irdies jausmus ir Vie‰paties Dvasià, kuri
buvo jame, jis paseno. Ir buvo
7 a 2 Nef 30:3–6;
DS 3:17–18.
b 1 Nef 13:31;
2 Nef 10:18–19;
JokK 3:5–9;
Hel 15:12–13.

taip, kad jis mirò ir buvo
palaidotas.
13 Ir buvo taip, kad praòjus
nedaugeliui dien˜ po jo mirties
Lamanas ir Lemuelis, ir Izmaelio sns pyko ant man´s dòl
Vie‰paties ∞spòjim˜.
14 Nes a‰, Nefis, buvau verãiamas kalbòti jiems pagal jo
Ïod∞; nes a‰ jiems kalbòjau
daug dalyk˜, taip pat ir mano
tòvas prie‰ savo mirt∞; daugelis
‰i˜ kalb˜ yra uÏra‰ytos ant
a
kit˜ mano plok‰teli˜; nes
labiau istorinò dalis yra uÏra‰yta ant kit˜ mano plok‰teli˜.
15 O ant a ‰it˜ a‰ ra‰au savo
sielos dalykus ir daug kà i‰
Ra‰t˜, kurie i‰raiÏyti ant skaistvario plok‰teli˜. Nes mano siela gòrisi Ra‰tais, ir mano ‰irdis
b
apmàsto juos ir ra‰o juos mano
vaik˜ c pasimokymui ir labui.
16 ·tai mano a siela gòrisi Vie‰paties dalykais; ir mano b ‰irdis
nuolat màsto apie tai, kà esu
mat´s ir girdòj´s.
17 Taãiau nepaisant Vie‰paties
didÏio a gerumo, rodant man
savo didÏius ir nuostabius darbus, mano ‰irdis su‰unka: O
koks b apgailòtinas a‰ Ïmogus!
Taip, mano ‰irdis sielvartauja
dòl mano kno; mano siela lidi
dòl mano nedorybi˜.
18 A‰ esu apsuptas pagund˜
ir nuodòmi˜, kurios taip lengvai
a
apninka mane.
19 Ir kada a‰ noriu dÏiaugtis,
mano ‰irdis dejuoja dòl mano

10a 1 Nef 7:6.
14a 1 Nef 1:16–17; 9:4.
15a 1 Nef 6:4–6.
b RR Màstyti; Ra‰tai.
c 1 Nef 19:23.
16a RR Dòkingas,

b
17a
b
18a

padòkos, dòkojimas.
RR ·irdis.
2 Nef 9:10; DS 86:11.
Rom 7:24.
Rom 7:21–23;
Hbr 12:1; Al 7:15.

2 Nefio 4:20–33
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nuodòmi˜; taãiau a‰ Ïinau, kuo
pasitikòjau.
20 Mano Dievas buvo mano
ramstis; jis vedò mane per mano
suspaudimus tyruose; ir jis i‰saugojo mane ant didÏiosios
gelmòs vanden˜.
21 Jis tiek pripildò mane savo
a
meilòs, kad ji degina mano knà.
22 Jis pergalòjo mano a prie‰us,
priversdamas juos drebòti prie‰ais mane.
23 ·tai, jis i‰girdo mano ‰auksmà dienà ir davò man Ïini˜ per
a
regòjimus nakt∞.
24 Ir dienà a‰ tapau dràsus
kar‰toje a maldoje prie‰ais j∞;
taip, savo balsà a‰ pasiunãiau
auk‰tybòn; ir angelai nuÏengò
ir tarnavo man.
25 Ir ant jo Dvasios sparn˜
mano knas buvo a nune‰tas
ant nepaprastai auk‰t˜ kaln˜.
Ir mano akys pamatò didÏi˜
dalyk˜, taip, netgi per didÏi˜
Ïmogui; todòl man buvo liepta
j˜ nera‰yti.
26 O tad, jei esu mat´s toki˜
didÏi˜ dalyk˜, jei Vie‰pats dòl
savo nuolaidumo Ïmoni˜ vaikams aplankò Ïmones su tokiu
dideliu gailestingumu, a kodòl
mano ‰irdis turòt˜ verkti ir mano
siela uÏtrukti sielvarto slònyje,
ir mano knas vysti, ir mano
stiprybò silpti dòl mano suspaudim˜?
27 Ir kodòl turòãiau a pasiduoti
nuodòmei dòl savo kno? Taip,
kodòl turòãiau pasiduoti b pagun21a
22a
23a
24a
25a

RR Meilò.
1 Nef 17:52.
RR Regòjimas.
Jok 5:16; 1 Nef 2:16.
1 Nef 11:1;
Moz 1:1–2.

doms, kad piktasis turòt˜ vietà
mano ‰irdyje, idant naikint˜
mano c ramyb´ ir slògt˜ mano
sielà? Kodòl pykstu dòl savo
prie‰o?
28 Pabusk, mano siela! Daugiau nesugniuÏk nuodòmòje.
DÏigauk, o mano ‰irdie, ir
daugiau neduok vietos mano
sielos a prie‰ui.
29 Daugiau nepyk dòl mano
prie‰˜. Nesilpnink mano stiprybòs dòl mano suspaudim˜.
30 DÏigauk, o mano ‰irdie, ir
‰aukis Vie‰paties, ir sakyk: O
Vie‰patie, a‰ per amÏius ‰lovinsiu tave; taip, mano siela
dÏigaus tavimi, mano Dieve
ir mano i‰gelbòjimo a uola.
31 O Vie‰patie, argi tu nei‰pirksi mano sielos? Argi nei‰vaduosi man´s i‰ mano prie‰˜ rank˜?
Argi nepadarysi, kad drebòãiau
pasirodÏius a nuodòmei?
32 Tegul pragaro vartai bna
nuolat uÏdaryti prie‰ais mane,
dòl to, kad mano a ‰irdis suduÏusi ir dvasia atgailaujanti! O
Vie‰patie, juk tu neuÏdarysi savo
teisumo vart˜ prie‰ais mane,
kad b vaik‰ãioãiau Ïemo slònio
taku, kad bãiau dòmesingas
lygiame kelyje!
33 O Vie‰patie, juk tu apgaubsi
mane savo teisumo rbu! O
Vie‰patie, juk tu padarysi kelià
man i‰sigelbòti nuo mano prie‰˜!
Juk tu padarysi mano takà ties˜
prie‰ais mane! Juk tu nepadòsi
suklupimo klities mano kely,

26a Ps 43:5.
27a Rom 6:13.
b RR Gundyti,
gundymas.
c RR Ramybò, taika.
28a RR Velnias.

30a 1 Kor 3:11.
RR Uola, akmuo.
31a Rom 12:9; Al 13:12.
32a RR SuduÏusi ‰irdis.
b RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
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bet nuvalysi mano kelià prie‰ais
mane ir neuÏtversi mano kelio,
bet kelius mano prie‰o.
34 O Vie‰patie, a‰ pasitikòjau
tavimi ir a pasitikòsiu tavimi per
amÏius. A‰ b nepasitikòsiu kno
ranka; nes Ïinau, kad prakeiktas
tas, kuris c pasitiki kno ranka.
Taip, prakeiktas tas, kuris sudeda savo viltis ∞ Ïmog˜, arba daro
knà savo ranka.
35 Taip, Ïinau, kad Dievas
a
dosniai duos tam, kuris pra‰o.
Taip, mano Dievas duos man, jei
b
nepra‰ysiu c neteisingai; todòl
a‰ kelsiu savo balsà ∞ tave; taip,
a‰ ‰auksiuos tav´s, mano Dieve,
mano teisumo d uola. ·tai, mano
balsas per amÏius kils pas tave,
mano uola ir mano nesibaigiantysis Dieve. Amen.
5 SKYRIUS
Nefitai atsiskiria nuo lamanit˜,
laikosi Mozòs ∞statymo ir stato
‰ventyklà. Dòl savo netikòjimo lamanitai i‰kertami i‰ Vie‰paties
akivaizdos, prakeikiami ir tampa
ryk‰te nefitams. Apie 588–559 m.
prie‰ Kristaus gim.
·tai buvo taip, kad a‰, Nefis,
labai ‰aukiausi Vie‰paties, savo
Dievo, dòl savo broli˜ a pykãio.
2 Bet ‰tai j˜ pyktis prie‰ mane
sustipròjo tiek, kad jie kòsinosi
atimti man gyvyb´.
3 Taip, jie murmòjo prie‰ mane,
34a RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
b Ps 44:7–9.
c Jer 17:5;
Mrm 3:9; 4:8.
35a Jok 1:5.
b RR Malda.

sakydami: Ms˜ jaunesnysis
brolis galvoja mus a valdyti; ir
dòl jo mes patyròme daug i‰bandym˜; todòl dabar uÏmu‰kim
j∞, kad daugiau nebebtume
spaudÏiami dòl jo ÏodÏi˜. Nes
‰tai, mes nepak´sime, kad jis
bt˜ ms˜ valdovas; nes btent
mums, kurie esame jo vyresnieji
broliai, priklauso valdyti ‰ituos
Ïmones.
4 Dabar, a‰ nera‰au ant ‰i˜
plok‰teli˜ vis˜ ÏodÏi˜, kuriais
jie murmòjo prie‰ mane. Bet
man pakanka pasakyti, kad jie
kòsinosi atimti man gyvyb´.
5 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
a
perspòjo mane, kad a‰, b Nefis,
pasi‰alinãiau nuo j˜ ir bògãiau ∞
tyrus, ir visi tie, kas eis su manimi.
6 Todòl buvo taip, kad a‰, Nefis, paòmiau savo ‰eimà ir taip
pat a Zoramà ir jo ‰eimà, ir Samà,
savo vyresn∞ brol∞, ir jo ‰eimà,
ir Jokbà bei Juozapà, savo jaunesniuosius brolius, ir taip pat
savo seseris, ir visus tuos, kurie
noròjo eiti su manimi. Ir visi,
kas òjo su manimi, tikòjo Dievo
b
perspòjimais ir aprei‰kimais;
todòl jie klausò mano ÏodÏi˜.
7 Ir mes pasiòmòme savo palapines ir kà tik galòjome, ir daug
dien˜ keliavome tyruose. Ir po
daugelio dien˜ kelionòs mes
pasistatòme savo palapines.
8 Ir mano Ïmonòs noròjo, kad
vietov´ pavadintume a Nefio var-

c Hel 10:5.
d PakØst 32:4.
5 1a 2 Nef 4:13–14.
3 a 1 Nef 16:37–38;
Mzj 10:14–15.
5 a RR Økvòpimas,
∞kvòpti.

b Mzj 10:13.
6 a 1 Nef 4:35; 16:7;
2 Nef 1:30–32.
b RR Øspòti, ∞spòjimas.
8 a Om 1:12, 27;
Mzj 9:1–4; 28:1.

2 Nefio 5:9–20
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du; todòl mes jà pavadinome
Nefiu.
9 Ir visi tie, kas buvo su manimi, nusprendò vadintis Nefio
a
Ïmonòmis.
10 Ir mes visur stengòmòs laikytis Vie‰paties potvarki˜ ir
nuostat˜, ir ∞sakym˜ pagal Mozòs a ∞statymà.
11 Ir Vie‰pats buvo su mumis;
ir mes nepaprastai klestòjome;
nes mes sòjome sòklà ir vòl gausiai pjovòme. Ir mes pradòjome
auginti kaimenes ir bandas, ir
kiekvienos r‰ies gyvuli˜.
12 Ir a‰, Nefis, taip pat atsine‰iau metra‰ãius, i‰raiÏytus ant
skaistvario a plok‰teli˜; ir taip
pat b rutul∞, arba c kompasà, kuris
pagal tai, kas para‰yta, buvo
paruo‰tas mano tòvui Vie‰paties ranka.
13 Ir buvo taip, kad mes pradòjome nepaprastai klestòti ir
daugintis ‰itoje Ïemòje.
14 Ir a‰, Nefis, paòmiau Labano
a
kalavijà ir pagal j∞ pagaminau
daug kalavij˜, kad kartais Ïmonòs, kurie dabar buvo vadinami
b
lamanitais, neuÏpult˜ ir nesunaikint˜ ms˜, nes Ïinojau j˜
neapykantà man ir mano vaikams, ir tiems, kurie vadinosi
mano Ïmonòmis.
15 Ir a‰ mokiau savo Ïmones
statyti pastatus ir dirbti visokius dirbinius i‰ medÏio ir i‰
a
geleÏies, ir i‰ vario, ir i‰ skaist9 a JokK 1:13–14.
10a 2 Nef 11:4.
RR Mozòs ∞statymas.
12a Mzj 1:3–4.
RR Plok‰telòs.
b Mzj 1:16.
c 1 Nef 16:10, 16, 26;
18:12, 21;

vario, ir i‰ plieno, ir i‰ aukso, ir
i‰ sidabro, ir i‰ verting˜ rd˜,
kuri˜ buvo labai gausu.
16 Ir a‰, Nefis, pastaãiau a ‰ventyklà; ir pastaãiau jà pagal Saliamono b ‰ventyklà, i‰skyrus tai,
kad ji buvo pastatyta ne i‰ tiek
daug c brangi˜ dalyk˜; nes j˜
nebuvo randama ‰itoje ‰alyje,
todòl ji negalòjo bti pastatyta
kaip Saliamono ‰ventykla. Bet
pastatymo bdas buvo kaip Saliamono ‰ventyklos; ir ji buvo
nepaprastai puikaus darbo.
17 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
skatinau savo Ïmones bti
a
darb‰ãius ir dirbti savo rankomis.
18 Ir buvo taip, kad jie noròjo,
jog bãiau j˜ a karalius. Bet a‰,
Nefis, noròjau, kad jie neturòt˜
karaliaus; taãiau a‰ dariau dòl j˜
viskà, kas buvo mano galioje.
19 Ir ‰tai mano broliams i‰sipildò Vie‰paties ÏodÏiai, kuriuos
jis kalbòjo apie juos, kad a‰ bsiu j˜ a valdovas ir b mokytojas.
Todòl a‰ buvau j˜ valdovas
ir mokytojas, pagal Vie‰paties
∞sakymus, iki to meto, kada jie
pasikòsino atimti man gyvyb´.
20 Todòl i‰sipildò Vie‰paties
Ïodis, kur∞ jis man kalbòjo, sakydamas: Kiek jie a neklausys
tavo ÏodÏi˜, tiek jie bus atkertami nuo Vie‰paties akivaizdos.
Ir ‰tai jie buvo b i‰kirsti i‰ jo akivaizdos.

Al 37:38–47; DS 17:1.
14a 1 Nef 4:9; JokK 1:10;
MÎ 1:13.
b RR Lamanitai.
15a Etr 10:23.
16a RR ·ventykla,
Vie‰paties namai.
b 1 Kar 6; 2 Met 3.

c DS 124:26–27.
17a Pr 3:19; DS 42:42.
18a JokK 1:9, 11.
19a 1 Nef 2:22.
b RR Mokyti,
mokytojas.
20a 2 Nef 2:21.
b Al 9:14.
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2 Nefio 5:21–6:1

21 Ir jis padarò, kad juos i‰tikt˜
prakeiksmas, taip, netgi skaudus prakeiksmas, dòl j˜ nedorybòs. Nes ‰tai jie uÏkietino savo
‰irdis prie‰ j∞, kad jos tapo kaip
titnagas; todòl, kadangi jie buvo
balti ir nepaprastai skaists ir
b
Ïavs, kad nebt˜ viliojantys
mano Ïmonòms, Vie‰pats Dievas padarò, kad ant j˜ uÏeit˜
c
juodumo oda.
22 Ir taip sako Vie‰pats Dievas: A‰ padarysiu, kad jie bus
a
pasibjauròtini tavo Ïmonòms
tol, kol neatgailaus dòl savo nedorybi˜.
23 Ir prakeikta bus sòkla to,
kuris a susimai‰o su j˜ sòkla;
nes jie bus prakeikti netgi tuo
paãiu prakeiksmu. Ir Vie‰pats
tai pasakò, ir tai buvo padaryta.
24 Ir dòl j˜ prakeiksmo, kuris
buvo ant j˜, jie tapo a tingiais
Ïmonòmis, pilnais piktadarybòs
ir klastos, ir medÏiojo tyruose
plò‰rius Ïvòris.
25 Ir Vie‰pats Dievas sakò
man: Jie bus ryk‰tò tavo sòklai,
kad ragint˜ juos prisiminti
mane; ir kiek ‰ie neprisimins
man´s ir neklausys mano ÏodÏi˜, tiek jie plaks juos, netgi
iki sunaikinimo.
26 Ir buvo taip, kad a‰, Nefis,
a
pa‰venãiau Jokbà ir Juozapà,
kad bt˜ kunigai ir mokytojai
mano Ïmoni˜ Ïemei.
27 Ir buvo taip, kad mes gyvenome laimingà gyvenimà.
28 Ir trisde‰imt met˜ praòjo
a

21a RR Prakeikti,
prakeiksmai.
b 4 Nef 1:10.
c 2 Nef 26:33;
3 Nef 2:14–16.
22a 1 Nef 12:23.

nuo to laiko, kai palikome Jeruzal´.
29 Ir a‰, Nefis, iki ‰iol vedÏiau
savo liaudies metra‰ãius ant
savo plok‰teli˜, kurias buvau
pasidar´s.
30 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
Dievas tarò man: Pagamink a kitas plok‰teles; ir tu uÏra‰ysi ant
j˜ daug to, kas yra gera mano
akyse, savo Ïmoni˜ labui.
31 Todòl a‰, Nefis, paklusdamas
Vie‰paties ∞sakymams, nuòjau ir
pagaminau a ‰ias plok‰teles, ant
kuri˜ tai i‰raiÏiau.
32 Ir a‰ i‰raiÏiau tai, kas patinka
Dievui. Ir jei mano Ïmonòms
patinka Dievo dalykai, jiems
patiks ir mano raiÏiniai, esantys
ant ‰it˜ plok‰teli˜.
33 O jei mano Ïmonòs nori
paÏinti smulkesn´ istorijos apie
mano Ïmones dal∞, jie turi tyrinòti kitas mano plok‰teles.
34 Ir pakanka man pasakyti,
kad praòjo keturiasde‰imt met˜
ir mes jau patyròme kar˜ ir kov˜
su savo broliais.
6 SKYRIUS
Jokbas i‰dòsto Ïyd˜ istorijà: Babilonòs nelaisvò ir sugr∞Ïimas, Izraelio
·ventojo tarnystò ir nukryÏiavimas,
pagalba i‰ kitatauãi˜ ir Ïyd˜ sugràÏinimas paskutinòmis dienomis,
kada jie ∞tikòs Mesijà. Apie 559–545
m. prie‰ Kristaus gim.
ÎodÏiai Jokbo, Nefio brolio,

23a RR Santuoka,
susituokti – Santuoka
su kitatikiais.
24a RR Dykas,
dykinòjimas, tingus,
tingumas.

26a JokK 1:18–19;
Mzj 23:17.
30a 1 Nef 19:1–6.
31a RR Plok‰telòs.

2 Nefio 6:2–11
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kuriuos jis kalbòjo Nefio Ïmonòms:
2 ·tai, mano mylimi broliai,
a‰, Jokbas, Dievo pa‰auktas ir
paskirtas pagal ‰ventàjà jo
tvarkà ir pa‰v´stas savo brolio
Nefio, ∞ kur∞ js Ïirite kaip ∞
a
karali˜, arba gynòjà, ir nuo kurio priklauso js˜ saugumas,
‰tai js Ïinote, kad a‰ kalbòjau
jums nepaprastai daug dalyk˜.
3 Nepaisant to, a‰ vòl kalbu
jums; nes trok‰tu js˜ siel˜ gerovòs. Taip, didis yra mano susirpinimas dòl js˜; ir js patys
Ïinote, jog taip visada buvo. Nes
a‰ raginau jus su visu stropumu;
ir mokiau jus savo tòvo ÏodÏi˜;
ir kalbòjau jums apie visa tai,
kas para‰yta nuo pasaulio sukrimo.
4 Ir dabar ‰tai, noròãiau kalbòti
jums apie tai, kas yra ir kas ∞vyks;
todòl skaitysiu jums a Izaijo ÏodÏius. Ir tai ÏodÏiai, kuriuos
kalbu jums pagal savo brolio
norà. Ir a‰ jums kalbu js˜ labui,
kad galòtumòte pasimokyti ir
‰lovinti savo Dievo vardà.
5 Ir dabar, ÏodÏiai, kuriuos
skaitysiu, yra tie, kuriuos Izaijas
kalbòjo apie visus Izraelio namus; todòl jie gali bti pritaikyti
jums, nes js esate Izraelio nam˜.
Ir daug kas, apie kà kalbòjo
Izaijas, gali bti pritaikyta jums,
kadangi esate Izraelio nam˜.
6 Ir dabar, ‰tai tie ÏodÏiai:
a
Taip sako Vie‰pats Dievas: ·tai,
a‰ pakelsiu savo rankà kitatau6 2a JokK 1:9, 11.
4 a 3 Nef 23:1.
6 a Iz 49:22–23.
b RR Vòliava.
7 a Moz 1:6; DS 133:45.
8 a Est 2:6; 1 Nef 7:13;

ãiams ir i‰kelsiu savo b vòliavà
Ïmonòms; ir jie atne‰ tavo snus
ant savo rank˜, ir tavo dukros
bus ne‰amos ant j˜ peãi˜.
7 Ir karaliai bus tavo tòvai
maitintojai, o j˜ karalienòs –
tavo Ïindanãios motinos; jie
nusilenks tau veidais iki Ïemòs ir laiÏys dulkes nuo tavo
koj˜; ir tu Ïinosi, kad a‰ esu
Vie‰pats; nes nebus sugòdinti
tie, kurie a laukia man´s.
8 Ir dabar, a‰, Jokbas, noròãiau
kalbòti ‰iek tiek apie ‰ituos ÏodÏius. Nes ‰tai, Vie‰pats parodò
man, kad tie, kas buvo a Jeruzalòs
Ïemòje, i‰ kur mes atòjome, yra
Ïudomi ir b vedami nelaisvòn.
9 Taãiau Vie‰pats man parodò, kad jie a vòl sugr∞‰. Ir jis taip
pat man parodò, kad Vie‰pats
Dievas, Izraelio ·ventasis, apreik‰ jiems save kne; ir po to,
kai jis apreik‰ save, jie nuplaks
ir b nukryÏiuos j∞, sulig man kalbòjusio angelo ÏodÏiais.
10 Ir po to, kai jie uÏkietins
savo ‰irdis ir ∞temps savo sprandus prie‰ Izraelio ·ventàj∞, ‰tai,
juos i‰tiks Izraelio ·ventojo
a
teismai. Ir ateina diena, kada
jie bus mu‰ami ir spaudÏiami.
11 Todòl po to, kai jie bus vejami ‰en ir ten, – nes taip sako
angelas, – daugelis bus spaudÏiami, kol gyvena kne, bet
dòl i‰tikim˜j˜ mald˜ nebus palikti praÏti; jie bus i‰sklaidyti
ir mu‰ami, ir nekenãiami; taãiau
Vie‰pats bus gailestingas jiems,

2 Nef 25:10; Om 1:15;
Hel 8:20–21.
b 2 Kar 24:10–16;
25:1–12.
RR Izraelis – Izraelio
i‰sklaidymas.

9 a 1 Nef 10:3.
b 1 Nef 19:10, 13;
Mzj 3:9;
3 Nef 11:14–15.
RR NukryÏiavimas.
10a Mt 27:24–25.
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tad a kai jie ateis ∞ savo I‰pirkòjo
b
paÏinimà, jie bus vòl c surinkti ∞
savo paveldo Ïemes.
12 Ir palaiminti yra a kitatauãiai, tie, apie kuriuos prana‰as
ra‰ò; nes ‰tai, jei bus taip, kad
jie atgailaus ir nekovos prie‰
Sion´, ir neprisijungs prie tos
didÏiulòs ir b pasibjauròtinos
baÏnyãios, jie bus i‰gelbòti; nes
Vie‰pats Dievas ∞vykdys savo
c
sandoras, kurias jis sudarò savo
vaikams; ir dòl to prana‰as para‰ò visa tai.
13 Todòl tie, kas kovoja prie‰
Sion´ ir Vie‰paties sandoros
Ïmones, laiÏys dulkes nuo j˜
koj˜; o Vie‰paties Ïmonòs nebus
a
sugòdinti. Nes Vie‰paties Ïmonòs yra tie, kas b laukia jo; nes jie
vis dar laukia Mesijo atòjimo.
14 Ir ‰tai, sulig prana‰o ÏodÏiais, Mesijas vòl imsis a antrà
kartà juos susigràÏinti; todòl jis
b
apreik‰ save jiems galioje ir didÏioje ‰lovòje, kad c sunaikint˜
j˜ prie‰us, kai ateis ta diena,
kada jie ∞tikòs j∞; ir jis nesunaikins nò vieno, kuris j∞ tiki.
15 O tie, kas j∞ netiki, bus
a
sunaikinti b ugnimi ir audra, ir
Ïemòs drebòjimais, ir kraujo
praliejimais, ir c maru, ir badu.
Ir jie Ïinos, kad Vie‰pats yra
Dievas, Izraelio ·ventasis.
16 a Nes argi grobis bus atim-

2 Nefio 6:12–7:1
tas i‰ galingojo arba b teisòtas
belaisvis i‰vaduotas?
17 Bet taip sako Vie‰pats: Btent
galingojo a belaisviai bus atimti,
ir baisno grobis bus i‰vaduotas;
nes b Galingasis Dievas c i‰vaduos
savo sandoros Ïmones. Nes taip
sako Vie‰pats: A‰ kovosiu prie‰
tuos, kurie kovoja prie‰ tave.
18 Ir a‰ maitinsiu tuos, kurie
engia tave, j˜ paãi˜ knu; ir jie
bus girti nuo savo paãi˜ kraujo
kaip nuo saldaus vyno; ir visas
knas suÏinos, kad a‰, Vie‰pats,
esu tavo Gelbòtojas ir tavo a I‰pirkòjas, Jokbo b Galingasis.
7 SKYRIUS
Izaijas kalba mesiji‰kai. Mesijas
turòs mokyt˜j˜ lieÏuv∞. Jis duos
savo nugarà mu‰antiems. Jis nebus
paÏemintas. Palyginkite su Izaijo 50.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Taip, nes taip sako Vie‰pats:
Argi a‰ tave atleidau, argi atmeãiau amÏinai? Nes taip sako
Vie‰pats: Kur js˜ motinos
skyryb˜ ra‰tas? Kam a‰ tave
perleidau, arba kuriam i‰ mano
skolintoj˜ pardaviau tave? Taip,
kam a‰ pardaviau tave? ·tai, dòl
savo nedorybi˜ js a pardavòte
save, ir dòl js˜ prasiÏengim˜
js˜ motina atleista.

11a 1 Nef 22:11–12;
b Iz 40:31; 1 Nef 21:23;
2 Nef 9:2.
DS 133:45.
b Oz 3:5.
14a Iz 11:11;
c RR Izraelis – Izraelio
2 Nef 25:17; 29:1.
surinkimas.
b 2 Nef 3:5.
12a 1 Nef 14:1–2;
c 1 Nef 22:13–14.
2 Nef 10:9–10.
15a 2 Nef 10:16; 28:15;
b RR Velnias – Velnio
3 Nef 16:8.
baÏnyãia.
RR Paskutinòs dienos,
c RR Abraomo sandora.
pastarosios dienos.
13a 3 Nef 22:4.
b JokK 6:3.

c DS 97:22–26.
16a Iz 49:24–26.
b T.y. Vie‰paties
sandoros Ïmonòs,
kaip pasakyta 17 eil.
17a 1 Nef 21:25.
b RR Jehova.
c 2 Kar 17:39.
18a RR I‰pirkòjas.
b Pr 49:24; Iz 60:16.
7 1a RR Atsimetimas.

2 Nefio 7:2–8:3
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2 Todòl kai atòjau, nebuvo Ïmogaus; kai a ‰aukiau, taip, nebuvo
kas atsakyt˜. O Izraelio namai,
ar mano ranka sutrumpòjo bent
truputòl∞, kad ji negalòt˜ i‰pirkti, ar nebeturiu galios i‰vaduoti? ·tai, savo papeikimu a‰
i‰dÏiovinu b jrà, j˜ c upes paverãiu dykuma ir j˜ d Ïuvis
priverãiu dvokti dòl to, kad
vandenys i‰dÏiv´, ir jos gai‰ta
i‰ tro‰kulio.
3 A‰ aprengiu dangus a juoduma ir padarau b a‰utin´ j˜
dangalu.
4 Vie‰pats Dievas davò man
mokyt˜j˜ a lieÏuv∞, kad Ïinoãiau,
kaip kalbòti Ïod∞ savo laiku
jums, o Izraelio namai. Kada
js esate pavarg´, jis Ïadina
kas rytà. Jis Ïadina mano aus∞,
kad girdòãiau it mokytas.
5 Vie‰pats Dievas atvòrò mano
a
aus∞, ir a‰ nemai‰tavau ir nenusigr´Ïiau.
6 A‰ daviau savo nugarà a mu‰anãiam ir savo skruostus tiems,
kas rovò plaukus. A‰ neslòpiau
savo veido nuo gòdos ir spjaudymo.
7 Nes Vie‰pats Dievas padòs
man, todòl nebsiu paÏemintas.
Todòl nutaisiau savo veidà kaip
titnagà ir Ïinau, kad nebsiu
sugòdintas.
8 Ir Vie‰pats arti, ir jis pateisina
mane. Kas ginãysis su manimi?
Stokime kartu. Kas mano prie‰ininkas? Tegul jis prieina prie
2 a Pat 1:24–25;
Iz 65:12;
Al 5:37.
b I‰ 14:21; Ps 106:9;
DS 133:68–69.
c Joz 3:15–16.
d I‰ 7:21.

3a
b
4a
5a
6a
9a
10a

man´s, ir a‰ i‰tiksiu j∞ savo burnos galia.
9 Nes Vie‰pats Dievas padòs
man. Ir visi tie, kas a pasmerks
mane, ‰tai, visi jie pasens kaip
apdaras, ir kandys suòs juos.
10 Kuris i‰ js˜ bijo Vie‰paties,
kuris paklsta jo tarno a balsui,
kuris vaik‰to tamsoje ir neturi
‰viesos?
11 ·tai visi js, kurie uÏdegate
ugn∞, kurie apsupate save kibirk‰timis, vaik‰ãiokite a savo
ugnies ‰viesoje ir kibirk‰tyse,
kurias uÏdegòte. ·tai kà turòsite
i‰ mano rankos – js atgulsite
sielvarte.
8 SKYRIUS
Paskutinòmis dienomis Vie‰pats
paguos Sion´ ir surinks Izrael∞. I‰pirktieji ateis ∞ Sion´ didÏiai dÏigaudami. Palyginkite su Izaijo 51
ir 52:1–2. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Klausykit man´s js, kurie sekate paskui teisumà. PaÏvelkite
∞ a uolà, i‰ kur esate i‰kirsti, ir ∞
duobòs skyl´, i‰ kur esate i‰kasti.
2 PaÏvelkite ∞ Abraomà, savo
a
tòvà, ir ∞ b Sarà, tà, kuri pagimdò
jus; nes a‰ pa‰aukiau j∞ vienà ir
palaiminau.
3 Nes Vie‰pats paguos a Sion´,
jis paguos visas jos nuniokotas
vietas; ir jis padarys jos b tyrus
kaip Edenà ir jos dykumà kaip

I‰ 10:21.
Apr 6:12.
Lk 2:46–47.
DS 58:1.
Mt 27:26; 2 Nef 9:5.
Rom 8:31.
DS 1:38.

11a Ts 17:6.
8 1a RR Uola, akmuo.
2 a Pr 17:1–8;
DS 132:49.
b Pr 24:36.
3 a RR Sionò.
b Iz 35:1–2, 6–7.
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Vie‰paties sodà. DÏiaugsmas ir
linksmybò bus joje, dòkojimas
ir melodijos balsas.
4 Klausykit man´s, mano Ïmonòs; ir atsukite aus∞ ∞ mane, o
mano tauta; nes a ∞statymas i‰eis
i‰ man´s, ir savo teisingumà a‰
padarysiu b ‰viesa Ïmonòms.
5 Mano teisumas arti; mano
a
i‰gelbòjimas pasklido, ir mano
ranka teis Ïmones. b Salos lauks
man´s ir jos pasikliaus mano
ranka.
6 Pakelkite savo akis ∞ dangus
ir paÏvelkite ∞ Ïem´ apaãioje; nes
a
dangs b pranyks kaip dmas
ir Ïemò c pasens kaip apdaras; ir
tie, kas gyvena joje, mirs pana‰iai. Bet mano i‰gelbòjimas bus
per amÏius, ir mano teisumas
nebus panaikintas.
7 Klausykitòs man´s js, kurie
paÏ∞state teisumà, Ïmonòs, kuri˜
‰irdyje uÏra‰iau savo ∞statymà,
a
nebijokite Ïmoni˜ smerkimo,
nebijokite j˜ uÏgauliojim˜.
8 Nes kandis suòs juos kaip
apdarà, ir kirminas grau‰ juos
kaip vilnà. Bet mano teisumas
bus per amÏius, ir mano i‰gelbòjimas – i‰ kartos ∞ kartà.
9 Pabusk, pabusk! Apsirenk
a
stiprybe, o Vie‰paties ranka;
pabusk kaip senovòs dienomis.
Argi tu nesi tas, kuris sukapojai
Rahabà ir suÏeidei drakonà?
10 Argi tu nesi tas, kuris i‰dÏio4 a Arba mokymas,
doktrina. Iz 2:3.
RR Evangelija.
b RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
5 a RR I‰gelbòjimas.
b 2 Nef 10:20.
6 a 2 Pet 3:10.
b Hbr bus i‰sklaidyti.

vino jrà, vandenis didÏiosios
gelmòs; kuris padarò jros gelmes a keliu i‰pirktiesiems pereiti?
11 Todòl Vie‰paties a i‰pirktieji
sugr∞‰ ir b giedodami ateis ∞ Sion´;
ir nesibaigiantis dÏiaugsmas ir
‰ventumas bus ant j˜ galv˜; ir
juos lydòs linksmybò ir dÏiaugsmas; sielvartas ir c gedulas pasitrauks.
12 aA‰ esu tas; taip, a‰ esu tas,
kuris jus guodÏia. ·tai, kas esi
tu, kad b bijotum Ïmogaus, kuris
mirs, ir Ïmogaus snaus, kuris
bus padarytas kaip c Ïolò,
13 ir a uÏmir‰ti Vie‰pat∞, savo
sutvòròjà, kuris i‰skleidò dangus
ir padòjo Ïemòs pamatus, ir bijojai nuolat, kiekvienà dienà,
dòl engòjo ∞tÏio, tarsi jis bt˜
pasiruo‰´s sunaikinti? Ir kurgi
engòjo ∞tÏis?
14 Belaisvis tremtinys skuba,
kad bt˜ paleistas ir kad nemirt˜ duobòje, ir kad jo duona
nepasibaigt˜.
15 Bet a‰ esu Vie‰pats, tavo
Dievas, kurio a bangos riaumoja;
Pulk˜ Vie‰pats yra mano vardas.
16 Ir a‰ ∞dòjau savo ÏodÏius ∞
tavo burnà ir pridengiau tave
savo rankos ‰e‰òliu, kad galòãiau apsodinti dangus ir padòti
Ïemòs pamatus, ir tarti Sionei:
·tai, tu – mano a liaudis.
17 Pabusk, pabusk, atsistok, o
Jeruzale, kuri i‰gòrei i‰ Vie‰pa-

Ps 102:26–28.
c Hbr sups, suirs.
7 a Ps 56:5, 12;
DS 122:9.
9 a DS 113:7–8.
10a Iz 35:8.
11a RR I‰pirkti,
i‰pirktas,
i‰pirkimas.

b
c
12a
b
c

Iz 35:10.
Apr 21:4.
DS 133:47; 136:22.
Jer 1:8.
Iz 40:6–8;
1 Pet 1:24.
13a Jer 23:27.
15a 1 Nef 4:2.
16a 2 Nef 3:9; 29:14.

2 Nefio 8:18–9:3

74

ties rankos jo a ∞tÏio b taur´ –
tu i‰gòrei ‰iurpinanãi˜ i‰spaud˜
tauròs padugnes.
18 Ir tarp vis˜ jos sn˜, kuriuos
ji pagimdò, nòra nò vieno, kas jà
vest˜; nei kas ima jà uÏ rankos,
i‰ vis˜ sn˜, kuriuos ji i‰augino.
19 ·ie du a sns atòjo pas
tave, kurie gailòsis tav´s – tavo
nuniokojimas ir sugriovimas,
badas ir kalavijas – ir kuo tave
paguosiu?
20 Tavo sns yra nualp´,
i‰skyrus ‰iuodu; ‰ie guli visose
kryÏkelòse; kaip laukinis bulius
tinkle, jie pilni Vie‰paties ∞tÏio,
tavo Dievo papeikimo.
21 Todòl i‰girsk dabar tai, tu
suspausta ir a girta, bet ne nuo
vyno –
22 taip sako Vie‰pats: Vie‰pats
ir tavo Dievas a uÏtaria savo
liaudies bylà; ‰tai, a‰ paòmiau
i‰ tavo rankos ‰iurpulingà taur´,
savo ∞tÏio tauròs padugnes; tu
daugiau jos nebegersi.
23 Bet a‰ a ∞dòsiu jà ∞ rankà t˜,
kurie spaudÏia tave; kurie pasakò tavo sielai: Pasilenk, kad
mes pereitume per tave, – ir tu
patiesei savo knà kaip Ïem´ ir
kaip gatv´ tiems, kas òjo vir‰um.
24 a Pabusk, pabusk, apsirenk
savo b stiprybe, o c Sione; apsirenk savo graÏiuosius apdarus,
o Jeruzale, ‰ventasis mieste; nes
nuo ‰iol daugiau d ne∞eis ∞ tave
neapipjaustytasis ir ne‰varusis.
17a Lk 21:24.
b Iz 29:9; Jer 25:15.
19a Apr 11:3.
21a 2 Nef 27:4.
22a Jer 50:34.
23a Zch 12:9.
24a Iz 52:1–2.
b DS 113:7–8.

25 Nusipurtyk nuo sav´s dulkes; a pakilk, atsisòsk, o Jeruzale;
i‰silaisvink i‰ savo kaklo b panãi˜, o belaisve Sionòs dukra.
9 SKYRIUS
Îydai bus surinkti visose j˜ paÏado
Ïemòse. Apmokòjimas i‰perka Ïmog˜ i‰ nuopuolio. Mirusi˜j˜ knai
i‰eis i‰ kapo, o j˜ dvasios i‰ pragaro
ir rojaus. Jie bus teisiami. Apmokòjimas i‰gelbsti nuo mirties, pragaro,
velnio ir nesibaigianãios kankynòs.
Teisieji bus i‰gelbòti Dievo karalystòje. Bausmòs uÏ nuodòmes yra
nustatytos. Vart˜ sargas yra Izraelio
·ventasis. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, mano mylimi broliai, a‰
perskaiãiau visa tai, kad Ïinotumòte apie Vie‰paties a sandoras,
kurias jis sudarò su visais Izraelio namais;
2 kad jis kalbòjo Ïydams savo
‰vent˜j˜ prana‰˜ burna, netgi
nuo pat pradÏios, i‰ kartos ∞
kartà, kol ateis laikas, kai jie
bus a sugràÏinti ∞ tikràjà Dievo
baÏnyãià ir kaimen´; kada jie
bus b surinkti namo ∞ savo paveldo c Ïemes ir ∞tvirtinti visose
savo paÏado Ïemòse.
3 ·tai, mano mylimi broliai,
kalbu jums tai, kad galòtumòte
dÏiaugtis ir amÏiams a pakelti
savo galvas dòl palaiminim˜,

c RR Sionò.
d Jl 4:17.
25a T.y. Kelkis i‰ dulki˜ ir
sòskis oriai, bdama
pagaliau i‰pirkta.
b DS 113:9–10.
9 1a RR Abraomo
sandora.

2 a 2 Nef 6:11.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.
b RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
c 2 Nef 10:7–8.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
3 a DÏSV, Ps 24:7–10.
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kuriuos Vie‰pats Dievas suteiks
js˜ vaikams.
4 Nes Ïinau, kad daugelis i‰
js˜ esate daug tyrinòj´, kad
suÏinotumòte tai, kas bus; todòl Ïinau, kad Ïinote, jog ms˜
knas turi sunykti ir mirti; nepaisant to, savo a knuose mes
matysime Dievà.
5 Taip, Ïinau, kad js Ïinote,
jog kne jis pasirodys tiems
Jeruzalòs Ïemòje, i‰ kur mes
atòjome; nes btina, kad tai
∞vykt˜ tarp j˜; nes tai pridera
didÏiajam a Kròjui, kad jis leidÏia sau tapti kne pajungtu
Ïmogui ir numirti uÏ b visus
Ïmones, idant visi Ïmonòs tapt˜
pajungti jam.
6 Nes, kadangi visiems Ïmonòms peròjo mirtis, tam, kad
bt˜ ∞vykdytas didÏiojo Kròjo
gailestingasis a planas, btina
b
prikòlimo galia, o prikòlimas
Ïmogui btinas dòl c nuopuolio; o nuopuolis atòjo per prasiÏengimà; ir kadangi Ïmogus
nupuolò, jie buvo d i‰kirsti i‰
Vie‰paties akivaizdos.
7 Todòl btinai turi bti a beribis b apmokòjimas – jei nebt˜
beribio apmokòjimo, ‰is gendamumas negalòt˜ apsirengti
4 a Job 19:26;
Al 11:41–45; 42:23;
Hel 14:15; Mrm 9:13.
5 a RR Sukurti,
sukrimas.
b Jn 12:32;
2 Nef 26:24;
3 Nef 27:14–15.
6 a RR I‰pirkimo planas.
b RR Prikòlimas.
c RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
d 2 Nef 2:5.
7 a Al 34:10.

negendamumu. Todòl c pirmasis
teismas, kuris i‰tiko Ïmog˜,
nei‰vengiamai d pasilikt˜ amÏinai. O jei taip – ‰is knas turòt˜
bti paguldytas ∞ savo motinà
Ïem´ pti ir irti, kad daugiau
nebeprisikelt˜.
8 O Dievo a i‰mintis, jo b gailestingumas ir c malonò! Nes ‰tai, jei
d
knas daugiau nebeprisikelt˜,
ms˜ dvasios tapt˜ pajungtos
tam angelui, kuris e nupuolò i‰
AmÏinojo Dievo akivaizdos ir
tapo f velniu, kad daugiau nebepakilt˜.
9 Ir ms˜ dvasios turòt˜ tapti
kaip jis, ir mes taptume velniais,
velnio a angelais, kad btume
b
atskirti nuo ms˜ Dievo akivaizdos ir pasiliktume su c mel˜
tòvu, nelaimingi kaip jis pats;
taip, tos esybòs, kuri d apgavo
ms˜ pirmuosius gimdytojus,
kuri e pasiverãia pana‰ia ∞ ‰viesos f angelà ir sukursto Ïmoni˜
vaikus g slaptoms ÏmogÏudysãi˜
sàjungoms ir visokiems slaptiems tamsos darbams.
10 O koks didis gerumas
ms˜ Dievo, kuris paruo‰ia kelià mums i‰gelbòti i‰ ‰ios baisios pabaisos gniauÏt˜; taip, tos
pabaisos – a mirties ir b pragaro,

b RR Apmokòti,
f RR Velnias.
apmokòjimas.
9 a JokK 3:11;
c Mzj 16:4–5;
Al 5:25, 39.
Al 42:6, 9, 14.
b Apr 12:7–9.
d Mzj 15:19.
c RR Melavimas.
8 a Job 12:13; Abr 3:21.
d Pr 3:1–13; Mzj 16:3;
RR I‰mintis.
Moz 4:5–19.
b RR Gailestingumas,
e 2 Kor 11:14;
gailestingas.
Al 30:53.
c RR Malonò.
f DS 129:8.
d DS 93:33–34.
g RR Slaptos sàjungos.
e Iz 14:12; 2 Nef 2:17–18; 10a Mzj 16:7–8;
Moz 4:3–4;
Al 42:6–15.
Abr 3:27–28.
b RR Pragaras.

2 Nefio 9:11–18
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kuriuos a‰ vadinu kno mirtimi
ir taip pat dvasios mirtimi.
11 Ir dòl ms˜ Dievo, Izraelio
·ventojo, a i‰gelbòjimo kelio ‰i
b
mirtis, apie kurià kalbòjau, kuri
yra laikinoji, paleis savo mirusiuosius; ‰ita mirtis yra kapas.
12 Ir ‰i a mirtis, apie kurià kalbòjau, kuri yra dvasinò mirtis,
paleis savo mirusiuosius; ‰i
dvasinò mirtis yra b pragaras;
todòl mirtis ir pragaras turi paleisti savo mirusiuosius, ir pragaras turi paleisti savo belaisves
dvasias, ir kapas turi paleisti
savo belaisvius knus, ir Ïmoni˜
knai ir c dvasios bus d sugràÏinti
vienas kitam; ir tai ∞vyksta Izraelio ·ventojo prisikòlimo galia.
13 O koks didis ms˜ Dievo
a
planas! Nes antravertus, Dievo
b
rojus turi paleisti teisi˜j˜ dvasias, ir kapas turi paleisti teisiojo
knà; ir dvasia bei knas vòl
c
sugràÏinami vienas kitam, ir visi
Ïmonòs tampa d negendà ir nemirtingi, ir jie yra gyvos sielos,
turinãios e tobulà f paÏinimà, pana‰˜ kaip mes kne, i‰skyrus
tai, kad ms˜ paÏinimas bus
tobulas.
14 Todòl mes turòsime tobulà
a
paÏinimà apie visà savo b kalt´
ir savo ne‰varumà, ir savo c nuo11a RR I‰vaduotojas.
b RR Mirtis, fizinò.
12a RR Mirtis, dvasinò.
b DS 76:81–85.
c RR Dvasia.
d RR Prikòlimas.
13a RR I‰pirkimo planas.
b DS 138:14–19.
RR Rojus.
c Al 11:43.
d RR Nemirtingas,
nemirtingumas.
e RR Tobulas.

gumà; ir teisieji turòs tobulà paÏinimà apie savo dÏiaugsmà ir
savo d teisumà, bdami e aprengti
f
tyrumu, taip, netgi g teisumo
rbu.
15 Ir bus taip, jog kada visi
Ïmonòs pereis i‰ ‰ios pirmosios
mirties ∞ gyvenimà, kadangi bus
tap´ nemirtingi, jie turòs pasirodyti prie‰ais Izraelio ·ventojo
a
teismo kras´; ir tada ateina
b
teismas, ir tada jie bus teisiami
pagal ‰ventàj∞ Dievo teismà.
16 Ir tikrai, kaip Vie‰pats gyvas, nes Vie‰pats Dievas pasakò
tai, ir tai yra jo amÏinasis a Ïodis,
kuris negali b praeiti, kad tie, kas
teiss, bus ir toliau teiss, ir tie,
kas c ne‰vars, bus ir toliau d ne‰vars; taigi tie, kas ne‰vars,
yra e velnias ir jo angelai; ir jie eis
‰alin ∞ jiems paruo‰tà f nesibaigianãiàjà ugn∞; ir j˜ kankynò –
kaip ugnies ir sieros g eÏeras,
kurio liepsna kyla auk‰tyn per
amÏi˜ amÏius ir yra nesibaigianti.
17 O didybò ir a teisingumas
ms˜ Dievo! Nes jis ∞vykdo visus savo ÏodÏius, ir jie i‰òjo i‰
jo burnos, ir jo ∞statymas turi
bti ∞vykdytas.
18 Bet ‰tai, teisieji, Izraelio
·ventojo a ‰ventieji, tie, kas ∞ti-

f DS 130:18–19.
14a Mzj 3:25; Al 5:18.
b RR Kaltò.
c Mrm 9:5.
d RR Teisus, teisumas.
e Pat 31:25.
f RR Tyras, tyrumas.
g DS 109:76.
15a RR Teismas,
paskutinysis.
b Ps 19:10; 2 Nef 30:9.
16a 1 Kar 8:56; DS 1:38;
Moz 1:4.

b DS 56:11.
c RR Ne‰varumai,
ne‰vara.
d 1 Nef 15:33–35;
Al 7:21; Mrm 9:14;
DS 88:35.
e RR Velnias.
f Mzj 27:28.
g Apr 21:8;
2 Nef 28:23;
DS 63:17.
17a RR Teisingumas.
18a RR ·ventasis.
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kòjo Izraelio ·ventàj∞, tie, kas
i‰kentòjo pasaulio b kryÏius ir
paniekino jo gòdà, tie c paveldòs Dievo d karalyst´, kuri buvo
paruo‰ta jiems e nuo pasaulio
∞krimo, ir j˜ dÏiaugsmas bus
pilnas f per amÏius.
19 O ms˜ Dievo, Izraelio
·ventojo gailestingumo didybò!
Nes jis a i‰vaduoja savo ‰ventuosius nuo tos b baisios pabaisos –
velnio ir mirties, ir c pragaro, ir
to ugnies ir sieros eÏero, kuris
yra nesibaigianti kankynò.
20 O koks didis a ‰ventumas
ms˜ Dievo! Nes jis b Ïino viskà,
ir nòra nieko, ko jis neÏinot˜.
21 Ir jis ateina ∞ pasaul∞, kad
a
i‰gelbòt˜ visus Ïmones, jeigu
jie klausys jo balso; nes ‰tai, jis
i‰kenãia vis˜ Ïmoni˜ skausmus,
taip, b skausmus kiekvieno gyvo
krinio – tiek vyr˜, tiek moter˜, tiek ir vaik˜, kurie priklauso
c
Adomo ‰eimai.
22 Ir jis i‰kenãia tai, kad visiems Ïmonòms pereit˜ prisikòlimas, kad visi galòt˜ stoti
prie‰ j∞ didÏiàjà ir teismo dienà.
23 Ir jis ∞sako visiems Ïmonòms, kad jie turi a atgailauti ir
b
priimti krik‰tà jo vardu, turòdami tobulà tikòjimà Izraelio
18b Lk 14:27.
c DS 45:58; 84:38.
d RR I‰auk‰tinimas.
e Al 13:3.
f RR AmÏinasis
gyvenimas.
19a DS 108:8.
b 1 Nef 15:35.
c RR Pragaras.
20a RR ·ventumas.
b Al 26:35;
DS 38:2.
21a RR I‰gelbòjimas.
b DS 18:11; 19:18.

c
23a
b
24a

·ventuoju, kitaip jie negali bti
i‰gelbòti Dievo karalystòje.
24 Ir jeigu jie neatgailaus ir
netikòs jo a vardà, ir nebus
pakrik‰tyti jo vardu, ir b nei‰tvers iki galo, jie bus c pasmerkti;
nes Vie‰pats Dievas, Izraelio
·ventasis, tai pasakò.
25 Taigi jis davò a ∞statymà; o
kur nòra b duota ∞statymo, ten
nòra bausmòs; o kur nòra bausmòs, ten nòra pasmerkimo; o
kur nòra pasmerkimo, Izraelio
·ventojo gailestingumai turi
teis´ ∞ juos dòl apmokòjimo; nes
jie i‰vaduoti jo galia.
26 Nes a apmokòjimas patenkina jo b teisingumo reikalavimus
visiems tiems, kas c neturi jiems
d
duoto ∞statymo, tad jie i‰vaduoti i‰ tos baisios pabaisos –
mirties ir pragaro, ir velnio, ir
ugnies ir sieros eÏero, kuris yra
nesibaigianti kankynò; ir jie sugràÏinti Dievui, davusiam jiems
e
kvòpavimà, kuris yra Izraelio
·ventasis.
27 Bet vargas tam, kuris turi
a
duotà ∞statymà, taip, kuris turi
visus Dievo ∞sakymus kaip mes
ir kuris paÏeidinòja juos, ir kuris
‰vaisto savo i‰bandymo dienas,
nes baisi yra jo bsena!

RR Adomas.
RR Atgailauti, atgaila.
RR Krik‰tas, krik‰tyti.
RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus
vardo priòmimas.
b RR I‰tverti.
c RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
25a Jok 4:17.
RR Østatymas.
b Rom 4:15;
2 Nef 2:13;
Al 42:12–24.

RR Ataskaita,
atsakingas,
atsakomybò.
26a 2 Nef 2:10;
Al 34:15–16.
RR Apmokòti,
apmokòjimas.
b RR Teisingumas.
c Mzj 3:11.
d Mzj 15:24;
DS 137:7.
e Pr 2:7; DS 93:33;
Abr 5:7.
27a Lk 12:47–48.

2 Nefio 9:28–41
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28 O tas gudrus piktojo a planas! O b tu‰tybò ir silpnybòs, ir
kvailumas Ïmoni˜! Kai jie yra
c
mokyti, mano esà d i‰mintingi
ir nesiklauso Dievo e patarim˜,
nes nustumia juos ‰alin, manydami, kad Ïino patys, todòl j˜
i‰mintis yra kvailybò ir jiems
nenaudinga. Ir jie praÏus.
29 Bet bti mokytiems yra gerai,
jei jie a klauso Dievo b patarim˜.
30 Bet vargas a turtingiesiems,
kurie yra turtingi pasaulio dalyk˜. Nes dòl to, kad yra turtingi,
jie niekina b varg‰us ir persekioja
romiuosius, ir j˜ ‰irdys nukreiptos ∞ j˜ lobius; todòl j˜ lobis yra
j˜ dievas. Ir ‰tai, j˜ lobis taip pat
praÏus su jais.
31 Ir vargas kurtiesiems, kurie
nenori a girdòti; nes jie praÏus.
32 Vargas akliesiems, kurie
nenori matyti; nes jie taip pat
praÏus.
33 Vargas neapipjaustytiems
‰irdimi, nes sav˜ nedorybi˜ suvokimas sutriu‰kins juos paskutiniàjà dienà.
34 Vargas a melagiui, nes jis bus
numestas ∞ b pragarà.
35 Vargas ÏmogÏudÏiui, kuris
a
Ïudo tyãia, nes jis b mirs.
28a Al 28:13.
b RR Tu‰ãias, tu‰tybò.
c Lk 16:15;
2 Nef 26:20; 28:4, 15.
d Pat 14:6; Jer 8:8–9;
Rom 1:22.
RR I‰didumas;
I‰mintis.
e Al 37:12.
RR Patarimas.
29a 2 Nef 28:26.
b JokK 4:10.
30a Lk 12:34; 1 Tim 6:10;
DS 56:16.
b RR Varg‰ai.

36 Vargas tiems, kurie a paleistuvauja, nes jie bus numesti ∞
pragarà.
37 Taip, vargas tiems, kurie
a
garbina stabus, nes vis˜ velni˜
velnias gòrisi jais.
38 Ir galiausiai, vargas visiems
tiems, kurie mir‰ta savo nuodòmòse; nes jie a sugr∞‰ pas Dievà
ir pamatys jo veidà, ir pasiliks
savo nuodòmòse.
39 O, mano mylimi broliai, atminkite, kaip baisu prasiÏengti
prie‰ tà ‰ventàj∞ Dievà ir taip
pat kaip baisu pasiduoti to
a
gudriojo vilionòms. Atminkite:
b
kni‰kas màstymas – c mirtis, o
dvasi‰kas màstymas – d amÏinasis e gyvenimas.
40 O, mano mylimi broliai,
atsukite aus∞ mano ÏodÏiams.
Atminkite Izraelio ·ventojo didyb´. Nesakykite, kad kalbòjau
sunkius dalykus prie‰ jus; nes
jei sakysite, js mai‰tausite
prie‰ a tiesà; nes a‰ kalbòjau
js˜ Sutvòròjo ÏodÏius. Îinau,
kad tiesos ÏodÏiai yra b sunks
prie‰ visok∞ ne‰varumà; bet teisieji j˜ nebijo, nes jie myli tiesà
ir yra nesudrebinami.
41 O tad, mano mylimi broliai,

31a Ez 33:30–33;
Mt 11:15;
Mzj 26:28;
DS 1:2, 11, 14;
Moz 6:27.
34a Pat 19:9.
RR SàÏiningas,
sàÏiningumas;
Melavimas.
b RR Pragaras.
35a I‰ 20:13; Mzj 13:21.
b RR Auk‰ãiausioji
bausmò.
36a 3 Nef 12:27–29.
RR Skaistybò.

37a RR Stabmeldystò.
38a Al 40:11, 13.
39a 2 Nef 28:20–22; 32:8;
Mzj 2:32; 4:14;
Al 30:53.
b Rom 8:6.
RR Kni‰ka.
c RR Mirtis, dvasinò.
d Pat 11:19.
e RR AmÏinasis
gyvenimas.
40a RR Tiesa.
b 1 Nef 16:2;
2 Nef 28:28; 33:5.
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ateikite pas Vie‰pat∞, ·ventàj∞.
Prisiminkite, kad teiss jo takai.
·tai, b kelias Ïmogui yra c siauras,
bet jis driekiasi tiesiai prie‰ais
j∞, ir d vart˜ sargas yra Izraelio
·ventasis; ir jis nesamdo ãia jokio
tarno; ir nòra jokio kito kelio,
kaip tik per vartus; nes jo neapgausi, kadangi jo vardas – Vie‰pats Dievas.
42 Ir kas tik beldÏiasi, tam jis
atidarys; o a i‰mintingieji ir mokytieji, ir tie, kurie turtingi, kas
b
pasipt´ dòl savo mokytumo ir
savo i‰minties, ir savo turt˜ –
taip, jie yra tie, kuriuos jis niekina; ir jei jie to neatsikratys ir nelaikys sav´s c kvailiais prie‰ais
Dievà, ir nenusileis ∞ d nuolankumo gelmes, jis neatidarys jiems.
43 Bet i‰minting˜j˜ ir proting˜j˜ dalykai per amÏius bus
a
paslòpti nuo j˜ – taip, ta laimò,
kuri paruo‰ta ‰ventiesiems.
44 O, mano mylimi broliai,
prisiminkite mano ÏodÏius. ·tai,
a‰ nusirengiu savo apdarus ir
kratau juos prie‰ais jus; a‰ meldÏiu savo i‰gelbòjimo Dievà,
kad jis stebòt˜ mane savo visa
a
tirianãia akimi; todòl paskutiniàjà dienà, kai visi Ïmonòs bus
teisiami uÏ savo darbus, js Ïinosite, jog Izraelio Dievas matò,
kad a‰ b nusikraãiau js˜ nedorybes nuo savo sielos ir kad
41a 1 Nef 6:4; JokK 1:7;
Om 1:26;
Mor 10:30–32.
b 2 Nef 31:17–21;
Al 37:46;
DS 132:22, 25.
c Lk 13:24; 2 Nef 33:9;
Hel 3:29–30.
d 2 Nef 31:9, 17–18;
3 Nef 14:13–14;

stoviu prie‰ais j∞ skaistus, ir
esu c apsival´s nuo js˜ kraujo.
45 O, mano mylimi broliai,
nusigr´Ïkite nuo savo nuodòmi˜; nusikratykite a grandines
to, kuris netruks jus suri‰ti;
ateikite pas tà Dievà, kuris yra
js˜ i‰gelbòjimo b uola.
46 Paruo‰kite savo sielas tai
‰lovingai dienai, kada a teisingumas bus suteiktas teisiesiems,
btent b teismo dienai, kad nesitrauktumòte su baisia baime;
kad neprisimintumòte visu ai‰kumu savo baisios c kaltòs ir
nebtumòte priversti su‰ukti:
·venti, ‰venti tavo teismai, o
Vie‰patie, d visagali Dieve – bet
a‰ Ïinau savo kalt´; a‰ perÏengiau tavo ∞statymà, ir manieji
prasiÏengimai yra mano; ir velnias ∞sigijo mane, todòl esu jo
baisaus nelaimingumo grobis.
47 Bet ‰tai, ar reikia, mano
broliai, jums priminti ‰i˜ baisi˜
dalyk˜ tikrumà? Argi a‰ akòãiau
js˜ sielas, jei js˜ protai bt˜
tyri? Argi jums kalbòãiau tiesiai,
sulig tiesos tiesumu, jei btumòte laisvi nuo nuodòmòs?
48 ·tai, jei btumòte ‰venti,
kalbòãiau jums apie ‰ventumà;
bet kadangi nesate ‰venti ir
Ïirite ∞ mane kaip ∞ mokytojà,
btina, kad jus a mokyãiau
b
nuodòmòs pasekmi˜.

DS 43:7; 137:2.
42a Mt 11:25.
b RR I‰didumas.
c 1 Kor 3:18–21.
d RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
43a 1 Kor 2:9–16.
44a JokK 2:10.
b JokK 1:19.

c
45a
b
46a
b

JokK 2:2; Mzj 2:28.
2 Nef 28:22; Al 36:18.
RR Uola, akmuo.
RR Teisingumas.
RR Teismas,
paskutinysis.
c Mzj 3:25.
d 1 Nef 1:14; Moz 2:1.
48a Al 37:32.
b RR Nuodòmò.

2 Nefio 9:49–10:3
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49 ·tai, mano siela bjaurisi
nuodòme, ir mano ‰irdis gòrisi
teisumu; ir a‰ a ‰lovinsiu savo
Dievo ‰ventà vardà.
50 Ateikite, mano broliai, kiekvienas, kuris trok‰ta, ateikite
prie a vanden˜; ir tas, kuris neturi pinig˜, ateik, pirk ir valgyk;
taip, ateik, pirk vynà ir pienà
be b pinig˜ ir be kainos.
51 Todòl neeikvokite pinig˜
tam, kas neturi vertòs, nei savo
a
darbo tam, kas negali patenkinti. Stropiai klausykitòs man´s
ir atsiminkite ÏodÏius, kuriuos
kalbòjau; ir ateikite pas Izraelio
·ventàj∞ ir b sotinkitòs tuo, kas
neprapuola ir negali sugesti, ir
tegul js˜ siela mògaujasi riebumu.
52 ·tai, mano mylimi broliai,
atsiminkite savo Dievo ÏodÏius;
nuolat melskitòs jam dienà ir
reik‰kite a padòkas jo ‰ventam
vardui nakt∞. Tegul js˜ ‰irdys
dÏigauja.
53 Ir ‰tai kokios didÏios Vie‰paties a sandoros ir kaip jis
didÏiai nuolaidus Ïmoni˜ vaikams; ir dòl savo didingumo ir
savo malonòs bei b gailestingumo, jis paÏadòjo mums, kad
ms˜ sòkla nebus visi‰kai sunaikinta, pagal knà, bet kad
jis i‰saugos juos; ir ateinanãiose kartose jie taps teisia Izraelio
nam˜ c ‰aka.
49a
50a
b
51a
b

1 Nef 18:16.
RR Gyvasis vanduo.
Al 42:27.
Iz 55:1–2.
2 Nef 31:20; 32:3;
3 Nef 12:6.
52a RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
53a RR Sandora.

54 Ir dabar, mano broliai, noròãiau kalbòti jums daugiau;
bet rytoj paskelbsiu jums likusius savo ÏodÏius. Amen.
10 SKYRIUS
Îydai nukryÏiuos savo Dievà. Jie
bus i‰sklaidyti, kol pradòs j∞ tikòti.
Amerika bus laisvòs Ïemò, kur nevaldys joks karalius. Susitaikykite
su Dievu ir ∞gykite i‰gelbòjimà per
jo malon´. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, a‰, Jokbas, vòl kalbu
jums, mano mylimi broliai, apie
‰ià teisiàjà a ‰akà, apie kurià
kalbòjau.
2 Nes ‰tai, a paÏadai, kuriuos
gavome, yra paÏadai mums pagal knà; todòl, nors man buvo
parodyta, kad daugelis i‰ ms˜
vaik˜ praÏus kne dòl netikòjimo, taãiau Dievas bus gailestingas daugeliui; ir ms˜ vaikai
bus sugràÏinti, kad galòt˜ ateiti
prie to, kas duos jiems tikràj∞
paÏinimà apie j˜ I‰pirkòjà.
3 Todòl, kaip sakiau jums, btinai reikia, kad Kristus – nes
praòjusià nakt∞ a angelas pasakò
man, kad toks bus jo vardas –
b
ateit˜ tarp Ïyd˜, tarp t˜, kurie
yra nelabesnò pasaulio dalis; ir
jie c nukryÏiuos j∞ – nes taip dera
ms˜ Dievui, ir nòra kitos liau-

b RR Gailestingumas,
gailestingas.
c RR Vie‰paties
vynuogynas.
10 1a 1 Nef 15:12–16;
2 Nef 3:5;
JokK 5:43–45.
2 a 1 Nef 22:8;
3 Nef 5:21–26; 21:4–7.

3 a 2 Nef 25:19;
JokK 7:5;
Mor 7:22.
b RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
c 1 Nef 11:33; Mzj 3:9;
DS 45:52–53.
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dies Ïemòje, kuri d nukryÏiuot˜
savo e Dievà.
4 Nes jei galingi a stebuklai
bt˜ daromi tarp kit˜ taut˜, jos
atgailaut˜ ir Ïinot˜, kad jis yra
j˜ Dievas.
5 Bet dòl a piktnaudÏiavimo
kunigavimu ir nedorybi˜ tie,
Jeruzalòs Ïemòje, ∞temps savo
sprandus prie‰ j∞, kad jis bt˜
nukryÏiuotas.
6 Todòl dòl j˜ nedorybi˜ sugriovimai, badai, marai ir kraujo
praliejimas i‰tiks juos; ir tie,
kurie nebus sunaikinti, bus a i‰sklaidyti tarp vis˜ taut˜.
7 Bet ‰tai, taip sako a Vie‰pats
Dievas: b Kai ateis diena, kada jie
tikòs mane, kad a‰ esu Kristus,
tada a‰ esu sudar´s sandorà su
j˜ tòvais, kad jie bus sugràÏinti
kne ant Ïemòs, ∞ savo paveldo
Ïemes.
8 Ir bus taip, kad jie bus
a
surinkti i‰ ilgalaikio i‰sklaidymo, i‰ b jros sal˜ ir i‰ keturi˜
Ïemòs dali˜; ir kitatauãi˜ tautos
bus didÏios mano akyse, – sako
Dievas, – c atne‰ant juos ∞ j˜ paveldo Ïemes.
9 a Taip, kitatauãi˜ karaliai
bus jiems tòvai maitintojai, o
j˜ karalienòs taps Ïindanãios
motinos; dòl to Vie‰paties
3 d Lk 23:20–24.
e 1 Nef 19:10.
4 a RR Stebuklas.
5 a Lk 22:2.
RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.
6 a 1 Nef 19:13–14.
RR Izraelis – Izraelio
i‰sklaidymas.
7 a RR Vie‰pats.
b 2 Nef 25:16–17.
8 a RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.

b

paÏadai yra dids kitatauãiams,
nes jis tai pasakò, ir kas gali
ginãytis?
10 Bet ‰tai, ‰i Ïemò, – sako Dievas, – bus tavo paveldo Ïemò, ir
a
kitatauãiai bus palaiminti ‰itoje
Ïemòje.
11 Ir ‰i Ïemò bus a laisvòs Ïemò
kitatauãiams, ir ‰itoje Ïemòje
nebus b karali˜, kurie i‰kils kitatauãiams.
12 Ir a‰ ∞tvirtinsiu ‰ità Ïem´
prie‰ visas kitas tautas.
13 O tas, kuris a kovoja prie‰
Sion´, b praÏus, – sako Dievas.
14 Nes tas, kuris i‰kelia karali˜
prie‰ mane, praÏus, nes a‰, Vie‰pats, dangaus a karalius, bsiu
j˜ karalius ir per amÏius bsiu
b
‰viesa tiems, kurie girdi mano
ÏodÏius.
15 Todòl, kad bt˜ ∞vykdytos
mano a sandoros, sudarytos Ïmoni˜ vaikams, kurias ∞vykdysiu
jiems, kol jie yra kne, a‰ btinai
turiu sunaikinti b slaptus c tamsos
ir ÏmogÏudysãi˜, ir bjaurum˜
darbus.
16 Todòl tas, kuris kovoja
prie‰ a Sion´, tiek Ïydas, tiek ir
kitatautis, tiek vergas, tiek ir
laisvasis, tiek vyras, tiek ir moteris, praÏus; nes tai b jie yra visos
Ïemòs paleistuvò; nes c tie, kas

b 1 Nef 22:4;
2 Nef 10:20–22;
DS 133:8.
c 1 Nef 22:8.
9 a Iz 49:22–23.
b 1 Nef 22:8–9;
DS 3:19–20.
10a 2 Nef 6:12.
11a RR Laisvas, laisvò.
b Mzj 29:31–32.
13a 1 Nef 22:14, 19.
b Iz 60:12.
14a Al 5:50;

b
15a
b
c
16a
b
c

DS 38:21–22;
128:22–23;
Moz 7:53.
RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
RR Sandora.
Hel 3:23.
RR Slaptos sàjungos.
RR Tamsa, dvasinò.
RR Sionò.
1 Nef 13:4–5.
1 Nef 14:10.

2 Nefio 10:17–25
d
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ne uÏ mane, yra e prie‰ mane, –
sako Dievas.
17 Nes a‰ a ∞vykdysiu savo paÏadus, duotus Ïmoni˜ vaikams,
kuriuos ∞vykdysiu jiems, kol jie
yra kne.
18 Todòl, mano mylimi broliai,
taip sako ms˜ Dievas: A‰ spausiu tavo palikuonis kitatauãi˜
ranka; taãiau a‰ sumink‰tinsiu
a
kitatauãi˜ ‰irdis, kad jie bus
kaip tòvas jiems; todòl kitatauãiai bus b palaiminti ir c priskaiãiuoti prie Izraelio nam˜.
19 Todòl a‰ a pa‰v´siu ‰ià Ïem´
tavo sòklai ir tiems, kurie bus
priskaiãiuoti prie tavo sòklos,
kaip j˜ paveldo Ïem´ per amÏius; nes tai yra rinktinò Ïemò
tarp vis˜ kit˜ Ïemi˜, – sako
man Dievas, – todòl a‰ noriu,
kad visi joje gyvenantys Ïmonòs
garbint˜ mane, – sako Dievas.
20 Ir dabar, mano mylimi broliai, matydami, kad ms˜ gailestingasis Dievas davò mums
tok∞ did∞ paÏinimà apie tai, atsiminkime j∞ ir meskime ‰alin
savo nuodòmes, ir nenuleiskime galv˜, nes nesame atmesti;
taãiau esame a i‰varyti i‰ savo
paveldo Ïemòs; bet esame atvesti ∞ b geresn´ Ïem´, nes Vie‰pats
padarò jrà ms˜ c keliu, ir mes
esame jros d saloje.
21 Bet didingi yra Vie‰paties
16d 1 Nef 22:13–23;
2 Nef 28:15–32;
3 Nef 16:8–15;
Etr 2:9.
e Mt 12:30.
17a DS 1:38.
18a Lk 13:28–30;
DS 45:7–30.
b Ef 3:6.
c Gal 3:7, 29;

paÏadai tiems, kas yra jros
salose; todòl, kai sakoma –
salos, tai btinai turi bti daugiau negu ‰i, ir jos taip pat apgyvendintos ms˜ broliais.
22 Nes ‰tai, Vie‰pats Dievas
laikas nuo laiko a i‰vesdavo
Ïmones i‰ Izraelio nam˜ pagal
savo valià ir pageidavimà. Ir
dabar ‰tai, Vie‰pats atsimena
visus tuos, kurie nulauÏti, todòl
mus jis taip pat atsimena.
23 Todòl pradÏiukite ‰irdimis
ir prisiminkite, kad esate a laisvi
b
veikti savo nuoÏira – c pasirinkti nesibaigianãios mirties
arba amÏinojo gyvenimo kelià.
24 Todòl, mano mylimi broliai,
susitaikykite su Dievo valia, o
ne su velnio ir kno valia; ir
atminkite, kad susitaik´ su Dievu, js esate a i‰gelbòjami tik
Dievo b malone ir tik per jà.
25 Todòl teprikelia Dievas jus
i‰ mirties prikòlimo galia ir taip
pat i‰ nesibaigianãios mirties
a
apmokòjimo galia, kad galòtumòte bti priimti ∞ amÏinàjà
Dievo karalyst´, idant galòtumòte ‰lovinti j∞ per dievi‰kàjà
malon´. Amen.
a

11 SKYRIUS
Jokbas matò savo I‰pirkòjà. Mozòs

1 Nef 14:1–2;
3 Nef 16:13;
21:6, 22; 30:2;
Abr 2:9–11.
19a 2 Nef 3:2.
20a 1 Nef 2:1–4.
b 1 Nef 2:20.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
c 1 Nef 18:5–23.
d Iz 11:10–12.

21a 1 Nef 19:15–16; 22:4.
22a 1 Nef 22:4.
23a RR Valios laisvò.
b 2 Nef 2:16.
c PakØst 30:19.
24a RR I‰gelbòjimas.
b RR Malonò.
25a RR Apmokòti,
apmokòjimas.

‘
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∞statymas vaizduoja Krist˜ ir patvirtina, kad jis ateis. Apie 559–545
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, tuo metu a Jokbas
kalbòjo daug daugiau mano
Ïmonòms; taãiau tik tai a‰ b uÏra‰iau, nes man pakanka to, kà
uÏra‰iau.
2 Ir dabar, a‰, Nefis, ra‰au
daugiau i‰ a Izaijo ÏodÏi˜, nes
mano siela gòrisi jo ÏodÏiais.
Nes a‰ pritaikysiu jo ÏodÏius
savo Ïmonòms ir pasi˜siu juos
visiems savo vaikams, nes jis
tikrai matò mano b I‰pirkòjà, lygiai kaip a‰ j∞ maãiau.
3 Ir mano brolis Jokbas taip
pat a matò j∞, kaip a‰ j∞ maãiau;
todòl a‰ pasi˜siu j˜ ÏodÏius
savo vaikams, kad ∞rodyãiau
jiems, jog mano ÏodÏiai yra tikri. Todòl ÏodÏiais b trij˜, – sakò
Dievas, – a‰ ∞tvirtinsiu savo
Ïod∞. Taãiau Dievas siunãia
daugiau liudytoj˜, ir jis patvirtina visus savo ÏodÏius.
4 ·tai, mano siela mògaujasi,
a
∞rodinòdama mano Ïmonòms
tiesà apie Kristaus b atòjimà; nes
‰iam tikslui duotas Mozòs c ∞statymas; ir viskas, kà nuo pasaulio
pradÏios Dievas davò Ïmonòms,
yra jo pavaizdavimas.
5 Ir taip pat mano siela gòrisi
Vie‰paties a sandoromis, kurias
11 1a 2 Nef 6:1–10.
b 2 Nef 31:1.
2 a 3 Nef 23:1.
b RR I‰pirkòjas.
3 a 2 Nef 2:3;
JokK 7:5.
b 2 Nef 27:12;
Etr 5:2–4;
DS 5:11.
4 a 2 Nef 31:2.
b JokK 4:5; Jar 1:11;

jis sudarò ms˜ tòvams; taip,
mano siela gòrisi jo malone ir jo
teisingumu, ir galia, ir gailestingumu didÏiajame ir amÏinajame
i‰vadavimo i‰ mirties plane.
6 Ir mano siela mògaujasi, ∞rodinòdama mano Ïmonòms, kad
a
jei Kristus neateit˜, visi Ïmonòs
turòt˜ praÏti.
7 Nes jei a nebt˜ Kristaus, nebt˜ Dievo; ir jei nebt˜ Dievo,
nebt˜ ms˜, nes negalòt˜ bti
b
sukrimo. Bet yra Dievas, ir jis
yra Kristus, ir jis ateina savo
paskirto laiko pilnatvòje.
8 Ir dabar a‰ ra‰au kai kuriuos
i‰ Izaijo ÏodÏi˜, kad mano
Ïmonòs, kurie tik matys ‰iuos
ÏodÏius, galòt˜ pakylòti savo
‰irdis ir dÏiaugtis dòl vis˜
Ïmoni˜. Dabar, ‰tai tie ÏodÏiai,
ir js galite pritaikyti juos sau
ir visiems Ïmonòms.
12 SKYRIUS
Izaijas mato paskutinòs dienos ‰ventyklà, Izraelio surinkimà ir tkstantmeãio teismà bei taikà. I‰didieji
ir nedoròliai per antràj∞ atòjimà bus
paÏeminti. Palyginkite su Izaijo 2.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Îodis, kur∞ a Izaijas, Amoco snus, b matò apie Judà ir Jeruzal´:
2 Ir bus paskutinòmis dienomis,

Al 25:15–16; Etr 12:19.
c 2 Nef 5:10.
5 a RR Abraomo sandora.
6 a Mzj 3:15.
7 a 2 Nef 2:13.
b RR Sukurti,
sukrimas.
12 1a 2 Nef 12–24
skyriuose Nefis
cituoja Izaijo 2–14
skyrius i‰

skaistvarini˜
plok‰teli˜; galima
pastebòti kai kuriuos
skirtumus dòl
pavartot˜ skirting˜
ÏodÏi˜.
b Hbr chaza , rei‰kia
„∞Ïvelgò“. Tai rei‰kia,
kad Izaijas savo Ïinià
gavo per Vie‰paties
si˜stà regòjimà.

2 Nefio 12:3–16
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kada Vie‰paties a nam˜ b kalnas
bus ∞tvirtintas c kaln˜ vir‰nòje ir
i‰auk‰tintas vir‰ kalv˜, ir visos
tautos plauks ∞ j∞.
3 Ir daug Ïmoni˜ eis ir sakys:
Ateikite ir kopkime ∞ Vie‰paties
kalnà, ∞ Jokbo Dievo namus; ir
jis mokys mus savo keli˜, ir mes
a
vaik‰ãiosime jo takais; nes i‰
Sionòs i‰eis b ∞statymas ir Vie‰paties Ïodis i‰ Jeruzalòs.
4 Ir jis a teis tarp taut˜ ir sudraus daug Ïmoni˜; ir jie perkals savo kalavijus ∞ noragus
ir savo ietis ∞ pjautuvus; tauta
nebekels kalavijo prie‰ tautà,
ir jie daugiau nebesimokys
kariauti.
5 O Jokbo namai, ateikite ir
vaik‰ãiokime Vie‰paties ‰viesoje; taip, ateikite, nes visi js
esate a nuklyd´, kiekvienas savo
nelabais keliais.
6 Todòl, o Vie‰patie, tu apleidai savo Ïmones, Jokbo namus, kadangi jie a prisipildò i‰
ryt˜ ir klausosi prana‰autoj˜
kaip b filistinai, ir c susideda su
svetimtauãi˜ vaikais.
7 J˜ Ïemò taip pat pilna sidabro
ir aukso, ir nòra galo j˜ lobiams;
j˜ Ïemò taip pat pilna Ïirg˜, ir
nòra galo j˜ veÏimams.
8 J˜ Ïemò taip pat pilna a stab˜;
2 a RR ·ventykla,
Vie‰paties namai.
b Jl 4:17.
RR Sionò.
c DS 49:25.
3 a RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
b Hbr mokymas,
arba doktrina.
RR Evangelija.
4 a 2 Nef 21:2–9.
5 a 2 Nef 28:14; Mzj 14:6;
Al 5:37.

jie garbina savo rank˜ darbà,
tà, kur∞ j˜ paãi˜ pir‰tai padarò.
9 Ir prastas Ïmogus a nenusilenkia, ir didis Ïmogus nenusiÏemina, todòl neatleisk jam.
10 O js, nelabieji, eikite ∞ uolà
ir a slòpkitòs dulkòse, nes Vie‰paties baimò ir jo didybòs ‰lovò
sutriu‰kins jus.
11 Ir bus taip, kad i‰puik´
Ïmogaus Ïvilgsniai bus paÏeminti ir Ïmoni˜ i‰didumas bus
nulenktas, ir tik vienas Vie‰pats bus i‰auk‰tintas tà dienà.
12 Nes Pulk˜ Vie‰paties a diena netrukus ateina visoms tautoms, taip, kiekvienam; taip,
b
i‰didÏiam ir i‰puikusiam, ir
kiekvienam, kuris pasiauk‰tin´s, ir jis bus paÏemintas.
13 Taip, ir Vie‰paties diena
ateis visiems Libano kedrams,
nes jie auk‰ti ir didingi; ir visiems Ba‰ano àÏuolams;
14 ir visiems auk‰tiems kalnams, ir visoms kalvoms, ir visoms tautoms, kurios yra i‰kilios, ir visiems Ïmonòms;
15 ir kiekvienam auk‰tam
bok‰tui, ir kiekvienai sutvirtintai sienai;
16 ir visiems a jros laivams, ir
visiems Tar‰i‰o laivams, ir visiems patraukliems vaizdams.

6 a T.y. pripildyti,
peròm´ svetimus
tikòjimus.
Ps 106:35.
b RR Filistinai.
c Hbr sumu‰ti
rankomis,
arba sudaryti
sandorà.
8 a RR Stabmeldystò.
9 a T.y. Dievui; vietoj to
jis garbina stabus.
10a Al 12:14.

12a RR Antrasis Jòzaus
Kristaus atòjimas.
b Mal 3:19; 2 Nef 23:11;
DS 64:24.
16a Graiki‰kame
Senajame Testamente
(Septuagintoje) yra
viena frazò, kurios
nòra hebraji‰kame ir
hebraji‰kame yra
viena frazò, kurios
nòra graiki‰kame, bet
2 Nef 2:16 yra jos abi.
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17 Ir Ïmogaus i‰puikimas bus
nulenktas, ir Ïmoni˜ i‰didumas bus paÏemintas; ir tik vienas Vie‰pats bus i‰auk‰tintas
a
tà dienà.
18 Ir stabus jis visi‰kai i‰naikins.
19 Ir jie eis ∞ uol˜ ertmes ir ∞
Ïemòs urvus, nes juos apims
Vie‰paties baimò, ir jo didybòs
‰lovò sutriu‰kins juos, kai jis pakils baisiai sudrebinti Ïemòs.
20 Tà dienà Ïmogus a mes kurmiams ir ‰ik‰nosparniams savo
sidabro stabus ir savo aukso
stabus, kuriuos pasidarò, kad
garbint˜;
21 kad eit˜ ∞ uol˜ ply‰ius ir ∞
dantyt˜ uol˜ vir‰nes, nes juos
apims Vie‰paties baimò ir jo
‰lovòs didybò sutriu‰kins juos,
kai jis pakils baisiai sudrebinti
Ïemòs.
22 Liaukitòs pasitikòti a Ïmogumi, kurio kvòpavimas yra jo
‰nervòse; nes kur jo vertò?
13 SKYRIUS
Judas ir Jeruzalò bus nubausti uÏ
nepaklusnumà. Vie‰pats uÏtaria ir
teisia savo Ïmones. Sionòs dukterys
yra prakeiktos ir kankinamos uÏ
savo pasaulieti‰kumà. Palyginkite
su Izaijo 3. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Nes ‰tai Vie‰pats, Pulk˜ Vie‰pats, atima i‰ Jeruzalòs ir i‰ Judo
17a T.y. Vie‰paties
‰lovingo atòjimo
dienà.
20a Hbr i‰mes.
22a T.y. liaukitòs bti
priklausomi nuo
mirtingo Ïmogaus;

ramst∞ ir lazdà, visà duonos
lazdà ir visà vandens ramst∞ –
2 galingà vyrà ir kar∞, teisòjà ir
prana‰à, ir protingà, ir vyresn∞j∞;
3 penkiasde‰imties vadà ir garbingà vyrà, ir pataròjà, ir ∞gudus∞ amatininkà, ir i‰kalbingà
kalbòtojà.
4 Ir a‰ duosiu jiems vaikus,
kad bt˜ j˜ kunigaik‰ãiai, ir
kdikiai valdys juos.
5 Ir Ïmonòs bus spaudÏiami
vienas kito, ir kiekvienas savo
artimo; vaikas elgsis i‰didÏiai
prie‰ senol∞ ir niekingas prie‰
garbingà.
6 Kada vyras nusitvers savo
brolio i‰ savo tòvo nam˜ ir sakys: Tu turi drabuÏ∞, bk ms˜
valdovas ir savo ranka neleisk
∞vykti ‰itam a griuvimui,
7 tà dienà jis prisiekinòs, sakydamas: A‰ nebsiu a gydytojas;
nes mano namuose nòra nei
duonos, nei drabuÏio; nedarykite man´s Ïmoni˜ valdovu.
8 Nes Jeruzalò a sugriauta ir Judas b puol´s, kadangi j˜ lieÏuviai
ir j˜ darbai buvo prie‰ Vie‰pat∞,
jo ‰lovòs akims pykdyti.
9 J˜ veido i‰rai‰ka liudija prie‰
juos ir parei‰kia j˜ nuodòm´
esant netgi kaip a Sodomos, ir jie
negali jos nuslòpti. Vargas j˜ sieloms, nes jie uÏsidirbo sau pikta!
10 Sakykite teisiesiems, kad
jiems viskas a gerai; nes jie valgys
savo darb˜ vaisi˜.
11 Vargas nelabiems, nes jie

jo galios menkos
lyginant su Dievo.
Moz 1:10.
13 6a Iz 3:6.
7 a Hbr tvarstytojas
(Ïaizdos);
T.y. „A‰ negaliu

8a
b
9a
10a

i‰spr´sti js˜
problem˜“.
Jer 9:10.
Rd 1:3.
Pr 19:1, 4–7, 24–25.
RR Homoseksualizmas.
PakØst 12:28.

2 Nefio 13:12–14:1
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praÏus; nes j˜ rank˜ uÏdarbis
bus ant j˜!
12 Ir mano Ïmonòs – vaikai
yra j˜ engòjai, ir moterys valdo
juos. O mano liaudie, tie, kas
tave a veda, klaidina tave ir naikina tavo tak˜ kelià.
13 Vie‰pats stoja a uÏtarti ir
stoja teisti liaud∞.
14 Vie‰pats ∞eis ∞ teismà su
savo liaudies vyresniaisiais ir
j˜ a kunigaik‰ãiais; nes js b surijote c vynuogynà ir d varg‰˜ e turtà
savo namuose.
15 Kà sau manote? Js dauÏote
mano liaud∞ ∞ gabalus ir grdate varg‰˜ veidus, – sako Pulk˜
Vie‰pats Dievas.
16 Be to, Vie‰pats sako: Kadangi Sionòs dukros i‰puikusios ir vaik‰to i‰tempusios kaklus ir geidulingomis akimis, eidamos tursena ir a tipena, kad
skambòt˜ –
17 todòl Vie‰pats i‰tiks ‰a‰ais
Sionòs dukter˜ vir‰ugalvius ir
a
atidengs j˜ slòptinas dalis.
18 Tà dienà Vie‰pats atims j˜
skimbãiojanãi˜ papuo‰al˜ puo‰numà ir a plauk˜ tinklelius, ir
b
apvalius galvos apdangalus,
pana‰ius ∞ mònul∞;
19 grandinòles ir apyrankes, ir
a
skaras;
20 kykus ir koj˜ papuo‰alus,
12a Iz 9:15.
13a Hbr teistis, bylinòtis.
14a Hbr valdytojai,
arba vadovai.
b Hbr prarijote,
arba sudeginote.
c 2 Nef 28:12–13.
d Iz 5:7.
e T.y. pasisavinote
naudà.
16a T.y. gundanãiai
vaik‰ãioja trumpais

ir kaspinus, ir lenteles, ir auskarus;
21 Ïiedus ir nosies papuo‰alus;
22 a keiãiamus i‰eiginius drabuÏius ir apsiaustus, ir skareles,
ir plauk˜ suktukus;
23 a stiklelius ir plonà linà, ir
turbanus, ir ‰ydus.
24 Ir bus taip, kad vietoj malonaus kvapo bus smarvò; o vietoje dirÏo – a ∞ply‰imas; o vietoje
graÏiai sudòt˜ plauk˜ – plikò; o
vietoje b pra‰matnaus drabuÏio –
a‰utinòs apjuosalas; c i‰deginimas
vietoj groÏio.
25 Tavo vyrai kris nuo kalavijo
ir tavo galingieji kare.
26 Ir jos vartai raudos ir gedòs;
ir ji bus nuniokota ir sòdòs ant
Ïemòs.
14 SKYRIUS
Sionò ir jos dukros bus i‰pirktos ir
apvalytos tkstantmeãio dienà. Palyginkite su Izaijo 4. Apie 559–545
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir tà dienà septynios moterys
nusitvers vieno vyro, sakydamos: Valgysime savo paãi˜
duonà ir dòvòsime savo paãi˜
drabuÏius; tik leisk mums vadintis tavo vardu ms˜ a gòdai
pa‰alinti.

greitais Ïingsneliais.
17a Hbr vie‰ai parodys;
posakis rei‰kia
„sugòdys“.
18a Îinov˜ nuomonòs
dòl moteri‰k˜
papuo‰al˜, i‰vardint˜
18–23 eilutòse
nevisada sutampa.
b T.y. pusmònulio
formos papuo‰alai.
19a Hbr uÏdangalas.

22a Hbr pra‰matns
apdarai.
23a Arba permatomus
apdarus.
24a Hbr skarmalai.
b Arba mantijos.
c Arba Ïymò (vergo
Ïenklas).
14 1a T.y. netekòjusios ir
bevaikòs gòdos Ïym´.
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2 Tà dienà Vie‰paties a ‰aka
bus graÏi ir ‰lovinga; Ïemòs
vaisius puikus ir nuostabus
tiems, kurie i‰liko i‰ Izraelio.
3 Ir bus taip, kad likusieji Sionòje ir i‰likusieji Jeruzalòje bus
vadinami ‰ventais, kiekvienas,
kas ∞ra‰ytas tarp gyv˜j˜ Jeruzalòje –
4 a tada Vie‰pats bus b nuplov´s
Sionòs dukter˜ ne‰varumus ir
teismo dvasia bei c deginimo
dvasia bus i‰val´s kraujà i‰
Jeruzalòs.
5 Ir ant kiekvienos Sionòs kalno gyvenamosios vietos ir ant
jos susirinkim˜ Vie‰pats sukurs
a
debes∞ ir dmus dienà bei liepsnojanãios ugnies skaistumà nakt∞; nes ant visos Sionòs ‰lovòs
bus apsauga.
6 Ir ten bus palapinò, kaip
pavòsis dienà nuo kar‰ãio ir
kaip a prieglobsãio vieta, ir kaip
slòptuvò nuo audros ir nuo
lietaus.
15 SKYRIUS
Vie‰paties vynuogynas (Izraelis)
bus nuniokotas, o jo Ïmonòs i‰sklaidyti. Kai jie bus atsimet´ ir i‰sklaidyti, juos i‰tiks vargai. Vie‰pats
i‰kels vòliavà ir surinks Izrael∞.
Palyginkite su Izaijo 5. Apie 559–
545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir tada a‰ giedosiu savo myli2 a Iz 60:21; 2 Nef 3:5;
JokK 2:25.
4 a T.y. kada Vie‰pats
bus apval´s Ïem´.
b RR Nuplauti,
nuplautas,
apiplovimai.
c Mal 3:2–3; 4:1.

majam savo mylimojo a giesm´
apie jo vynuogynà. Mano mylimasis turi vynuogynà labai
derlingoje kalvoje.
2 Ir jis aptvòrò j∞ ir i‰rinko jo
akmenis, ir apsodino j∞ geriausiais a vynmedÏiais, ir jo viduryje
pastatò bok‰tà, ir taip pat jame
padarò vyno spaustuvà; ir tikòjosi, kad jis ves vynuoges, o jis
vedò laukines vynuoges.
3 Ir dabar, o Jeruzalòs gyventojai ir Judo vyrai, meldÏiu,
i‰spr´skite bylà tarp man´s ir
mano vynuogyno.
4 Kas dar galòjo bti padaryta
mano vynuogynui, ko nepadariau jame? Taigi, kada tikòjausi,
kad ves vynuoges, jis vedò laukines vynuoges.
5 Ir dabar ‰tai; a‰ pasakysiu,
kà padarysiu savo vynuogynui – a‰ a nugriausiu jo gyvatvor´ ir jis bus nuganytas; ir
nugriausiu jo sienà ir jis bus
sutryptas.
6 Ir a‰ apleisiu j∞; jis nebus nei
genimas, nei apkasamas; bet uÏÏels a usnys ir er‰kòãiai; taip pat
∞sakysiu debesims, kad b nelyt˜
ant jo.
7 Nes Pulk˜ Vie‰paties a vynuogynas yra Izraelio namai, ir
Judo Ïmonòs – jo pasigòròtinas
sodinukas; jis ie‰kojo b teisybòs,
ir ‰tai engimas; teisumo – bet
‰tai verksmas.
8 Vargas tiems, kas jungia

5 a I‰ 13:21.
6 a Iz 25:4; DS 115:6.
15 1a T.y. prana‰as kuria
giesm´, arba poetin∞
palyginimà apie
vynuogynà,
parodydamas Dievo
gailestingumà ir

Izraelio abejingumà.
Jer 2:21.
Ps 80:13.
Iz 7:23; 32:13.
Jer 3:3.
RR Vie‰paties
vynuogynas.
b Arba teisingumo.

2a
5a
6a
b
7a

2 Nefio 15:9–24
a
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namà prie namo, kol nebelieka
vietos, kad jie b vieni bt˜ patalpinti Ïemòs vidury!
9 Mano ausims pasakò Pulk˜
Vie‰pats: I‰ ties˜ daug nam˜
bus tu‰ti, ir galingi bei graÏs
miestai bus be gyventoj˜.
10 Taip, de‰imt akr˜ vynuogyno teduos vienà a batà, ir homeras sòklos teduos efà.
11 Vargas tiems, kas pakyla
anksti ryte, kad a ie‰kot˜ stipraus gòrimo, kas t´sia iki nakties, ir kuriuos uÏdega b vynas!
12 Ir arfa ir liutnia, tamburinas
ir fleita, ir vynas j˜ puotose; bet
jie a nepaiso Vie‰paties darbo ir
neapmàsto jo rank˜ darb˜.
13 Todòl mano Ïmonòs i‰òjo
vergijon, kadangi jie neturi
a
paÏinimo; ir j˜ kilmingi vyrai
i‰badòj´, ir j˜ liaudis i‰dÏiovinta
tro‰kulio.
14 Todòl pragaras prasiplòtò
ir be galo plaãiai atvòrò savo
nasrus; ir j˜ ‰lovò, ir j˜ daugybò,
ir j˜ i‰kilmingumas, ir tas, kuris
dÏiaugiasi, nugarmòs ∞ j∞.
15 Ir prastas Ïmogus bus pargriautas, ir galingas Ïmogus
bus paÏemintas, ir i‰puikòli˜
akys bus paÏemintos.
16 Bet Pulk˜ Vie‰pats a teisingumu bus i‰auk‰tintas, ir Die8 a Mch 2:1–2.
b T.y. likti gyventi vieni.
Turtingi ÏemvaldÏiai
uÏvaldo maÏus
varg‰˜ kius.
10a Ez 45:10–11.
11a Pat 23:30–32.
b RR I‰minties Ïodis.
12a Ps 28:5.
13a Oz 4:6.
RR PaÏinimas,
Ïinojimas.

vas, kuris yra ‰ventas, teisumu
bus pa‰ventintas.
17 Tada òriukai maitinsis kaip
∞prasta, o i‰tu‰tòjusiose penim˜
rubuili˜ vietose ganysis svetimi.
18 Vargas tiems, kas traukia
nedoryb´ a tu‰tybòs virvòmis ir
nuodòm´ b lyg veÏimo lynu.
19 Kurie sako: Tegu jis a paskuba, paspartina savo darbà,
kad mes galòtume tai b matyti;
ir tegul Izraelio ·ventojo patarimas priartòja ir ateina, kad
galòtume tai paÏinti.
20 Vargas tiems, kas a vadina
blog∞ gòriu ir gòr∞ blogiu, kas
pateikia b tamsà kaip ‰viesà ir
‰viesà kaip tamsà, kas pateikia
kartumà kaip saldumà ir saldumà kaip kartumà!
21 Vargas a i‰mintingiems savo
paãi˜ akyse ir protingiesiems
savo paãi˜ manymu!
22 Vargas galingiems gerti vynà
ir vyrams, drtiems mai‰yti stipr˜ gòrimà;
23 kurie i‰teisina nedoròl∞ uÏ
atlyginimà ir a atima i‰ teisiojo
teisumà!
24 Todòl kaip a ugnis praryja
b
raÏienà ir liepsna suryja c ‰iaudus, taip j˜ ‰aknis bus puvena,
ir j˜ Ïiedai pakils kaip dulkòs;
kadangi jie atmetò Pulk˜ Vie‰-

16a RR Jòzus Kristus –
Teisòjas.
18a RR Tu‰ãias, tu‰tybò.
b T.y. jie priri‰ti prie
savo nuodòmi˜, kaip
gyvuliai prie savo
traukiam˜
sunkenybi˜.
19a Jer 17:15.
b T.y. jie netikòs Mesiju,
kol jo nepamatys.
20a Mor 7:14, 18;

DS 64:16; 121:16.
b 1 Jn 1:6.
21a Pat 3:5–7; 2 Nef 28:15.
23a T.y. atima jo teisòtas
teises.
24a Abd 1:18;
Mal 3:19–20;
2 Nef 20:17.
b Jl 2:5; 1 Nef 22:15, 23;
2 Nef 26:4, 6;
DS 64:23–24; 133:64.
c Lk 3:17; Mzj 7:29–31.
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paties ∞sakymà ir d paniekino
Izraelio ·ventojo Ïod∞.
25 Todòl Vie‰paties a pyktis
uÏsidegò prie‰ jo Ïmones, ir jis
i‰tiesò savo rankà prie‰ juos ir
juos sutriu‰kino; ir kalvos drebòjo, ir j˜ lavonai buvo suplò‰yti
vidury gatvi˜. Dòl viso to jo
pyktis nenugr´Ïtas, bet jo ranka
vis dar i‰tiesta.
26 Ir jis i‰kels a vòliavà tautoms
tolybòse, ir b su‰nyp‰ tiems Ïemòs pakra‰ãiuose; ir ‰tai, jie
c
atskubòs greitai; nò vienas i‰ j˜
nepavargs ir nesuklups.
27 Niekas nesnaus ir nemiegos;
nei j˜ stròn˜ dirÏas neatsileis,
nei j˜ bat˜ dirÏelis nenutrks;
28 j˜ stròlòs bus a‰trios ir visi
j˜ lankai ∞tempti, ir j˜ arkli˜
kanopos bus laikomos kaip titnagas, ir j˜ ratai kaip viesulas,
j˜ riaumojimas kaip lito.
29 Jie riaumos kaip jauni a litai; taip, jie riaumos ir nutvers
grob∞, ir nusine‰ saugs, ir niekas negelbòs.
30 Ir tà dienà jie riaumos prie‰
juos kaip riaumojimas jros; ir
paÏvelg´ ∞ Ïem´ i‰vys tamsà ir
sielvartà, ir uÏtemusià ‰viesà
jos danguose.
16 SKYRIUS
Izaijas mato Vie‰pat∞. Izaijui atleidÏiamos nuodòmòs. Jis pa‰auktas
24d 2 Sam 12:7–9.
25a DS 63:32; Moz 6:27.
26a RR Vòliava.
b Arba su‰vilps;
T.y. duos signalà
susirinkti.
c RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.

prana‰auti. Jis prana‰auja, kad
Ïydai atmes Kristaus mokymus.
Likutis sugr∞‰. Palyginkite su
Izaijo 6. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Karaliaus Uzijo mirties a metais a‰ taip pat maãiau Vie‰pat∞,
sòdint∞ soste, auk‰tame ir i‰kiliame, ir jo b rbo kra‰tas pripildò
‰ventyklà.
2 Vir‰ jo stovòjo a serafai; kiekvienas turòjo ‰e‰is sparnus;
dviem dengò savo veidà,
dviem – savo kojas, o dviem
skraidò.
3 Ir vienas kitam ‰aukò ir sakò:
·ventas, ‰ventas, ‰ventas yra
Pulk˜ Vie‰pats; visa Ïemò pilna
jo ‰lovòs.
4 Ir dur˜ a statramsãiai sujudòjo
nuo balso to, kuris ‰aukò, ir namas prisipildò dm˜.
5 Tada tariau: Vargas man!
a
PraÏuvau; nes esu ne‰vari˜ lp˜
Ïmogus; ir gyvenu tarp ne‰vari˜
lp˜ Ïmoni˜; nes mano akys
pamatò Karali˜, Pulk˜ Vie‰pat∞.
6 Tada prie man´s atskrido
vienas i‰ seraf˜, rankoje laikydamas a Ïarijà, kurià Ïnyplòmis
buvo paòm´s nuo aukuro.
7 Ir jis pridòjo jà man prie burnos, ir tarò: ·tai, ji palietò tavo
lpas; ir tavo a nedorybò pa‰alinta, ir tavo nuodòmò nuvalyta.
8 Taip pat girdòjau Vie‰paties
balsà, tariant∞: Kà man pasi˜sti,

29a 3 Nef 21:12–13.
16 1a T.y. apie 750 m.
prie‰ Kristaus gim.
b jo apdaro kra‰tas,
Arba skvernai.
2 a RR Cherubai.
4 a Hbr slenksãi˜
pamatai sudrebòjo.

5 a Hbr nukirstas;
T.y. priblok‰tas,
suvok´s savo ir savo
Ïmoni˜ nuodòmes.
6 a T.y. valymo simbol∞.
7 a RR Nuodòmi˜
atleidimas.

2 Nefio 16:9–17:10
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ir kas eis dòl ms˜? Tada tariau:
·tai a‰; si˜sk mane.
9 Ir jis tarò: Eik ir sakyk ‰itiems
Ïmonòms: Klausykite i‰ ties˜, –
bet jie nesuprato; ir Îiròkite i‰
ties˜, – bet jie nesuvokò.
10 Padaryk ‰it˜ Ïmoni˜ ‰ird∞
nutukusià ir ausis sunkias, ir
uÏverk j˜ akis – kad nematyt˜
savo akimis ir a negirdòt˜ savo
ausimis, ir nesuprast˜ savo ‰irdimi, ir nebt˜ atversti ir i‰gydyti.
11 Tada tariau: Vie‰patie, kaip
ilgai? Ir jis tarò: Kol miestai nebus sugriauti, be gyventojo, ir
namai be Ïmogaus, ir kol Ïemò
nebus visi‰kai nuniokota.
12 Ir Vie‰pats a i‰trems Ïmones
toli, nes bus didelis atsiÏadòjimas ‰alyje.
13 Bet vis dòlto bus de‰imtadalis, ir jie sugr∞‰, ir bus valgomi,
kaip liepa ir kaip àÏuolas, kuri˜
syvai tebòra juose, kai jie numeta savo lapus; taip ‰venta sòkla
bus j˜ a syvai.
17 SKYRIUS
Efraimas ir Sirija kariauja prie‰
Judà. Kristus gims i‰ mergelòs.
Palyginkite su Izaijo 7. Apie 559–
545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad Ahazo, Jotamo snaus, Uzijo snaus, Judo
karaliaus, dienomis Recinas, Sirijos karalius, ir Pekachas, Remalijo snus, Izraelio karalius, òjo
10a Mt 13:14–15.
12a 2 Kar 17:18, 20.
13a T.y. medÏiui
numetus
lapus, jame tebòra
gyvybò ir galia
duoti sòklà.

link Jeruzalòs kariauti prie‰ jà,
bet nepajògò jos ∞veikti.
2 Ir Dovydo namams buvo pasakyta: Sirija susidòjo su a Efraimu. Ir sudrebòjo jo ‰irdis ir jo
Ïmoni˜ ‰irdys, kaip mi‰ko medÏiai dreba nuo vòjo.
3 Tada tarò Vie‰pats Izaijui:
I‰eik dabar sutikti Ahazo, tu ir
a
·ear Ja‰ubas, tavo snus, ant
velòtojo lauko kelio prie auk‰tutinio tvenkinio kanalo galo.
4 Ir sakyk jam: Bk budrus ir
tylòk; a nebijok ir nebk silpna‰irdis dòl ‰i˜ rkstanãi˜ dviej˜
uodeg˜ nuodòguli˜, dòl Recino su Sirija ir Remalijos snaus
nuoÏmaus pykãio.
5 Nes Sirija, Efraimas ir Remalijos snus surengò sàmokslà
prie‰ tave, sakydami:
6 Îygiuokime prie‰ Judà ir
suspauskim j∞, ir a pralauÏkim j∞
sau, ir paskirkime ten karali˜,
taip, Tabealio sn˜.
7 Taip sako Vie‰pats Dievas:
To nebus ir tai ne∞vyks.
8 Nes Sirijos galva yra Damaskas, o Damasko galva Recinas;
ir per tris dvide‰imtmeãius ir
penkerius metus Efraimas bus
taip sudauÏytas, kad tai jau nebebus liaudis.
9 O Efraimo galva yra Samarija,
o Samarijos galva yra Remalijos
snus. Jei a netikòsite, tikrai nei‰liksite.
10 Be to, Vie‰pats vòl kalbòjo
Ahazui, sakydamas:

17 2a T.y. visas ‰iaurinis
Izraelis buvo
vadinamas Efraimo,
dominuojanãios
‰iaurinòs genties,
vardu.
3 a Hbr „Likutis sugr∞‰“.

4 a T.y. nei‰sigàsk to
puolimo; tie du
karaliai baigia
uÏgesti.
6 a Hbr ∞skelkim,
padalinkim j∞.
9 a 2 Met 20:20.
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11 Pra‰yk Vie‰pat∞, savo Dievà,
Ïenklo; pra‰yk j∞, ar gelmòse ar
auk‰tybòse.
12 Bet Ahazas tarò: A‰ nepra‰ysiu ir a negundysiu Vie‰paties.
13 Ir jis tarò: Klausykite dabar
js, o Dovydo namai; ar jums
nepakanka varginti Ïmones, bet
varginsite dar ir mano Dievà?
14 Todòl Vie‰pats pats duos
jums Ïenklà – ‰tai, a mergelò pastos ir pagimdys sn˜, ir pavadins j∞ vardu b Imanuelis.
15 Jis maitinsis var‰ke ir medumi, kad mokòt˜ atmesti blog∞
ir pasirinkti gòr∞.
16 Nes dar prie‰ a vaikui i‰mokstant atmesti blog∞ ir pasirinkti gòr∞, Ïem´, kuria tu bjauriesi, apleis b abu jos karaliai.
17 Vie‰pats a uÏleis ant tav´s ir
ant tavo Ïmoni˜, ir ant tavo tòvo
nam˜ tokias dienas, koki˜ nòra
buv´ nuo dienos, kai b Efraimas
i‰vyko i‰ Judo, – Asirijos karali˜.
18 Ir tà dienà bus taip, kad
Vie‰pats a su‰nyp‰ musei, kuri
yra tolimiausioje Egipto dalyje,
ir bitei, kuri yra Asirijos Ïemòje.
19 Ir jos atskris, ir visos nutps
i‰tu‰tòjusiuose slòniuose ir uol˜
ply‰iuose, ir ant er‰kòãi˜, ir ant
vis˜ krm˜.
20 Tà paãià dienà Vie‰pats
a
nuskus pasamdytu skustuvu,
tais i‰ anapus upòs, Asirijos
b
karaliumi, galvà ir tarpkojo
a

11a RR Îenklas.
12a T.y. nebandysiu,
nemòginsiu.
14a RR Mergelò,
skaistuolis.
b Hbr „Su mumis
Dievas“.
16a 2 Nef 18:4.
b 2 Kar 15:30; 16:9.

plaukus; tai praris taip pat ir
barzdà.
21 Ir tà dienà bus taip, kad vyras
a
laikys jaunà karv´ ir dvi avis.
22 Ir bus taip, kad dòl gausybòs
pieno, kur∞ jos duos, jis maitinsis
var‰ke; nes var‰k´ ir med˜ valgys visi palikti Ïemòje.
23 Ir tà dienà bus taip, kad
kiekviena vieta, kur buvo tkstantis vynmedÏi˜ uÏ tkstant∞
a
sidabrini˜, bus usnims ir er‰kòãiams.
24 Su stròlòmis ir su lankais
vyrai ateis ãia, nes visa ‰alis
taps usnimis ir er‰kòãiais.
25 O visose kalvose, kurios
bus dirbamos kauptuku, – ten
neuÏeis usni˜ ir er‰kòãi˜ baimò; bet tai bus jauãiams i‰ginti
ir a smulkesniems galvijams
mindyti.
18 SKYRIUS
Kristus bus suklupimo akmuo ir
papiktinimo uola. Ie‰kokite Vie‰paties, ne cypianãi˜ Ïyniuoni˜.
Kreipkitòs vadovavimo ∞ ∞statymà
ir liudijimà. Palyginkite su Izaijo 8.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Be to, Vie‰paties Ïodis sakò
man: Paimk didel∞ ritin∞ ir uÏra‰yk jame Ïmogaus ra‰ikliu
apie a Maher ·alal Ha‰ Bazà.
2 Ir a‰ paòmiau sau patikimus

17a 2 Met 28:19–21.
b 1 Kar 12:16–19.
18a Arba su‰vilps;
T.y. duos signalà,
pa‰auks.
20a T.y. Ïemòs gyventojus
i‰naikins svetimtautis
uÏkariautojas.
b 2 Kar 16:5–9.

21a T.y. i‰ i‰likusi˜j˜
i‰gyvens tik saujelò
sugebanãi˜ save
i‰laikyti Ïmoni˜.
23a Arba sidabro pinig˜,
plyteli˜.
25a Hbr avims ar oÏkoms.
18 1a T.y. sunaikinimas
nei‰vengiamas.

2 Nefio 18:3–18
a
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liudytojus ra‰yti: kunigà Urijà
ir Zacharijà, Jeberechijo sn˜.
3 Ir a‰ ∞òjau pas a prana‰´; ir ji
pastojo ir pagimdò sn˜. Tada
Vie‰pats pasakò man: Pavadink
j∞ vardu Maher ·alal Ha‰ Bazas.
4 Nes ‰tai, a vaikas dar b nemokòs su‰ukti: Mano tòve, nei mano
motin, – kai Damasko turtai ir
Samarijos c grobis bus i‰veÏamas prie‰ais Asirijos karali˜.
5 Vie‰pats taip pat man dar
kalbòjo, sakydamas:
6 Kadangi ‰ie Ïmonòs atmeta
tyliai tekanãius a ·iloacho vandenis ir dÏiaugiasi b Recinu bei
Remalijos snumi;
7 todòl ‰tai Vie‰pats atne‰a
ant a j˜ galingus ir gausius upòs
vandenis, btent Asirijos karali˜ ir visà jo ‰lov´; ir jis i‰tvins
vir‰ vis˜ savo vag˜ ir i‰silies per
visus savo krantus.
8 Ir jis a pereis per Judà; jis i‰silies ir i‰tvins, pasieks net iki
kaklo; o jo i‰skleisti sparnai uÏdengs tavo Ïem´ per visà plot∞,
o b Imanueli.
9 a Junkitòs, o js, Ïmonòs, ir
bsite sudauÏyti ∞ gabalus; ir
atsukite aus∞ visi js, i‰ tolim˜
‰ali˜; apsijuoskite ir bsite sudauÏyti ∞ gabalus; apsijuoskite
ir bsite sudauÏyti ∞ gabalus.
2a
3a
4a
b
c
6a

RR Liudytojas.
T.y. savo Ïmonà.
2 Nef 17:16.
Iz 8:4.
2 Kar 15:29.
Pr 49:10;
DÏSV, Pr 50:24.
b Iz 7:1.
7 a T.y. pirma ant
‰iaurinio Izraelio.
8 a T.y. Asirija uÏkariaus
ir Judà.
b RR Imanuelis.

10 Tarkitòs tarpusavy, ir tai
nueis niekais; tarkite Ïod∞, ir jis
nei‰sipildys; a nes Dievas yra su
mumis.
11 Nes Vie‰pats taip kalbòjo
man stipria ranka ir pamokò
mane, kad nevaik‰ãioãiau ‰it˜
Ïmoni˜ keliu, sakydamas:
12 Js nesakykite: a Sàjunga, –
visiems tiems, kam ‰itie Ïmonòs
sakys: Sàjunga; nei bijokite kaip
jie, nei bg‰taukite.
13 Garbinkite pat∞ Pulk˜ Vie‰pat∞, ir tegul jis bus js˜ a baimò,
ir tegul jis bus js˜ siaubas.
14 Ir jis bus a ‰ventovò; bet suklupimo b akmuo ir papiktinimo
uola abiem Izraelio namams,
spàstai bei pinklòs Jeruzalòs
gyventojams.
15 Ir daugelis i‰ j˜ a suklups ir
kris, ir juos sudauÏys ir sugaus,
ir paims.
16 Suri‰kite liudijimà, uÏantspauduokite a ∞statymà tarp
mano mokini˜.
17 Ir a‰ lauksiu Vie‰paties, kuris a slepia savo veidà nuo Jokbo
nam˜, ir ie‰kosiu jo.
18 ·tai, a‰ ir vaikai, kuriuos
Vie‰pats man davò, yra a Ïenklai
ir stebuklai Izraelyje nuo Pulk˜
Vie‰paties, gyvenanãio Sionòs
kalne.

9 a T.y. kurkite
sàjungas.
10a T.y. Judo (Imanuelio
Ïemòs) bus
pasigailòta.
12a T.y. Judas neturi
remtis slaptais
susitarimais su kitais
dòl saugumo.
13a T.y. elkitòs pagarbiai
ir nuolankiai
prie‰ais Dievà.
14a Ez 11:15–21.

b 1 Pet 2:4–8;
JokK 4:14–15.
15a Mt 21:42–44.
16a Hbr mokymus,
Arba doktrinà.
RR Evangelija.
17a Iz 54:8.
18a T.y. Izaijo ir jo sn˜
vardai atininkamai
rei‰kia: „Jehova
gelbsti“, „Jis vejasi
grob∞“ ir „Likutis
sugr∞‰“.
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19 Ir kai jie sakys jums: Kreipkitòs ∞ tuos, kurie turi a paÏ∞stam˜ dvasi˜, ir b Ïyniuonius, kurie
cypia ir murma, – c ar neturòt˜
Ïmonòs kreiptis ∞ savo Dievà,
kad gyvieji gaut˜ Ïini˜ d i‰ mirusi˜j˜?
20 ∞ ∞statymà ir liudijimà; ir jei
jie a nekalba sulig ‰ituo ÏodÏiu,
tai dòl to, kad juose nòra ‰viesos.
21 Ir jie a pereis per tai sunkiai
prislògti ir alkani; ir bus taip,
kad bdami alkani, jie grau‰is
ir keiks savo karali˜ ir savo
Dievà, ir Ïiròs auk‰tyn.
22 Ir jie Ïiròs ∞ Ïem´ ir matys
vargà ir tamsà, ‰irdgòlos nirumà, ir bus nuginti ∞ tamsà.
19 SKYRIUS
Izaijas kalba mesiji‰kai. Îmonòs
tamsoje i‰vys didÏià ‰viesà. Mums
gimò vaikelis. Jis bus Ramybòs
Kunigaik‰tis ir valdys Dovydo
soste. Palyginkite su Izaijo 9. Apie
559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Taãiau aptemimas nebus toks,
koks buvo per jos suspaudimà,
kai pirmàkart jis lengvai spustelòjo Zebulno a Ïem´ ir Neftalio
Ïem´, ir po to stipriau suspaudò
palei Raudonàjà Jrà, anapus
Jordano, taut˜ Galilòjoje.
2 Îmonòs, kurie vaik‰ãiojo

a

tamsoje, i‰vydo didÏià ‰viesà;
tiems, kas gyveno mirties ‰e‰òlio
Ïemòje, nu‰vito ‰viesa.
3 Tu padauginai tautà ir a padidinai dÏiaugsmà – jie dÏigauja
tavo akivaizdoje, kaip dÏiaugiamasi per pjt∞ ir kaip dÏigauja
vyrai, dalindamiesi grob∞.
4 Nes tu sulauÏei jo na‰tos
jungà ir jo peties na‰t∞, jo engòjo
lazdà.
5 Nes kiekviename kario m‰yje bna mi‰rus triuk‰mas ir
kraujyje i‰volioti apdarai; taãiau
‰itame bus deginimas ir ugnies
kuras.
6 Nes mums gimò a vaikelis,
mums duotas snus; ir b valdÏia
bus ant jo peties; ir jo vardas bus
Nuostabusis, Pataròjas, c Galingasis Dievas, d Nesibaigiantis
Tòvas, e Ramybòs Kunigaik‰tis.
7 a Nebus galo b valdÏios ir ramybòs didòjimui Dovydo soste
ir jo karalystòje, kad nuo ‰iol ir
per amÏius jà tvarkyt˜ ir tvirtint˜ su teisybe ir teisingumu.
Pulk˜ Vie‰paties uolumas tai
∞vykdys.
8 Vie‰pats siuntò Jokbui savo
Ïod∞, ir ‰is ‰vietò a Izraeliui.
9 Ir visi Ïmonòs Ïinos, netgi
Efraimas ir Samarijos gyventojai,
kurie su puikybe ir pasiptusia
‰irdimi sako:
10 Plytos sugriuvo, bet mes

19a Kun 20:6.
19 1a Mt 4:12–16.
b T.y. burtininkai,
2 a „aptemimas“ ir
prana‰autojai.
„tamsa“ rei‰kia
c 1 Sam 28:6–20.
atsimetimà ir
d Arba mirusi˜j˜ labui.
nelaisv´; „didi ‰viesa“
20a T.y. tie spiritistai
rei‰kia Krist˜.
mediumai (taip pat
3 a Iz 9:2.
21–22 eil.).
6 a Iz 7:14; Lk 2:11.
21a T.y. Izraelis bus
b Mt 28:18.
paimtas nelaisvòn,
c Tit 2:13–14.
kadangi jie neklauso.
d Al 11:38–39, 44.

e
7a
b
8a

Jn 14:27.
Dan 2:44.
RR ValdÏia.
T.y. toliau pateikta
prana‰inga Ïinia
(8–21 eil.) buvo
∞spòjimas de‰imãiai
‰iaurini˜ genãi˜,
vadinam˜ Izraeliu.

2 Nefio 19:11–20:5
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pastatysim i‰ ta‰yt˜ akmen˜;
figmedÏiai nukirsti, bet mes
pakeisime juos kedrais.
11 Todòl Vie‰pats prie‰ j∞
sukels a Recino prie‰ininkus ir
sujungs jo prie‰us;
12 sirus i‰ priekio ir filistinus
i‰ uÏnugario; ir jie a ris Izrael∞
i‰Ïiotais nasrais. Dòl viso to jo
b
pyktis nenugr´Ïtas, bet jo ranka
vis dar i‰tiesta.
13 Nes Ïmonòs a neatsigr´Ïia ∞
tà, kuris plaka juos, ir neie‰ko
Pulk˜ Vie‰paties.
14 Todòl Vie‰pats per vienà
dienà nukirs Izraeliui galvà ir
uodegà, ‰akà ir vik‰r∞.
15 Vyresnysis yra galva; o
prana‰as, kuris moko melo –
uodega.
16 Nes ‰itos liaudies vadovai
klaidina juos; ir tie, kuriuos jie
veda, yra naikinami.
17 Todòl Vie‰pats nesidÏiaugs
j˜ jaunuoliais ir a nepasigailòs
j˜ na‰laiãi˜ bei na‰li˜; nes
kiekvienas i‰ j˜ yra veidmainis
ir piktadarys, ir kiekviena burna
kalba b kvailyst´. Dòl viso to jo
pyktis nenugr´Ïtas, bet jo c ranka
vis dar i‰tiesta.
18 Nes nelabumas dega kaip
ugnis; ji praris usnis ir er‰kòãius
ir uÏsidegs mi‰k˜ tankumynuose, ir jie kils auk‰tyn kaip dm˜
srautas.
19 Per Pulk˜ Vie‰paties rstyb´ Ïemò aptemdyta, ir Ïmonòs
bus kaip ugnies kuras; nò vienas
Ïmogus a nesigailòs savo brolio.
11a
12a
b
13a
17a

2 Kar 16:5–9.
2 Kar 17:6, 18.
Iz 5:25; 10:4.
Am 4:6–12.
RR Gailestingumas,
gailestingas.

20 Ir jis stvers i‰ de‰inòs ir bus
alkanas; ir valgys i‰ kairòs ir
nepasisotins; kiekvienas Ïmogus a valgys savo paties rankos
knà –
21 a Manasas b Efraimà; ir Efraimas Manasà; jie kartu bus prie‰
c
Judà. Dòl viso to jo pyktis nenugr´Ïtas, bet jo ranka vis dar
i‰tiesta.
20 SKYRIUS
Asirijos sunaikinimas simbolizuoja
nelab˜j˜ sunaikinimà per antràj∞
atòjimà. Nedaug Ïmoni˜ teliks po
to, kai Vie‰pats vòl ateis. Tà dienà
Jokbo likutis sugr∞‰. Palyginkite
su Izaijo 10. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Vargas tiems, kurie leidÏia
neteisius ∞sakus ir ra‰o paãi˜
i‰galvotas suktybes;
2 kad pavaryt˜ beturt∞ nuo
a
teisingumo ir atimt˜ teis´ i‰
mano tautos varguolio, kad
b
na‰lòs bt˜ j˜ grobis ir kad jie
galòt˜ apiplò‰ti na‰lait∞!
3 O kà js darysite a aplankymo ir nuniokojimo, kurie ateis
i‰ toli, dienà? Pas kà js bògsite
pagalbos? Ir kur js paliksite
savo ‰lov´?
4 Be man´s jie sulinks tarp
belaisvi˜ ir kris tarp nukaut˜j˜. Dòl viso to jo pyktis nenugr´Ïtas, bet jo ranka vis dar
i‰tiesta.
5 O asiras – mano pykãio

b 2 Nef 9:28–29.
c JokK 5:47; 6:4.
19a Mch 7:2–6.
20a PakØst 28:53–57.
21a RR Manasas.
b RR Efraimas.

c RR Judas.
20 2a Arba teisingumo.
b RR Na‰lò.
3 a T.y. bausmòs.
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ryk‰tò; ir lazda j˜ rankoje – a j˜
∞tÏis.
6 A‰ si˜siu j∞ a prie‰ veidmainingà tautà, ir i‰ savo rstybòs
liaudies liepsiu jam atimti grob∞
ir prisiplò‰tà turtà bei mindyti
juos kaip gatvi˜ purvà.
7 Taãiau jis ne taip mano, ir jo
‰irdis mano ne taip; bet jo ‰irdyje – sunaikinti ir nukirsti nemaÏa taut˜.
8 Nes jis sako: Ar visi mano
kunigaik‰ãiai nòra tuo pat metu
karaliai?
9 Ar nòra Kalnojas kaip Karkemi‰as? Ar Hamatas ne kaip
Arpadas? Ar Samarija ne kaip
Damaskas?
10 Kaip a mano ranka yra ∞krusi stab˜ karalystes ir karalystes,
kuri˜ droÏti atvaizdai pranoko
esanãius Jeruzalòje ir Samarijoje,
11 kaip esu padar´s Samarijai ir
jos stabams, argi taip pat nepadarysiu Jeruzalei ir jos stabams?
12 Todòl bus taip, kad Vie‰paãiui atlikus visà savo darbà ant
Sionòs kalno ir Jeruzalòje, a‰
nubausiu pasiptusios aAsirijos karaliaus b ‰irdies vaisi˜ ir jo
auk‰t˜ Ïvilgsni˜ puikyb´.
13 Nes a jis sako: Savo rankos
stiprybe ir savo i‰mintimi a‰ padariau visa tai; nes esu protingas; ir perkòliau liaudÏi˜ ribas,
ir i‰plò‰iau j˜ lobius, ir kaip karÏygys pavergiau gyventojus.
5 a Iz 10:5.
6 a T.y. prie‰ Izrael∞.
10a T.y. Asirijos karaliaus
ranka (10–11 eil.).
12a Sof 2:13.
b T.y. i‰did˜ gyrimàs∞.
13a T.y. Asirijos karalius
(13–14 eil.).
15a Visose ‰ios eilutòs

14 Ir mano ranka rado liaudÏi˜
turtus kaip lizdà; ir kaip renka
paliktus kiau‰inius, taip a‰ nurinkau visà Ïem´; ir nebuvo nò
vieno, kas pajudino sparnà ar
pravòrò snapà, ar suãir‰kò.
15 aAr b kirvis girsis prie‰ tà,
kuris juo kerta? Ar pjklas auk‰tinsis prie‰ tà, kuris j∞ trauko?
Lyg ryk‰tò pati mojuot˜ prie‰
tuos, kurie pakòlò jà, arba lyg
lazda pati pakilt˜, tarsi bt˜ ne
medis!
16 Todòl Vie‰pats, Pulk˜
Vie‰pats, siunãia jo penimiems
rubuiliams suliesòjimà; ir po
a
jo ‰love jis uÏkurs ugn∞, kaip
lauÏo ugn∞.
17 Ir Izraelio ‰viesa bus ugnimi,
o jo ·ventasis – liepsna, ir per
vienà dienà sudegins ir praris
jo er‰kòãius ir jo usnis.
18 Ir sunaikins jo mi‰ko ir jo
derlingo lauko ‰lov´, tiek a sielà,
tiek ir knà; ir jie bus kaip tada,
kai nualpsta vòliavne‰ys.
19 Ir jo mi‰ko medÏi˜ a liks nedaug, kad net vaikas galòs juos
sura‰yti.
20 Ir bus a tà dienà, kad Izraelio
likutis ir tie, kas yra Jokbo
b
nam˜ i‰sigelbòjusieji, daugiau nebesirems tuo, nuo kurio
jie nukentòjo, bet i‰ tikr˜j˜
remsis Vie‰paãiu, Izraelio
·ventuoju.
21 a Likutis sugr∞‰, taip, btent

metaforose skamba
tas pats klausimas:
Ar gali Ïmogus (pvz,
Asirijos karalius)
galinòtis su Dievu?
b T.y. prana‰as karali˜
prilygina ∞rankiui.
16a T.y. Asirijos
karaliaus

(t.p. 17–19 eil.).
18a T.y. Asirija visi‰kai
i‰nyks.
19a T.y. Asirijos armijos
likuãiai.
20a T.y. paskutinòmis
dienomis.
b Am 9:8–9.
21a Iz 11:11–12.

2 Nefio 20:22–21:3
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Jokbo likutis, pas Galingàj∞
Dievà.
22 Nes nors tavo Ïmonòs, Izraeli, bt˜ kaip jros smiltys,
taãiau tik j˜ likutis tesugr∞‰; paskirtas a sunaikinimas gausiai
b
i‰silies teisumu.
23 Nes Pulk˜ Vie‰pats Dievas
vykdys a sunaikinimà, btent,
kaip paskyr´s, visoje ‰alyje.
24 Todòl taip sako Pulk˜ Vie‰pats Dievas: O mano Ïmonòs,
gyvenantys Sionòje, nebijokite
asiro; jis mu‰ jus ryk‰te ir pakels
savo lazdà prie‰ jus, kaip a buvo
Egipte.
25 Nes dar labai trumpa valandòlò, ir mano pasipiktinimas
bei pyktis pasibaigs – j˜ sunaikinimu.
26 Ir Pulk˜ Vie‰pats plaks j∞
kaip per a Midjano skerdynes
prie Orebo uolos; ir kaip jo lazda
buvo vir‰ jros, taip jis pakels
jà pana‰iai kaip Egipte.
27 Ir bus tà dienà, kad jo a na‰ta bus nuimta nuo tavo peties ir
jo jungas – nuo tavo kaklo, ir
jungas bus sunaikintas dòl b patepimo.
28 a Jis atòjo ∞ Ajatà, peròjo ∞
Migronà; prie Michma‰o paliko
savo veÏimus.
29 Jie atòjo per peròjà; jie apsistojo prie Gebos; Ramatas bijo;
Sauliaus Gibòja pabògo.
22a DS 63:34.
RR Pasaulis – Pasaulio
pabaiga.
b T.y. net kai ateina
bausmòs metas,
gailestingumas
prieinamas.
23a T.y. sukels paskirtà
sunaikinimà.
24a T.y. kaip anksãiau
padarò egiptieãiai.

30 Pakelk balsà, o Galimo dukra; padaryk j∞ girdimà Lai‰ui, o
varg‰as Anatotai.
31 Madmena pasitraukò; Gebimo gyventojai renkasi bògti.
32 Tà dienà jis kol kas pasiliks
prie Nobo; jis grmos savo ranka prie‰ Sionòs dukros kalnà,
Jeruzalòs kalvà.
33 ·tai, Vie‰pats, Pulk˜ Vie‰pats, genòs ‰akà siaubu; ir a i‰kilieji bus nukirsti; ir i‰puikòliai
bus paÏeminti.
34 Ir jis i‰kirs mi‰k˜ tankumynus geleÏimi, ir Libanas kris nuo
galingojo.
21 SKYRIUS
Jesòs kelmas (Kristus) teis teisiai.
Tkstantmetyje Dievo paÏinimas
padengs Ïem´. Vie‰pats i‰kels vòliavà ir surinks Izrael∞. Palyginkite
su Izaijo 11. Apie 559–545 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir i‰dygs a atÏala i‰ b Jesòs c kelmo,
ir ‰aka i‰augs i‰ jo ‰akn˜.
2 Ir Vie‰paties a Dvasia bus
ant jo, dvasia i‰minties ir supratimo, dvasia patarimo ir
galios, dvasia paÏinimo ir Vie‰paties baimòs.
3 Ir padarys j∞ supratingà dòl
Vie‰paties baimòs; ir jis a teis ne
pagal tai, kà mato jo akys, ir

26a Pr 25:1–2;
21 1a DS 113:3–4.
Ts 7:25.
b Jesò buvo Dovydo
27a Iz 14:25.
tòvas; ãia nurodoma
b RR Pateptasis.
∞ karali‰kà Dovydo
28a T.y. atpasakojamas
genealogin´ linijà,
asirieãi˜ armij˜ Ïygis
per kurià galiausiai
link Jeruzalòs; po to
gimò Jòzus.
(33–34 eil.) ∞vaizdÏiais
c DS 113:1–2.
nusakomi Vie‰paties
2 a Iz 61:1–3.
veiksmai prie‰ juos.
3 a Jn 7:24.
33a Hel 4:12–13.
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papeiks ne pagal tai, kà girdi jo
ausys.
4 Bet a teisiai jis teis varg‰us
ir teisingai b papeiks dòl Ïemòs
c
romi˜j˜; ir i‰tiks Ïem´ savo burnos lazda, ir savo lp˜ kvòptelòjimu nuÏudys nelabuosius.
5 Ir teisumas bus jo stròn˜ dirÏas, ir i‰tikimybò – jo a inkst˜
dirÏas.
6 Taip pat vilkas gyvens su
avinòliu, ir leopardas atsiguls su
oÏiuku, ir ver‰iukas, ir jaunas
litas, ir nupenòtas jauniklis
drauge; ir maÏas vaikas vedÏios
juos.
7 Ir karvò, ir lokys ganysis; j˜
jaunikliai atsiguls drauge; ir
litas òs ‰iaudus kaip jautis.
8 Ir Ïindomas vaikas Ïais ant
a
angies urvo, ir nujunkytas vaikas padòs rankà ant b gyvatòs
guolio.
9 Jie a neÏeis ir neÏudys visame
mano ‰ventame kalne, nes Ïemò
bus pilna Vie‰paties b paÏinimo,
kaip jra kupina vanden˜.
10 Ir a tà dienà bus Jesòs b ‰aknis,
kuri stovòs kaip liaudies vòliava; c prie jos ver‰is d kitatauãiai;
ir jos atilsis bus ‰lovingas.
11 Ir bus tà dienà, kad Vie‰pats

2 Nefio 21:4–16
vòl pajudins savo rankà a antrà
kartà susigràÏinti savo Ïmoni˜
likuãio, kuris bus i‰lik´s, i‰
Asirijos ir i‰ Egipto, ir i‰ Patro,
ir i‰ Ku‰o, ir i‰ Elamo, ir i‰
·inaro, ir i‰ Hamato, ir i‰ jros
sal˜.
12 Ir jis i‰kels a vòliavà tautoms,
ir surinks Izraelio b tremtinius, ir
c
surinks Judo i‰sklaidytuosius
i‰ keturi˜ Ïemòs kamp˜.
13 Efraimo a pavydas taip pat
pranyks, ir Judo prie‰ininkai
bus nukirsti; Efraimas b nepavydòs c Judui, ir Judas nebespaus
Efraimo.
14 Bet jie a skris ant filistin˜
peãi˜ link vakar˜; kartu apiplò‰
tuos rytuose; uÏdòs savo rankà
ant Edomo ir Moabo; ir Amono
vaikai paklus jiems.
15 Ir Vie‰pats visi‰kai a sunaikins Egipto jros lieÏuv∞; ir savo
galingu vòju jis sumosuos savo
ranka vir‰ upòs ir sukapos jà ∞
septynis upelius, ir Ïmonòs galòs pereiti nesu‰lap´ apavo.
16 Ir ten bus a vie‰kelis jo Ïmoni˜ likuãiui, kuris bus paliktas,
i‰ Asirijos, kaip tai buvo ∞ Izrael∞
tà dienà, kai jis atòjo i‰ Egipto
Ïemòs.

4a
b
c
5a
8a

Ps 72:2–4; Mzj 29:12.
c Arba pas j∞.
Hbr nuspr´s.
d DS 45:9–10.
RR Romus, romumas. 11a 2 Nef 6:14; 25:17; 29:1.
Arba juosmens.
12a RR Vòliava.
MaÏa nuodinga
b 3 Nef 15:15; 16:1–4.
Egipto gyvatò.
c Neh 1:9;
b Kita nuodinga gyvatò.
1 Nef 22:10–12;
9 a Iz 2:4.
DS 45:24–25.
RR Tkstantmetis.
RR Izraelis – Izraelio
b DS 101:32–33; 130:9.
surinkimas.
10a T.y. paskutinòmis
13a Jer 3:18.
dienomis.
b Judo ir Efraimo
DÏS–I 1:40.
vadovaujamos
b Rom 15:12;
gentys istori‰kai
DS 113:5–6.
buvo prie‰ininkòs

c
14a
15a
16a

(po ∞vyki˜, apra‰yt˜
1 Kar 12:16–20).
Paskutinòmis
dienomis ‰is
prie‰i‰kumas bus
i‰gydytas.
RR Pavydòti, pavydas.
RR Judas.
T.y. uÏpuls vakarinius
‰laitus, kurie buvo
filistin˜ teritorija.
Zch 10:11.
Iz 35:8;
DS 133:27.

2 Nefio 22:1–23:9
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22 SKYRIUS
Tkstantmeãio dienà visi Ïmonòs
garbins Vie‰pat∞. Jis gyvens tarp
j˜. Palyginkite su Izaijo 12. Apie
559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir tà dienà tu sakysi: O Vie‰patie, a‰ garbinsiu tave; nors tu
pykai ant man´s, tavo pyktis
nugr´Ïtas, ir tu guodi mane.
2 ·tai, Dievas yra mano i‰gelbòjimas; a‰ a pasitikòsiu ir nesibaiminsiu; nes Vie‰pats b Jehova
yra mano stiprybò ir mano
giesmò; jis taip pat tapo mano
i‰gelbòjimu.
3 Todòl su dÏiaugsmu js
semsite a vanden∞ i‰ i‰gelbòjimo
versmi˜.
4 Ir tà dienà js sakysite: a Girkite Vie‰pat∞, ‰aukitòs jo vardo,
skelbkite jo darbus tarp Ïmoni˜,
minòkite, kad jo vardas i‰auk‰tintas.
5 a Giedokite Vie‰paãiui; nes jis
yra padar´s diding˜ darb˜; tai
Ïinoma visoje Ïemòje.
6 a DÏigaukite ir ‰kaukite,
Sionòs gyventojai; nes didis tarp
js˜ Izraelio ·ventasis.
23 SKYRIUS
Babilonòs sunaikinimas simbolizuoja sunaikinimà per antràj∞ atòjimà.
22 2a Mzj 4:6;
Hel 12:1.
b I‰ 15:2; Ps 83:19.
RR Jehova.
3 a RR Gyvasis vanduo.
4 a RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
5 a DS 136:28.
6 a Iz 54:1; Sof 3:14.

Tai bus rstybòs ir ker‰to diena.
Babilonò (pasaulis) kris amÏiams.
Palyginkite su Izaijo 13. Apie 559–
545 m. prie‰ Kristaus gim.
a

I‰tarmò apie b Babilon´, kurià
matò Izaijas, Amoco snus.
2 I‰kelkite a vòliavà ant auk‰to
kalno, pakelkite balsà ∞ juos,
b
pamokite ranka, kad jie galòt˜
∞eiti pro kilming˜j˜ vartus.
3 A‰ ∞sakiau savo a pa‰ventintiesiems, taip pat pa‰aukiau savo
galinguosius, nes mano pyktis
skirtas ne tiems, kas dÏiaugiasi
mano i‰kilumu.
4 Kalnuose minios triuk‰mas
kaip didÏio sambrio, a surinkt˜ taut˜ b karalysãi˜ audringas
triuk‰mas: Pulk˜ Vie‰pats renka
kovos pulkus.
5 Jie ateina i‰ tolimos ‰alies,
nuo padangòs pakra‰ãio, taip,
Vie‰pats ir jo pasipiktinimo
ginklai visai ‰aliai sunaikinti.
6 Aimanuokite, nes Vie‰paties
diena ãia pat; ji ateis kaip sunaikinimas nuo Visagalio.
7 Todòl visos rankos nusilps,
kiekvieno Ïmogaus ‰irdis sutirps.
8 Ir jie bijos; diegliai ir sielvartai juos suims; jie stebòsis vienas
kitu; j˜ veidai bus kaip liepsnos.
9 ·tai, Vie‰paties diena ateina,
Ïiauri tiek rstybe, tiek ir nuoÏmiu pykãiu, paversti ‰alies ne-

23 1a T.y. lemtingà Ïinià.
b Istorinis nelabos
Babilonòs
sunaikinimas,
i‰prana‰autas Iz
13 ir 14 skyriuose,
vaizduoja galutin∞
viso nelabo pasaulio
sunaikinimà.

RR Babelò, Babilonò.
2 a Arba Ïenklà.
RR Vòliava.
b T.y. pamosuokite
ranka, duokite
signalà.
3 a T.y. ‰ventiesiems.
4 a Zch 12:3.
b Zch 14:2–3.
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gyvenama; ir jis a i‰naikins i‰ jos
nusidòjòlius.
10 Nes dangaus ÏvaigÏdòs ir
ÏvaigÏdynai neteiks ‰viesos;
a
saulò bus uÏtemdyta per savo
patekòjimà, ir mònulis neskleis
‰viesos.
11 Ir a‰ a bausiu pasaul∞ uÏ blog∞, ir nelabuosius – uÏ j˜ nedorumà; a‰ sustabdysiu b i‰didòli˜
∞Ïlumà ir paÏeminsiu baisn˜
puikyb´.
12 A‰ padarysiu, kad a Ïmogus
bus brangesnis uÏ grynà auksà;
netgi Ïmogus – uÏ Ofyro aukso
liejin∞.
13 Todòl a‰ papurtysiu dangus, ir Ïemò a persikels i‰ savo
vietos, Pulk˜ Vie‰paãiui uÏsirstinus ir jo nuoÏmaus pykãio
dienà.
14 Ir tai bus kaip a persekiojama
stirna ir kaip avys, kuri˜ niekas
nesurenka; ir jie, kiekvienas
Ïmogus, pasuks pas savuosius,
ir bògs kiekvienas ∞ savo paties
Ïem´.
15 Kiekvienas, kuris i‰didus,
bus pervertas; taip, ir kiekvienas,
kuris prisijungò prie nelab˜j˜,
kris nuo kalavijo.
16 J˜ vaikai taip pat bus sudauÏyti ∞ gabalus j˜ akyse; j˜
namai bus i‰plò‰ti, ir j˜ Ïmonos
i‰prievartautos.
17 ·tai, a‰ sukurstysiu prie‰
juos medus, kurie nepaisys sidabro ir aukso, ir nesigòròs jais.

2 Nefio 23:10–24:1
18 J˜ lankai taip pat i‰ta‰kys
jaunuolius ∞ gabalus, ir jiems
nebus gaila ∞sãi˜ vaisiaus; j˜
akys nepasigailòs vaik˜.
19 Ir Babilonò, karalysãi˜ ‰lovò,
chaldòj˜ didybòs a paÏiba, taps
kaip b Sodoma ir Gomora, kai
Dievas jas sunaikino.
20 Jis niekada nebebus a apgyvendintas, ir nebebus gyvenamas per kart˜ kartas: nei arabas
ten statysis palapin´; nei piemenys ten darysis avid´.
21 Bet a laukiniai dykumos Ïvòrys ten gulinòs; ir j˜ namai bus
pilni lidn˜ padar˜; ir pelòdos
ten gyvens, ir ‰oks b satyrai.
22 Ir sal˜ laukiniai Ïvòrys stgaus j˜ tu‰ãiuose a namuose, ir
b
drakonai – j˜ prabangiuose rmuose; ir jo metas netrukus
ateis, ir jo diena nebus prailginta.
Nes a‰ sunaikinsiu j∞ greitai;
taip, nes bsiu gailestingas savo
Ïmonòms, bet nelabieji praÏus.
24 SKYRIUS
Izraelis bus surinktas ir mògausis
tkstantmeãio atilsiu. Liuciferis
buvo i‰mestas i‰ dangaus uÏ mai‰tà.
Izraelis triumfuos vir‰ Babilonòs
(pasaulio). Palyginkite su Izaijo 14.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Nes Vie‰pats pasigailòs Jokbo
ir a i‰sirinks Izrael∞, ir patalpins
juos j˜ paãi˜ Ïemòje; ir b ateiviai

9 a RR Îemò – Îemòs
Ïemòs bsena.
i‰valymas.
14a Arba medÏiojamas
10a RR Pasaulis – Pasaulio
elnias.
pabaiga.
19a T.y. tu‰tybò.
11a Mal 3:19.
b Pr 19:24–25;
b DS 64:24.
PakØst 29:22;
12a Iz 4:1–4.
2 Nef 13:9.
13a RR Îemò – Galutinò
20a Jer 50:3, 39–40.

21a Iz 34:14–15.
b Hbr oÏiai,
Arba demonai.
22a Hbr rmuose.
b Hbr (turbt) ‰akalai,
Arba laukiniai ‰unys.
24 1a Zch 1:17.
b Iz 60:3–5, 10.

2 Nefio 24:2–19
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bus sujungti su jais ir prisidòs
prie Jokbo nam˜.
2 Ir a Ïmonòs paims juos ir atves
∞ j˜ vietà; taip, i‰ toli˜ iki pat
Ïemòs pakra‰ãi˜; ir jie sugr∞‰ ∞
savo paÏado b Ïemes. Ir jas valdys Izraelio namai, ir Vie‰paties
Ïemò bus skirta c tarnams ir tarnaitòms; ir jie paims nelaisvòn
tuos, kam jie buvo belaisviai; ir
jie valdys savo engòjus.
3 Ir bus tà dienà, kad Vie‰pats
duos tau a atils∞ nuo tavojo sielvarto ir nuo tavosios baimòs, ir
nuo sunkios vergijos, kurioje
buvai priverstas tarnauti.
4 Ir bus tà dienà, kad tu pavartosi ‰∞ posak∞ prie‰ a Babilonòs
karali˜ ir tarsi: Kaip engòjas
nusibaigò, auksinis miestas pasibaigò!
5 Vie‰pats sulauÏò nelab˜j˜
lazdà, valdov˜ skeptrus.
6 Tas, kuris rstybòje nepaliaudamas mu‰ò liaud∞, tas, kuris
pyktyje valdò tautas, yra persekiojamas, ir niekas netrukdo.
7 Visa Ïemò ilsisi ir yra rami;
jie pratrksta a giedoti.
8 Taip, dÏigauja dòl tav´s
a
eglòs ir taip pat Libano kedrai,
sakydami: Nuo tada, kai tu b paguldytas Ïemòn, joks c medkirtys
nebeateina prie‰ mus.
9 a Pragaras i‰ apaãios sujudo
tav´s ateinanãio pasitikti; dòl
2 a T.y. Izraeliui padòs
kitos tautos.
b RR PaÏadòtoji Ïemò.
c Iz 60:14.
3 a Joz 1:13; DS 84:24.
4 a RR Babelò, Babilonò.
7 a Iz 55:12.
8 a Hbr kiparisai.
b T.y. kaip mir´s.
c Hbr kirtòjas
nebeateina prie‰ mus.

9a
b
12a
b

tav´s jis Ïadina b mirusiuosius,
btent visus Ïemòs valdovus;
jis pakòlò nuo sost˜ visus taut˜
karalius.
10 Visi jie kalbòs ir sakys tau:
Ar ir tu tapai silpnas kaip mes?
Ar ir tu tapai toks kaip mes?
11 Tavo i‰kilmingumas nuverstas ∞ kapà; tavo viol˜ negirdòti;
kirminas paklotas po tavimi, ir
kirminai tave dengia.
12 a Kaip tu nupuolei i‰ dangaus, o b Liuciferi, au‰ros snau!
Tu nukirstas Ïemòn, kuris sekinai tautas!
13 Nes tu sakei savo ‰irdyje: A‰
a
pakilsiu ∞ dang˜, i‰auk‰tinsiu
savo sostà vir‰ Dievo ÏvaigÏdÏi˜; sòdòsiu taip pat ant susirinkimo kalno b ‰iauròs toliuose.
14 A‰ pakilsiu vir‰ debes˜; a‰
bsiu kaip Auk‰ãiausiasis.
15 Taãiau tu bsi nuverstas ∞
pragarà, ∞ a duobòs gelmes.
16 Tie, kas mato tave, a prisimerk´ Ïiròs ∞ tave, apÏirinòs
ir sakys: Ar tai tas vyras, kuris
privertò Ïem´ virpòti, kuris
drebino karalystes?
17 Ir pavertò pasaul∞ tyrais ir
sunaikino jo miestus, ir neatidarò savo belaisvi˜ namo?
18 Visi taut˜ karaliai, taip, visi
jie guli ‰lovòje, kiekvienas a savo
paties namuose.
19 Bet tu i‰mestas i‰ savo kapo

RR Pragaras.
T.y. beknes dvasias.
DS 76:26.
Hbr au‰rinò ÏvaigÏdò,
au‰ros snus. Apie
nelabo pasaulio
(Babilonòs) valdovà
kalbama kaip apie
Liucifer∞, viso
nalabumo valdovà.
RR Velnias; Liuciferis.

13a Moz 4:1–4.
b T.y. diev˜ buveinòs,
kaip tikòjo
babilonieãiai.
Ps 48:3.
15a 1 Nef 14:3.
16a Hbr ∞dòmiai Ïiròs
∞ tave ir galvos
apie tave.
18a T.y. savo ‰eimos
kape.
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2 Nefio 24:20–32

kaip a pasibjauròtina ‰aka ir likutis t˜, kurie nuÏudyti, perverti
kalaviju, kurie metami Ïemyn ∞
duobòs b akmenis; kaip lavonas
mindomas po kojomis.
20 Tu nebsi palaidotas su
jais, kadangi nuniokojai savo
Ïem´ ir i‰Ïudei savo Ïmones;
a
piktadari˜ b sòkla niekada nebus pagerbta.
21 Paruo‰kite Ïudynes jo vaikams uÏ j˜ tòv˜ a nedorybes, kad
jie nebepakilt˜, nepasisavint˜
Ïemòs, neuÏpildyt˜ pasaulio
veido miestais.
22 Nes a‰ pakilsiu prie‰ juos, –
sako Pulk˜ Vie‰pats, – ir nukirsiu nuo Babilonòs a vardà ir likut∞,
ir sn˜, ir b snònà, – sako Vie‰pats.
23 A‰ taip pat paversiu j∞
garni˜ a nuosavybe ir vandens
kdromis; ir i‰‰luosiu j∞ sunaikinimo ‰luota, – sako Pulk˜
Vie‰pats.
24 Pulk˜ Vie‰pats prisiekò,
sakydamas: Tikrai, kaip a‰ sumaniau, taip ir ∞vyks; ir kaip
nutariau, taip ir bus –
25 kad atvesiu a asirà savo
Ïemòn, ir ant b savo kaln˜ trypsiu j∞ po kojomis; tada jo c jungas
bus nuimtas nuo j˜, ir jo na‰ta
nuimta nuo j˜ peãi˜.
26 Tai yra tikslas, numatytas
19a T.y. atmesta ‰aka,
nukirsta ir i‰mesta.
b T.y. ∞ pat∞ dugnà.
20a RR Nelabas,
nelabumas.
b Ps 21:11–12; 37:28.
21a I‰ 20:5.
22a Pat 10:7.
b Job 18:19.
23a Iz 34:11–15.
25a Tema pakrypsta ∞
Asirijos puolimà ir

b
c
26a
28a

visai Ïemei; ir tai yra ranka, i‰tiesta vir‰ a vis˜ taut˜.
27 Nes Pulk˜ Vie‰pats numatò,
ir kas at‰auks? Ir jo ranka i‰tiesta,
ir kas jà nugr´‰?
28 Karaliaus aAhazo mirties
b
metais buvo ‰i i‰tarmò.
29 NesidÏiauk tu, visa Palestina,
kad ryk‰tò to, kuris mu‰ò tave,
sulauÏyta; nes i‰ gyvatòs ‰aknies
i‰eis angis, ir jos vaisius bus
ugninga skraidanti gyvatò.
30 Ir varg‰o pirmagimis maitinsis, ir beturtis saugiai ilsòsis;
o tavo ‰akn∞ a‰ numarinsiu badu,
ir ‰is numarins tavo likut∞.
31 Aimanuokite, o vartai; ‰auk,
o mieste; tu, visa Palestina, esi
suskaldyta; nes ateis i‰ ‰iauròs
dmai, ir nò vienas nebus vieni‰as jo paskirtais laikais.
32 Kà tada atsakys taut˜ pasiuntiniai? Kad Vie‰pats ∞krò
a
Sion´, kuria jo liaudies b varg‰ai
c
pasitikòs.
25 SKYRIUS
Nefis dÏiaugiasi ai‰kumu. Izaijo
prana‰ystòs bus suprastos paskutinòmis dienomis. Îydai sugr∞‰ i‰
Babilonòs, nukryÏiuos Mesijà ir
bus i‰sklaidyti ir nuplakti. Jie bus
sugràÏinti, kai ∞tikòs Mesijà. Jis

Judo Ïlugimà 701 m.
prie‰ Kristaus gim.
(24–27 eil.).
2 Kar 19:32–37;
Iz 37:33–38.
T.y. ant Judo ir
Izraelio kaln˜.
Iz 10:27.
T.y. galiausiai taip
bus nugalòtos visos
pasaulieti‰kos tautos.
2 Kar 16:20.

b T.y. apie 720 m. prie‰
Kristaus gim. ‰i
i‰tarmò, arba lemtinga
Ïinia, prana‰avo apie
filistinus, kai tuo
tarpu Judas buvo
saugus.
32a RR Sionò.
b Sof 3:12.
c Arba ie‰kos
prieglobsãio joje.

2 Nefio 25:1–9
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pirmàkart ateis po ‰e‰i˜ ‰imt˜ met˜
nuo to laiko, kai Lehis i‰vyko i‰
Jeruzalòs. Nefitai laikosi Mozòs
∞statymo ir tiki Krist˜, kuris yra
Izraelio ·ventasis. Apie 559–545
m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar a‰, Nefis, ‰iek tiek kalbu
apie mano uÏra‰ytus ÏodÏius,
kurie pasakyti Izaijo burna. Nes
‰tai, Izaijas kalbòjo daug dalyk˜,
kuriuos buvo a sunku suprasti
daugeliui mano Ïmoni˜; nes jie
neÏino apie prana‰avimo bdà
tarp Ïyd˜.
2 Nes a‰, Nefis, daug j˜
nemokiau apie Ïyd˜ savitumà;
nes j˜ a darbai buvo tamsos
darbai ir j˜ poelgiai – bjaurum˜
poelgiai.
3 Todòl a‰ ra‰au savo Ïmonòms,
visiems tiems, kas po to gaus
‰ituos mano ra‰omus ÏodÏius,
kad jie Ïinot˜ Dievo teismus,
jog jie i‰tinka visas tautas pagal
jo i‰tartà Ïod∞.
4 Todòl ∞siklausykite, o mano
Ïmonòs, kurie i‰ Izraelio nam˜,
ir atsukite aus∞ mano ÏodÏiams;
nes nors Izaijo ÏodÏiai neai‰ks
jums, taãiau jie ai‰ks visiems
tiems, kas pripildyti a prana‰ystòs b dvasios. Bet a‰ duodu jums
prana‰yst´ pagal dvasià, kuri
yra manyje; todòl a‰ prana‰ausiu sulig c ai‰kumu, kuris buvo
su manimi nuo tada, kai su savo
tòvu i‰vykau i‰ Jeruzalòs; nes
‰tai, mano siela dÏiaugiasi, kada
25 1a 2 Nef 25:5–6.
2 a 2 Kar 17:13–20.
4 a RR Prana‰ystò,
prana‰auti.
b RR ·ventoji Dvasia.
c 2 Nef 31:3; 33:5–6;
JokK 4:13.

mano Ïmonòms kalbama ai‰kiai, kad jie galòt˜ pasimokyti.
5 Taip, ir mano siela gòrisi
a
Izaijo ÏodÏiais, nes a‰ i‰òjau i‰
Jeruzalòs ir mano akys matò
Ïyd˜ ra‰tus, ir a‰ Ïinau, kad
b
Ïydai supranta prana‰˜ ÏodÏius, ir nòra jokios kitos liaudies, kuri taip supranta ÏodÏius,
kalbòtus Ïydams, kaip jie, nebent bt˜ taip, kad jie mokyti
Ïyd˜ bdu.
6 Bet ‰tai, a‰, Nefis, nemokiau
savo vaik˜ Ïyd˜ bdu; bet ‰tai
a‰ pats gyvenau Jeruzalòs Ïemòje, todòl paÏ∞stu aplinkines sritis; ir minòjau savo vaikams
apie Dievo teismus, kurie a ∞vyko
tarp Ïyd˜, pagal visa tai, kà
Izaijas kalbòjo, ir a‰ nera‰au j˜.
7 Bet ‰tai, a‰ t´siu savo prana‰yst´ su man bdingu a ai‰kumu,
dòl kurio, Ïinau, joks Ïmogus
negali suklysti; taãiau Ïmonòs
tikrai Ïinos tomis dienomis, kada
Izaijo prana‰ystòs pildysis, tais
laikais, kada jos vyks.
8 Todòl jos a vertingos Ïmoni˜
vaikams, ir kas galvoja, kad jos
nevertingos, tiems a‰ kalbòsiu
atskirai, o ãia apsiribosiu ÏodÏiais tik b savo Ïmonòms; nes
Ïinau, kad jos bus labai vertingos
jiems c paskutinòmis dienomis;
nes tà dienà jie jas supras; todòl
j˜ labui jas uÏra‰iau.
9 Ir kaip viena Ïyd˜ karta buvo
a
sunaikinta dòl nedorumo, lygiai taip jie buvo naikinami i‰

5 a 1 Nef 19:23;
3 Nef 23:1.
b RR Îydai.
6 a 2 Nef 6:8; Hel 8:20–21.
7 a 2 Nef 32:7; Al 13:23.
8 a RR Ra‰tai – Ra‰t˜
vertingumas.

b En 1:13–16;
Mrm 5:12–15;
DS 3:16–20.
c RR Paskutinòs dienos,
pastarosios dienos.
9 a Jer 39:4–10;
Mt 23:37–38.
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2 Nefio 25:10–18

kartos ∞ kartà sulig j˜ nedorybòmis; ir niekada nò vienas i‰ j˜
nebuvo sunaikintas, jei to jiems
nebuvo b i‰prana‰av´ Vie‰paties
prana‰ai.
10 Todòl jiems buvo pasakyta
apie sunaikinimà, kuris turòjo
i‰tikti juos tuojau po to, kai mano
tòvas paliko Jeruzal´; taãiau jie
uÏkietino savo ‰irdis ir sulig
mano prana‰yste yra a sunaikinti,
i‰skyrus tuos, kurie b i‰vesti nelaisvòn ∞ Babilon´.
11 Ir dabar tai a‰ kalbu dvasios, kuri yra manyje, dòka. Ir
nepaisant to, kad buvo i‰vesti,
jie vòl sugr∞‰ ir apgyvens Jeruzalòs Ïem´; taigi jie bus a sugràÏinti ∞ savo paveldo Ïem´.
12 Bet ‰tai, tarp j˜ bus karai
ir kar˜ gandai; ir kai ateis
diena, kada Tòvo a Viengimis,
taip, btent dangaus ir Ïemòs
Tòvas, apreik‰ save jiems
kne, ‰tai, jie dòl savo nedorybi˜ ir savo ‰irdÏi˜ kietumo,
ir savo kietasprandi‰kumo
atmes j∞.
13 ·tai, jie a nukryÏiuos j∞; ir po
to, kai jis paguldytas b kape i‰gulòs c tris dienas, jis d prisikels
i‰ mirusi˜j˜ su i‰gydymu savo
sparnuose; ir visi tie, kas tikòs
jo vardà, bus i‰gelbòti Dievo
karalystòje. Todòl mano siela
gòrisi prana‰avimu apie j∞, nes
9 b Am 3:7; 1 Nef 1:13.
10a 1 Nef 7:13; 2 Nef 6:8;
Om 1:15;
Hel 8:20–21.
b 2 Kar 24:14;
Jer 52:3–16.
11a Ezr 1:1–4;
Jer 24:5–7.
12a RR Viengimis.
13a Lk 23:33.

a‰ e maãiau jo dienà, ir mano ‰irdis auk‰tina jo ‰ventà vardà.
14 Ir ‰tai bus taip, kad po to,
kai a Mesijas prisikels i‰ mirusi˜j˜ ir apreik‰ save savo Ïmonòms, visiems tiems, kurie tikòs
jo vardà, ‰tai, Jeruzalò bus vòl
b
sunaikinta; nes vargas tiems,
kas kovoja prie‰ Dievà ir jo
baÏnyãios Ïmones.
15 Todòl a Ïydai bus b i‰sklaidyti
tarp vis˜ taut˜; taip, ir c Babilonò
taip pat bus sunaikinta; todòl
Ïydus i‰sklaidys kitos tautos.
16 Ir po to, kai jie bus i‰sklaidyti ir Vie‰pats Dievas plaks
juos kitomis tautomis daugelio
kart˜ laikotarp∞, taip, netgi i‰
kartos ∞ kartà, kol jie bus ∞tikinti
a
tikòti Kristumi, Dievo Snumi,
ir apmokòjimu, kuris yra beribis
visai Ïmonijai – ir kada ateis ta
diena, kad jie tikòs Krist˜ ir
garbins Tòvà jo vardu, tyromis
‰irdimis ir ‰variomis rankomis,
ir nebeÏiròs ateitin, laukdami
kito Mesijo, tada, tuo metu,
ateis diena, kada btinai reikòs,
kad jie visu tuo tikòt˜.
17 Ir Vie‰pats vòl pajudins savo
rankà antrà kartà a sugràÏinti
savo Ïmoni˜ i‰ j˜ prapulties ir
nuopuolio bsenos. Taigi jis
ims daryti b nuostab˜ darbà ir
stebuklà tarp Ïmoni˜ vaik˜.
18 Todòl jis i‰ne‰ savo a ÏodÏius

b Jn 19:41–42;
1 Nef 19:10.
c Lk 24:6–7; Mzj 3:10.
d RR Prikòlimas.
e 1 Nef 11:13–34.
14a RR Mesijas.
b Lk 21:24;
DÏS–M 1:1–18.
15a RR Îydai.
b Neh 1:8–9; 2 Nef 10:6.

c RR Babelò, Babilonò.
16a 2 Nef 10:6–9; 30:7;
Mrm 5:14.
17a 2 Nef 21:11–12; 29:1.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.
b Iz 29:14; 2 Nef 27:26;
3 Nef 28:31–33.
18a 2 Nef 29:11–12;
33:11, 14–15.

2 Nefio 25:19–25
jiems, ÏodÏius, kurie b teis juos
paskutiniàjà dienà, nes jie bus
duoti jiems, kad c ∞tikint˜ apie
tikràj∞ Mesijà, kur∞ jie atmetò; ir
kad juos ∞tikint˜, jog daugiau
nebereikia Ïiròti ateitin, laukiant kito Mesijo ateinant, nes
joks kitas nebeateis, nebent tai
bt˜ d netikras mesijas, kuris apgaus Ïmones; nes yra tik vienas
Mesijas, apra‰ytas prana‰˜, ir
tas Mesijas yra tas, kur∞ atmes
Ïydai.
19 Nes sulig prana‰˜ ÏodÏiais
a
Mesijas ateina po b ‰e‰i˜ ‰imt˜
met˜ nuo to laiko, kai mano tòvas paliko Jeruzal´; ir sulig
prana‰˜ ÏodÏiais ir taip pat
Dievo c angelo ÏodÏiu, jo vardas
bus Jòzus Kristus, Dievo Snus.
20 Ir dabar, mano broliai, a‰
kalbòjau ai‰kiai, todòl js negalite klysti. Ir kaip gyvas Vie‰pats
Dievas, kuris a atvedò Izrael∞ i‰
Egipto Ïemòs ir davò Mozei galià b i‰gydyti tautas po to, kai
buvo ∞geltos nuoding˜ gyvaãi˜,
jei tik jos Ïvelgt˜ ∞ c gyvat´, kurià
jis i‰kòlò prie‰ais jas, ir taip pat
davò jam galià, kad jis smogt˜
∞ d uolà ir vanduo i‰tryk‰t˜;
taip, ‰tai sakau jums, kad kaip
tai yra tikra, ir kaip Vie‰pats
Dievas gyvas, nòra jokio kito
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vardo duoto po dangumi, i‰skyrus ‰∞ – Jòzus Kristus, apie
kur∞ kalbòjau, kuriuo Ïmogus
gali bti i‰gelbòtas.
21 Todòl, dòl ‰ios prieÏasties
Vie‰pats Dievas paÏadòjo man,
kad tai, kà a‰ a ra‰au, bus saugoma ir i‰saugota, ir perduodama
tolyn mano sòklai i‰ kartos ∞ kartà, kad bt˜ ∞vykdytas paÏadas
Juozapui, kad jo sòkla niekada
b
nepraÏus, kol Ïemò bus.
22 Todòl ‰ie dalykai eis i‰ kartos ∞ kartà tol, kol Ïemò bus; ir
jie eis sulig Dievo valia ir pageidavimu; ir tautos, kurios
turòs juos, bus j˜ a teisiamos pagal para‰ytus ÏodÏius.
23 Nes mes stropiai darbuojamòs ra‰ydami, kad a ∞tikintume
savo vaikus ir taip pat savo
brolius tikòti Krist˜ ir susitaikyti
su Dievu; nes Ïinome, kad esame
i‰gelbòjami b malone po to, kai
mes padaròme viskà, c kà galime.
24 Ir nepaisant to, kad tikime
Krist˜, mes a laikomòs Mozòs
∞statymo ir tvirtai Ïirime ateitin ∞ Krist˜, kol ∞statymas bus
∞vykdytas.
25 Nes ‰itam tikslui a ∞statymas
buvo duotas; todòl ∞statymas
tapo mums b mirusiu, ir mes
esame gyvi Kristuje dòl savo ti-

18b RR Teismas,
b Jn 3:14; 1 Nef 17:41.
paskutinysis.
c Sk 21:8–9; Al 33:19;
c 2 Nef 26:12–13.
Hel 8:14–15.
d RR Antikristas.
d I‰ 17:6; Sk 20:11;
19a RR Jòzus Kristus –
1 Nef 17:29; 20:21.
Prana‰ystòs apie
e Oz 13:4;
Jòzaus Kristaus
ApD 4:10–12;
gimimà ir mirt∞.
Mzj 5:8; Moz 6:52.
b 1 Nef 10:4;
RR Gelbòtojas.
3 Nef 1:1, 13.
21a 2 Nef 27:6–14.
c 2 Nef 10:3.
b Am 5:15;
20a I‰ 3:7–10;
2 Nef 3:16;
1 Nef 17:24, 31; 19:10.
Al 46:24–27.

22a 2 Nef 29:11; 33:10–15;
3 Nef 27:23–27.
23a RR Vaikas, vaikai.
b Rom 3:23–24;
2 Nef 2:4–10;
Mzj 13:32;
Al 42:12–16; DS 138:4.
RR Malonò.
c Jok 2:14–26.
RR Darbai.
24a JokK 4:4–5.
25a RR Mozòs ∞statymas.
b Rom 7:4–6.
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2 Nefio 25:26–26:3

kòjimo; vis dòlto mes laikomòs
∞statymo dòl ∞sakym˜.
26 Ir mes a kalbame apie Krist˜,
mes dÏigaujame Kristumi, mes
pamokslaujame apie Krist˜, mes
b
prana‰aujame apie Krist˜, ir
mes ra‰ome sulig savo prana‰ystòmis, kad ms˜ c vaikai Ïinot˜, ∞ kok∞ ‰altin∞ jie gali Ïvelgti
savo nuodòmi˜ d atleidimo.
27 Todòl mes kalbame apie
∞statymà, kad ms˜ vaikai Ïinot˜ ∞statymo negyvumà; ir jie,
Ïinodami ∞statymo negyvumà,
gali Ïiròti ateitin ∞ tà gyvenimà, kuris yra Kristuje, ir Ïinoti,
kokiam tikslui ∞statymas buvo
duotas. Ir kad po to, kai ∞statymas bus ∞vykdytas Kristuje, jie
neturi uÏkietinti savo ‰irdÏi˜
prie‰ j∞, kada ∞statymas turòs
bti panaikintas.
28 Ir dabar ‰tai, mano Ïmonòs,
js esate a kietasprandÏiai Ïmonòs; todòl a‰ ai‰kiai kalbòjau
jums, kad js negalòtumòte suprasti neteisingai. Ir ÏodÏiai,
kuriuos kalbòjau, stovòs kaip
b
liudijimas prie‰ jus; nes j˜ uÏtenka bet kur∞ Ïmog˜ c mokyti
teisingo kelio; nes teisingas kelias yra tikòti Krist˜ ir nei‰siÏadòti jo; nes i‰siÏadòdami jo, js
taip pat atmetate prana‰us ir
∞statymà.
29 Ir dabar ‰tai, a‰ sakau jums,
kad teisingas kelias yra tikòti
Krist˜ ir nei‰siÏadòti jo; ir Kris26a JokK 4:12;
Jar 1:11;
Mzj 3:13.
b Lk 10:23–24.
c RR Vaikas, vaikai.
d RR Nuodòmi˜
atleidimas.
28a Mzj 3:14.

tus yra Izraelio ·ventasis; todòl
turite nusilenkti prie‰ais j∞ ir
garbinti j∞ visa savo a galia, protu ir stiprybe, ir visa savo siela;
ir jei darote tai, js jokiu bdu
nebsite i‰mesti lauk.
30 Ir, kiek tai bus btina, privalote vykdyti Dievo ritualus
ir a apeigas, kol ∞statymas, kuris
buvo duotas Mozei, bus ∞vykdytas.
26 SKYRIUS
Kristus tarnaus nefitams. Nefis numato savo Ïmoni˜ sunaikinimà. Jie
kalbòs i‰ dulki˜. Kitatauãiai kurs
netikras baÏnyãias ir slaptas sàjungas. Vie‰pats draudÏia Ïmonòms
piktnaudÏiauti kunigavimu. Apie
559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir po to, kai Kristus a prisikels
i‰ mirusi˜j˜, jis b parodys save
jums, mano vaikai ir mano mylimi broliai; ir ÏodÏiai, kuriuos
jis pasakys jums, bus c ∞statymas,
kurio laikysitòs.
2 Nes ‰tai, sakau jums, kad a‰
maãiau, jog daug kart˜ praeis
ir bus dideli karai ir kovos tarp
mano Ïmoni˜.
3 Ir po to, kai Mesijas ateis,
mano Ïmonòms bus duoti jo
a
gimimo ir taip pat jo mirties ir
prisikòlimo b Ïenklai; ir didi ir
baisi ta diena bus nelabiems,
nes jie praÏus; ir jie praÏus dòl

b RR Liudijimas.
c 2 Nef 33:10.
29a PakØst 6:5;
Mk 12:29–31.
30a RR Apeigos,
nuostatai.
26 1a 3 Nef 11:1–12.
b 1 Nef 11:7; 12:6.

c 3 Nef 15:2–10.
3 a RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
b 1 Nef 12:4–6.
RR Îenklas.

2 Nefio 26:4–13
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to, kad i‰meta lauk prana‰us ir
‰ventuosius ir mu‰a juos akmenimis, ir Ïudo juos; todòl ‰vent˜j˜ c kraujo ‰auksmas kils nuo
Ïemòs pas Dievà prie‰ juos.
4 Todòl visus tuos, kas i‰dids
ir elgiasi nedorai, diena, kuri
ateina, a sudegins, – sako Pulk˜
Vie‰pats, – nes jie bus kaip raÏiena.
5 Ir tie, kas Ïudo prana‰us ir
‰ventuosius, – Ïemòs gelmòs
a
praris juos, – sako Pulk˜ Vie‰pats. – Ir b kalnai uÏgrius juos,
ir viesulai nune‰ juos, ir pastatai
kris ant j˜ ir sutrai‰kys juos ∞
gabalus, ir sumals juos ∞ miltus.
6 Ir aplankys juos griaustiniai
ir Ïaibai, ir Ïemòs drebòjimai, ir
visokie sunaikinimai, nes Vie‰paties pykãio ugnis uÏsidegs
prie‰ juos, ir jie bus kaip raÏiena,
ir diena, kuri ateina, suris juos, –
sako Pulk˜ Vie‰pats.
7 O mano sielos skausmas ir
gòla dòl nuÏudyt˜j˜ i‰ mano
Ïmoni˜ netekties! Nes a‰, Nefis,
maãiau tai, ir tai baigia suryti
mane Vie‰paties akivaizdoje;
bet a‰ turiu ‰aukti savo Dievui:
a
Teisingi tavo keliai!
8 Bet ‰tai teisieji, kurie klauso
prana‰˜ ÏodÏi˜ ir j˜ neÏudo,
bet, nepaisydami vis˜ a persekiojim˜, tvirtai Ïiri ateitin
∞ Krist˜, laukdami nurodyt˜
3 c Pr 4:10;
2 Nef 28:10;
Mrm 8:27.
4 a 3 Nef 8:14–24; 9:3, 9.
5 a 1 Nef 19:11;
3 Nef 10:14.
b 3 Nef 8:10; 9:5–8.
7 a RR Teisingumas.
8 a RR Persekioti,
persekiojimas.

Ïenkl˜ – ‰tai, jie yra tie, kurie
b
nepraÏus.
9 Bet Teisumo Snus a pasirodys
jiems; ir jis b i‰gydys juos, ir jie
turòs c ramyb´ su juo, kol d trys
kartos praeis, ir daugelis i‰
e
ketvirtosios kartos bus praòj´
teisume.
10 Ir kai tai ∞vyks, greitas
a
sunaikinimas ateis mano Ïmonòms; nes nepaisant mano sielos
skausm˜, a‰ tai maãiau; todòl
Ïinau, kad tai ∞vyks; ir jie parduoda save uÏ niekà; nes kaip
atpildà uÏ savo i‰didumà ir savo
kvailumà jie pjaus sunaikinimà;
kadangi pasidavò velniui ir pasirinko tamsos darbus vietoj ‰viesos, todòl jie turi eiti ∞ b pragarà.
11 Nes Vie‰paties Dvasia ne
visuomet a plksis su Ïmogumi.
Ir kai Dvasia nustoja plktis su
Ïmogumi, tada ateina greitas
sunaikinimas, ir tai lidina mano
sielà.
12 Ir kaip a‰ kalbòjau apie
a
Ïyd˜ b ∞tikinimà, kad Jòzus yra
c
pats Kristus, btina ir kitatauãius ∞tikinti, kad Jòzus yra Kristus, AmÏinasis Dievas;
13 ir kad jis aprei‰kia save
visiems tiems, kas juo tiki,
a
·ventosios Dvasios galia; taip,
kiekvienai tautai, giminei, lieÏuviui ir liaudÏiai, darydamas
galingus stebuklus, Ïenklus ir

b 3 Nef 10:12–13.
9 a 3 Nef 11:8–15.
b 3 Nef 17:7–9.
c 4 Nef 1:1–4.
d 1 Nef 12:11–12;
3 Nef 27:30–32.
e Al 45:10–12;
Hel 13:9–10.
10a Al 45:9–14;
Mrm 8:1–9.

b RR Pragaras.
11a Etr 2:15.
12a 2 Nef 30:7;
Mrm 5:14.
RR Îydai.
b 2 Nef 25:18.
c Mrm 3:21.
13a RR ·ventoji Dvasia.
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nuostabius darbus tarp Ïmoni˜
vaik˜ sulig j˜ tikòjimu.
14 Bet ‰tai, a‰ prana‰auju jums
apie a paskutines dienas; apie
dienas, kada Vie‰pats Dievas
b
i‰ne‰ tai Ïmoni˜ vaikams.
15 Po to, kai mano sòkla ir mano
broli˜ sòkla nusiris ∞ netikòjimà
ir bus sutriu‰kinta kitatauãi˜;
taip, po to, kai Vie‰pats Dievas
apguls juos aplinkui ir apsiaus
juos pylimu, ir i‰kels fortus prie‰
juos; ir po to, kai jie bus nuversti Ïemyn ∞ dulkes, netgi kad j˜
nebebus, vis tiek teisi˜j˜ ÏodÏiai bus uÏra‰yti, ir i‰tikim˜j˜
maldos bus i‰girstos, ir visi,
kas nusirito ∞ netikòjimà, nebus
uÏmir‰ti.
16 Nes tie, kas bus sunaikinti,
a
kalbòs jiems i‰ Ïemòs, ir j˜ kalba
bus Ïemai i‰ dulki˜, ir j˜ balsas
bus kaip to, kuris turi paÏ∞stamà dvasià; nes Vie‰pats Dievas
duos jam galià ‰nibÏdòti apie
juos, lyg tai bt˜ i‰ Ïemòs; ir j˜
kalba ‰nibÏdòs i‰ dulki˜.
17 Nes taip sako Vie‰pats Dievas: Jie a uÏra‰ys tai, kas bus padaryta tarp j˜, ir tai bus uÏra‰yta
ir uÏantspauduota knygoje, ir
tie, kas nusirito ∞ netikòjimà, to
neturòs, nes jie b siekia sunaikinti
Dievo dalykus.
18 Todòl jie bus sunaikinti lygiai
taip pat greitai, kaip buvo sunaikinti anie; ir j˜ siaubn˜ minia
bus kaip a pelai, kurie i‰nyksta, –

2 Nefio 26:14–25
taip sako Vie‰pats Dievas, –
taip, tai ∞vyks akimirksniu, mai.
19 Ir bus taip, kad tie, kurie
nusirito ∞ netikòjimà, bus a sutriu‰kinti kitatauãi˜ ranka.
20 Ir kitatauãiai auk‰tinasi dòl
savo aki˜ a i‰didumo ir jie b suklupo dòl j˜ c suklupimo klities
didumo, todòl jie pasistatò daug
d
baÏnyãi˜; nepaisant to, jie niekina Dievo galià ir stebuklus ir
skelbia sau savo paãi˜ i‰mint∞
ir savo paãi˜ e mokslà, kad galòt˜
gauti pelnà ir f grsti ant varg‰˜
veido.
21 Ir pastatyta daug baÏnyãi˜,
kurios kelia a pavydus, vaidus ir
piktumus.
22 Ir taip pat yra a slaptos sàjungos, lygiai kaip senovòs laikais,
kaip velnio sàjungos, nes jis yra
viso to kròjas; taip, ÏmogÏudystòs ir tamsos darb˜ ∞kròjas;
taip, ir jis veda juos uÏ kaklo
linine virvele, kol suri‰a juos amÏiams savo stipriomis virvòmis.
23 Nes ‰tai, mano mylimi broliai, a‰ sakau jums, kad Vie‰pats
Dievas nesidarbuoja tamsoje.
24 Jis nedaro nieko, kas nebt˜
naudinga pasauliui; nes jis a myli
pasaul∞, netgi tiek, kad guldo
savo paties gyvyb´, kad galòt˜
traukti b visus Ïmones pas save.
Todòl jis niekam ne∞sako neragauti jo i‰gelbòjimo.
25 ·tai, ar jis ‰aukia kuriam
nors, sakydamas: Eikite nuo ma-

14a RR Paskutinòs dienos,
b En 1:14.
Mrm 8:28.
pastarosios dienos.
18a Mrm 5:16–18.
e Mrm 9:7–8;
b RR SugràÏinimas,
19a 3 Nef 16:8–9; 20:27–28.
2 Nef 9:28.
evangelijos.
20a RR I‰didumas.
f Iz 3:15; 2 Nef 13:15.
16a Iz 29:4; Mor 10:27;
b 1 Nef 13:29, 34.
21a RR Pavydòti, pavydas.
Moz 7:62.
RR Atsimetimas.
22a RR Slaptos sàjungos.
RR Mormono Knyga.
c Ez 14:4.
24a Jn 3:16.
17a 2 Nef 29:12.
d 1 Nef 14:10; 22:23;
b 3 Nef 27:14–15.
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n´s? ·tai, sakau jums: ne; bet
jis sako: aAteikite pas mane visi
js, Ïemòs pakra‰ãiai, b pirkite
pienà ir med˜ be pinig˜ ir be
kainos.
26 ·tai, argi jis ∞sakò kam nors
i‰eiti i‰ sinagog˜, arba i‰ garbinimo nam˜? ·tai, sakau jums: ne.
27 Ar jis ∞sakò kam nors neragauti jo a i‰gelbòjimo? ·tai sakau
jums: ne; bet davò tai b nemokamai visiems Ïmonòms; ir savo
Ïmonòms ∞sakò ∞tikinti visus
Ïmones c atgailauti.
28 ·tai, ar Vie‰pats ∞sakò kuriam nors neragauti jo gerumo?
·tai, sakau jums: ne; bet a visi
Ïmonòs yra privilegijuoti, kaip
vienas, taip ir kitas, ir niekam
neuÏdrausta.
29 Jis ∞sako, kad nebt˜ jokio
a
piktnaudÏiavimo kunigavimu;
nes ‰tai, piktnaudÏiavimas kunigavimu yra tai, kad Ïmonòs
pamokslauja ir i‰kelia save ‰viesa pasauliui, kad gaut˜ pasaulio
b
gyri˜ ir pelnà; bet jie nesiekia
Sionòs gerovòs.
30 ·tai, Vie‰pats tai uÏdraudò;
todòl Vie‰pats Dievas davò ∞sakymà, kad visi Ïmonòs turòt˜
a
tikrosios meilòs, kuri yra b tyra
meilò. Ir jeigu jie neturòs tikrosios meilòs, jie bus niekas. Todòl,
jeigu jie turòs tikrosios meilòs,
jie neleis darbininkui Sionòje
praÏti.
31 Bet darbininkas a Sionòje
25a Al 5:33–35;
3 Nef 9:13–14.
b Iz 55:1–2.
27a RR I‰gelbòjimas.
b Ef 2:8;
2 Nef 25:23.
c RR Atgailauti, atgaila.
28a Rom 2:11;
1 Nef 17:33–35.

dirbs dòl Sionòs; nes jeigu dirbs
dòl b pinig˜, jie praÏus.
32 Ir dar Vie‰pats Dievas a ∞sakò Ïmonòms neÏudyti Ïmoni˜;
nemeluoti; nevogti; nevartoti
Vie‰paties, savo Dievo, vardo
b
tu‰ãiai; nepavydòti, nerodyti
piktumo; nesiginãyti vienas su
kitu; nepaleistuvauti; ir nieko
pana‰aus nedaryti; nes kas tai
daro, praÏus.
33 Nes nò viena i‰ ‰i˜ nedorybi˜
neateina i‰ Vie‰paties; nes jis
daro tai, kas yra gera visiems
Ïmoni˜ vaikams; ir jis nedaro
nieko, kas yra neai‰ku Ïmoni˜
vaikams; ir jis kvieãia juos visus
ateiti pas j∞ ir ragauti jo gerumo;
ir a neatstumia nò vieno, kas ateina pas j∞: juodo ar balto, vergo
ar laisvojo, vyro ar moters; ir
prisimena b pagon∞; ir Dievui
c
visi yra vienodi, tiek Ïydas,
tiek ir kitatautis.
27 SKYRIUS
Paskutinòmis dienomis Ïem´ padengs tamsa ir atsimetimas. I‰eis
Mormono Knyga. Trys liudytojai
paliudys apie knygà. Mokytas vyras pasakys, kad jis negali skaityti
uÏantspauduotos knygos. Vie‰pats
darys nuostab˜ darbà ir stebuklà.
Palyginkite su Izaijo 29. Apie 559–
545 m. prie‰ Kristaus gim.
Bet ‰tai, a paskutinòmis dieno-

29a RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.
b DS 121:34–37.
30a Mor 7:47–48.
RR Tikroji meilò.
b RR Meilò.
31a RR Sionò.
b JokK 2:17–19;
DS 11:7; 38:39.

32a
b
33a
b
c

RR Dievo ∞sakymai.
RR ·ventvagystò.
ApD 10:9–35, 44–45.
Al 26:37.
Rom 2:11;
1 Nef 17:35.
27 1a RR Paskutinòs
dienos, pastarosios
dienos.
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mis, arba kitatauãi˜ dienomis, –
taip, ‰tai visos kitatauãi˜ tautos
ir taip pat Ïydai, tiek tie, kas
ateis ∞ ‰ità Ïem´, tiek ir tie, kurie
bus kitose Ïemòse, taip, btent
visose Ïemòs ‰alyse, ‰tai, jie bus
girti nuo nedorybòs ir visoki˜
bjaurum˜ –
2 ir kada ta diena ateis, Pulk˜
Vie‰pats aplankys juos griaustiniu ir Ïemòs drebòjimu, ir dideliu triuk‰mu, ir vòtra, ir audra,
ir ryjanãios ugnies a liepsna.
3 Ir visos a tautos, kurios b kovoja prie‰ Sion´ ir kurios jà spaudÏia, bus kaip nakties regòjimo
sapnas; taip, tai bus jiems, btent kaip alkanam Ïmogui, kuris
sapnuoja, kad ‰tai jis valgo, bet
pabunda ir jo siela tu‰ãia; arba
kaip i‰tro‰kusiam Ïmogui, kuris
sapnuoja, kad ‰tai jis geria, bet
pabunda ir ‰tai jis silpnas, ir jo
siela trok‰ta; taip, lygiai tokia
bus vis˜ taut˜ daugybò, kovojanti prie‰ Sionòs kalnà.
4 Nes ‰tai, visi js, kurie darote
nedoryb´, sustokite ir stebòkitòs, nes js ròksite ir ‰auksite;
taip, js bsite girti, bet ne nuo
vyno, js svirduliuosite, bet ne
nuo stipraus gòrimo.
5 Nes ‰tai, Vie‰pats i‰liejo ant
js˜ gilaus miego dvasià. Nes
‰tai, js uÏmerkòte savo akis ir
js atmetòte prana‰us; ir js˜
valdovus ir regòtojus jis uÏdengò
dòl js˜ nedorumo.
6 Ir bus taip, kad Vie‰pats
Dievas i‰ne‰ a jums b knygos Ïo2 a Iz 24:6; 66:15–16;
JokK 6:3; 3 Nef 25:1.
3 a Iz 29:7–8.
b 1 Nef 22:14.
6 a Jar 1:2; Mrm 5:12–13.
b 2 Nef 26:16–17; 29:12.

dÏius, ir tai bus ÏodÏiai t˜, kurie
uÏmigo.
7 Ir ‰tai knyga bus a uÏantspauduota; ir knygoje bus b aprei‰kimas i‰ Dievo nuo pasaulio pradÏios iki jo c pabaigos.
8 Taigi dòl a uÏantspauduot˜
ÏodÏi˜ tai, kas uÏantspauduota,
b
nebus ∞teikta Ïmoni˜ nelabumo
ir bjaurum˜ dienà. Todòl knyga
bus nuo j˜ saugoma.
9 Bet knyga bus ∞teikta a vyrui,
ir jis perduos knygos ÏodÏius,
kurie yra uÏmigusi˜j˜ dulkòse
ÏodÏiai, ir jis perduos ‰ituos
ÏodÏius b kitam.
10 Bet ÏodÏi˜, kurie uÏantspauduoti, jis neduos ir neduos
knygos. Nes knyga bus uÏantspauduota Dievo galia, ir aprei‰kimas, kuris uÏantspauduotas,
bus saugomas knygoje iki Vie‰paãiui tinkamo laiko, kad jie
i‰eit˜; nes ‰tai, jie aprei‰kia viskà nuo pasaulio ∞krimo iki jo
pabaigos.
11 Ir ateina diena, kada knygos
ÏodÏiai, kurie buvo uÏantspauduoti, bus skaitomi ant nam˜
stog˜; ir jie bus skaitomi Kristaus galia; ir viskas bus a apreik‰ta Ïmoni˜ vaikams, viskas, kas
kada nors buvo tarp Ïmoni˜
vaik˜, ir kas kada nors bus, net
iki Ïemòs pabaigos.
12 Todòl tà dienà, kada knyga
bus ∞teikta vyrui, apie kur∞ kalbòjau, knyga bus paslòpta nuo
pasaulio aki˜, kad nò vieno akys
negalòs jos pamatyti, i‰skyrus

RR Mormono Knyga.
b 3 Nef 26:9–12;
7 a Iz 29:11–12;
Etr 4:5–6.
Etr 3:25–27; 4:4–7.
9 a DS 17:5–6.
b Mzj 8:19.
b DÏS–I 1:64–65.
c Etr 13:1–12.
11a Lk 12:3; Mrm 5:8;
8 a Etr 5:1.
DS 121:26–31.
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tai, kad a trys b liudytojai, neskaitant to, kuriam knyga bus ∞teikta,
pamatys jà Dievo galia; ir jie
paliudys apie knygos ir to, kas
joje, tiesà.
13 Ir niekas kitas nematys jos,
i‰skyrus kelis Ïmones pagal
Dievo valià, idant paliudyt˜
apie jo Ïod∞ Ïmoni˜ vaikams;
nes Vie‰pats Dievas pasakò,
kad i‰tikim˜j˜ ÏodÏiai kalbòs
kaip a i‰ mirusi˜j˜.
14 Todòl Vie‰pats Dievas ims
i‰ne‰ti knygos ÏodÏius; ir burna
tiekos liudytoj˜, kiek jam atrodys tinkama, jis ∞tvirtins savo
Ïod∞; ir vargas tam, kas a atmeta
Dievo Ïod∞!
15 Bet ‰tai, bus taip, kad Vie‰pats Dievas sakys tam, kuriam
∞teiks knygà: Paimk ‰iuos ÏodÏius, kurie nòra uÏantspauduoti, ir duok juos kitam, kad
jis galòt˜ parodyti juos mokytam, sakydamas: MeldÏiu tave,
a
perskaityk tai. Ir mokytasis atsakys: Atne‰k ãia knygà, ir a‰
juos perskaitysiu.
16 Ir dabar, vardan pasaulio
‰lovòs ir kad gaut˜ a pelno, jie
sakys tai, o ne dòl Dievo ‰lovòs.
17 Ir vyras sakys: A‰ negaliu
atne‰ti knygos, nes ji yra uÏantspauduota.
18 Tada mokytasis sakys: A‰
negaliu jos perskaityti.
19 Todòl bus taip, kad Vie‰pats
Dievas vòl ∞teiks knygà ir jos
ÏodÏius tam, kuris nemokytas; ir
12a 2 Nef 11:3; Etr 5:2–4;
DS 5:11, 15; 17:1.
b PakØst 19:15.
13a 2 Nef 3:19–20;
33:13–15; Mor 10:27.
14a 2 Nef 28:29–30;
Etr 4:8.

vyras, kuris nemokytas, sakys:
A‰ nemokytas.
20 Tada Vie‰pats Dievas sakys
jam: Mokytieji neskaitys j˜, nes
jie atmetò juos, ir a‰ pats galiu
padaryti savo darbà; todòl tu
skaitysi ÏodÏius, kuriuos tau
duosiu.
21 a Neliesk to, kas uÏantspauduota, nes a‰ i‰ne‰iu tai man
tinkamu metu; nes parodysiu
Ïmoni˜ vaikams, kad esu pajògus padaryti savo paties darbà.
22 Todòl, kai bsi perskait´s
ÏodÏius, kuriuos tau ∞sakiau, ir
gav´s a liudytojus, kuriuos tau
paÏadòjau, tada vòl uÏantspauduosi knygà, ir paslòpsi jà man,
kad apsaugoãiau ÏodÏius, kuri˜ neperskaitei, kol pagal savo
paties i‰mint∞ matysiu esant
tinkama apreik‰ti viskà Ïmoni˜
vaikams.
23 Nes ‰tai, a‰ esu Dievas; ir
esu a stebukl˜ Dievas; ir a‰ parodysiu pasauliui, kad esu b tas
pats vakar, ‰iandien ir per amÏius; ir a‰ nedirbu tarp Ïmoni˜
vaik˜ kitaip, kaip tik c pagal j˜
tikòjimà.
24 Ir vòl bus taip, kad Vie‰pats
sakys tam, kas skaitys ÏodÏius,
kurie bus jam ∞teikti:
25 a Kadangi ‰itie Ïmonòs artinasi prie man´s savo burna, ir
b
garbina mane savo lpomis,
bet nutolino savo ‰irdis nuo
man´s ir mokomi bijoti man´s
Ïmoni˜ c priesakais –

15a Iz 29:11–12;
DÏS–I 1:65.
16a RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.
21a Etr 5:1.
22a RR Liudytojai,
Mormono Knygos.

23a RR Stebuklas.
b Hbr 13:8.
c Hbr 11;
Etr 12:7–22.
25a Iz 29:13.
b Mt 15:8.
c 2 Nef 28:31.
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26 a‰ imsiu daryti a nuostab˜
darbà tarp ‰it˜ Ïmoni˜, taip,
b
nuostab˜ darbà ir stebuklà, nes
j˜ i‰minting˜j˜ ir mokyt˜j˜ i‰mintis praÏus, ir j˜ proting˜j˜
supratimas bus paslòptas.
27 Ir a vargas tiems, kas stengiasi giliai paslòpti savo planus
nuo Vie‰paties! Ir j˜ darbai patamsyje; ir jie sako: Kas mus
mato, ir kas mus paÏ∞sta? Ir jie
taip pat sako: I‰ ties˜, tai, kad
tu viskà apverti auk‰tyn kojom,
bus vertinama kaip b puodÏiaus
molis. Bet ‰tai, a‰ parodysiu
jiems, – sako Pulk˜ Vie‰pats, –
kad Ïinau visus j˜ darbus. Nes
argi dirbinys sakys apie tà, kuris
j∞ padarò: Jis nepadarò man´s?
Arba argi suformuotas daiktas
sakys apie tà, kuris j∞ suformavo:
Jis neturi supratimo?
28 Bet ‰tai, – sako Pulk˜ Vie‰pats, – a‰ parodysiu Ïmoni˜ vaikams, kad dar trumputò valandòlò – ir Libanas bus paverstas ∞
derlingà laukà; ir derlingas laukas bus vertinamas kaip mi‰kas.
29 a Ir tà dienà kurtieji i‰girs
knygos ÏodÏius, ir akl˜j˜ akys
praregòs i‰ neÏinojimo ir i‰
tamsos.
30 Ir a romieji taip pat i‰augs,
ir jie b dÏiaugsis Vie‰paãiu, ir
varg‰ai tarp Ïmoni˜ dÏigaus
Izraelio ·ventuoju.
31 Nes tikrai, kaip Vie‰pats
gyvas, jie matys, kad a siaubnas
paverãiamas ∞ niekà ir niekinto26a 1 Nef 22:8;
2 Nef 29:1–2.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.
b Iz 29:14; 2 Nef 25:17.
27a Iz 29:15.
b Jer 18:6.

jas suryjamas, ir visi, kas trok‰ta
nedorybòs, i‰kertami;
32 taip pat tie, kas padaro
Ïmog˜ a nusikaltòliu uÏ Ïod∞ ir
tiesia tinklà tam, kuris papeikia
b
vartuose, ir c pavaro ‰alin teis˜j∞
kaip niekam tinkamà.
33 Todòl taip sako Vie‰pats,
kuris i‰pirko Abraomà, apie
Jokbo namus: Dabar Jokbas
nebus sugòdintas, ir jo veidas
dabar nebei‰blyk‰.
34 Bet kai jis a pamatys savo
vaikus, mano rank˜ darbà, tarp
sav´s, jis laikys ‰ventu mano
vardà ir laikys ‰ventu Jokbo
·ventàj∞, ir bijos Izraelio Dievo.
35 Taip pat tie, kurie a klydo
dvasioje, ateis ∞ supratimà, ir
tie, kurie murmòjo, b ∞sisavins
doktrinà.
28 SKYRIUS
Daug netikr˜ baÏnyãi˜ bus pastatyta paskutinòmis dienomis. Jos
mokys klaiding˜, tu‰ãi˜ ir kvail˜
doktrin˜. Dòl netikr˜ mokytoj˜
atsimetimas plis. Velnias siautòs
Ïmoni˜ ‰irdyse. Jis mokys visoki˜
klaiding˜ doktrin˜. Apie 559–545
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar ‰tai, mano broliai, a‰
jums kalbòjau pagal tai, kaip
mane vertò Dvasia; todòl Ïinau,
kad visa tai btinai ∞vyks.
2 Ir tai, kas bus i‰ra‰yta i‰
a
knygos, bus didÏiai b vertinga

29a Iz 29:18.
30a RR Romus, romumas.
b DS 101:36.
31a Iz 29:20.
32a Lk 11:54.
b Am 5:10.
c 2 Nef 28:16.

34a Iz 29:23–24.
35a 2 Nef 28:14; DS 33:4.
b Dan 12:4.
28 2a RR Mormono
Knyga.
b 1 Nef 13:34–42; 22:9;
3 Nef 21:6.

2 Nefio 28:3–14
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Ïmoni˜ vaikams ir ypaã ms˜
sòklai, kuri yra Izraelio nam˜
likutis.
3 Nes ateis ta diena, kada
a
baÏnyãios, kurios pastatytos ne
Vie‰paãiui, viena kitai sakys:
·tai, a‰, a‰ esu Vie‰paties; ir
kitos sakys: A‰, a‰ esu Vie‰paties; ir taip sakys kiekvienas,
kuris yra pastat´s baÏnyãias ne
Vie‰paãiui.
4 Ir jie ginãysis vienas su
kitu; ir j˜ kunigai ginãysis
vienas su kitu, ir jie mokys
savo a mokytumu ir neigs ·ventàjà Dvasià, kuri duoda, kà
kalbòti.
5 Ir jie a neigia Dievo b galià,
Izraelio ·ventàj∞; ir sako Ïmonòms: Klausykitòs ms˜ ir ∞siklausykite ∞ ms˜ priesakus;
nes ‰tai, c nòra jokio Dievo ‰iandien, nes Vie‰pats ir I‰pirkòjas
padarò savo darbà ir atidavò
savo galià Ïmonòms.
6 ·tai, ∞siklausykite ∞ mano
priesakà; jei jie sakys, kad ãia
yra stebuklas, padarytas Vie‰paties ranka, netikòkite tuo; nes ‰ià
dienà jis nòra a stebukl˜ Dievas;
jis padarò savo darbà.
7 Taip, ir bus daug toki˜, kurie
sakys: a Valgyk, gerk ir linksminkis, nes rytoj mirsime; ir viskas
mums bus gerai.
8 Ir taip pat bus daug toki˜,
kurie sakys: Valgyk, gerk ir links3 a 1 Kor 1:10–13;
1 Nef 22:23;
4 Nef 1:25–29;
Mrm 8:28, 32–38.
4 a 2 Nef 9:28.
5 a 2 Nef 26:20.
b 2 Tim 3:5.
c Al 30:28.
6 a Mrm 8:26; 9:15–26.

minkis; taãiau bijok Dievo – jis
i‰teisins darant tik nedaug
nuodòmi˜; taip, b pameluok truput∞, pasinaudok kitu dòl jo
ÏodÏi˜, kask c duob´ savo artimui; tame nòra nieko blogo;
ir daryk visa tai, nes rytoj
mirsime; o jei bus taip, kad
bsime kalti, Dievas ∞kirs mums
kelis ròÏius ir galiausiai bsime
i‰gelbòti Dievo karalystòje.
9 Taip, ir bus daug toki˜,
kurie taip mokys klaiding˜ ir
tu‰ãi˜, ir a kvail˜ b doktrin˜
ir bus pasipt´ savo ‰irdyse, ir
stengsis giliai paslòpti savo
planus nuo Vie‰paties; ir j˜
darbai bus patamsyje.
10 Ir ‰vent˜j˜ a kraujas ‰auks
nuo Ïemòs prie‰ juos.
11 Taip, jie visi nuklydo nuo
a
kelio, b sugedo.
12 Dòl a i‰didumo ir dòl netikr˜
mokytoj˜, ir klaidingos doktrinos j˜ baÏnyãios sugedo, ir j˜
baÏnyãios pasiauk‰tino; dòl i‰didumo jos i‰puiko.
13 Jie a plò‰ia b varg‰us dòl savo
puiki˜ ‰ventovi˜; jie plò‰ia
varg‰us dòl savo puiki˜ rb˜;
ir persekioja rom˜j∞ ir varg‰à
‰irdimi, kadangi dòl savo c i‰didumo jie i‰puiko.
14 Jie vilki a kietus sprandus
ir pakeltas galvas; taip, ir dòl
i‰didumo, ir nelabumo, ir bjaurum˜, ir paleistuvysãi˜ jie visi
a

7 a 1 Kor 15:32;
Al 30:17–18.
8 a Mrm 8:31.
b DS 10:25; Moz 4:4.
RR Melavimas.
c Pat 26:27; 1 Nef 14:3.
9 a Ez 13:3; Hel 13:29.
b Mt 15:9.
10a Apr 6:9–11;

2 Nef 26:3; Mrm 8:27;
Etr 8:22–24; DS 87:7.
11a Hel 6:31.
b Mrm 8:28–41; DS 33:4.
12a Pat 28:25.
13a Ez 34:8.
b Hel 4:12.
c Al 5:53.
14a Pat 21:4.
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nuklydo, i‰skyrus nedaugel∞,
kurie yra nuolanks Kristaus
pasekòjai; taãiau jie vedami
taip, kad daugeliu atvej˜ klysta, nes mokomi pagal Ïmoni˜
priesakus.
15 O a i‰mintingieji ir mokytieji,
ir turtingieji, kurie pasipt´ dòl
savo ‰irdÏi˜ b i‰didumo, ir visi
tie, kas skelbia klaidingas doktrinas, ir visi, kurie paleistuvauja
ir i‰kraipo Vie‰paties ties˜ kelià,
c
vargas, vargas, vargas tebna
jiems, sako Vie‰pats, visagalis
Dievas, nes jie bus numesti ∞
pragarà!
16 Vargas tiems, kas a pavaro
teis˜j∞ kaip niekam tinkamà ir
burnoja prie‰ tai, kas gera, ir
sako, kad tai nieko verta! Nes
ateis diena, kada Vie‰pats Dievas greitai aplankys Ïemòs gyventojus; ir tà dienà, kada jie bus
b
visi‰kai pribrend´ nedorybe, jie
praÏus.
17 Bet ‰tai, jei Ïemòs gyventojai atgailaus dòl savo nelabumo
ir bjaurum˜, jie nebus sunaikinti, – sako Pulk˜ Vie‰pats.
18 Bet ‰tai, ta didÏiulò ir pasibjauròtina baÏnyãia, visos Ïemòs
a
paleistuvò, turi b griti Ïemòn, ir
smarkus bus jos griuvimas.
19 Nes velnio karalystò turi
bti a sudrebinta, ir tie, kas jai
priklauso, btinai turi bti paakinti atgailauti, arba b velnias
sugriebs juos savo amÏinosiomis
14b
15a
b
c
16a
b
18a

Iz 53:6.
Pat 3:5–7.
RR I‰didumas.
3 Nef 29:5.
Iz 29:21.
Etr 2:9–10.
Apr 19:2.

c

grandinòmis, jie bus sukurstyti
pykãiui ir praÏus;
20 Nes ‰tai, tà dienà jis a siautòs
Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdyse ir kurstys
juos pykãiui prie‰ tai, kas gera.
21 O kitus jis a nuramins ir nuliliuos juos ∞ kni‰kà saugumà,
kad jie sakys: Viskas gerai Sionòje; taip, Sionò klesti, viskas
gerai, – ir taip b velnias apgauna
j˜ sielas ir atsargiai nusiveda
juos ∞ pragarà.
22 O ‰tai kitus jis nusiveda
meilikaudamas ir sako jiems,
kad a pragaro nòra; ir sako: A‰
ne velnias, nes tokio nòra, – ir
taip jis kuÏda ∞ j˜ ausis, kol
sugriebia juos savo baisiomis
b
grandinòmis, i‰ kuri˜ nòra
i‰sivadavimo.
23 Taip, jie sugriebiami mirties
ir pragaro; ir mirtis, ir pragaras,
ir velnias, ir visi, kuriuos jie suãiupo, turi stoti prie‰ais Dievo
sostà ir bti a teisiami pagal savo
darbus; i‰ ten jie turi eiti ∞ jiems
paruo‰tà vietà, btent ugnies ir
sieros b eÏerà, kuris yra begalinò
kankynò.
24 Todòl vargas tam, kuris atsipalaidav´s Sionòje!
25 Vargas tam, kuris ‰aukia:
Viskas gerai!
26 Taip, vargas tam, kas a klausosi Ïmoni˜ priesak˜ ir neigia
Dievo galià ir ·ventosios Dvasios dovanà!
27 Taip, vargas tam, kas sako:

b 1 Nef 14:3, 17.
19a 1 Nef 22:23.
b Al 34:35.
c Al 12:11.
20a DS 10:20–27.
21a Mrm 8:31.
b 2 Nef 9:39.

22a RR Pragaras.
b Al 36:18.
23a RR Jòzus Kristus –
Teisòjas; Teismas,
paskutinysis.
b 2 Nef 9:16, 19, 26.
26a 2 Nef 9:29.

2 Nefio 28:28–29:3
Mes gavome ir mums a daugiau
nereikia!
28 Ir galiausiai, vargas visiems
tiems, kas dreba ir a pyksta dòl
Dievo tiesos! Nes ‰tai, tas, kas
pastatytas ant b uolos, priima jà
su dÏiaugsmu; o tas, kas pastatytas ant smòlio pagrindo, dreba,
kad tik negrit˜.
29 Vargas bus tam, kuris sakys:
Mes esame gav´ Dievo Ïod∞, ir
mums a nereikia b daugiau Dievo
ÏodÏio, nes turime pakankamai!
30 Nes ‰tai, taip sako Vie‰pats
Dievas: A‰ duosiu Ïmoni˜ vaikams eilut´ po eilutòs, priesakà
po a priesako, ãia truput∞ ir ten
truput∞; ir palaiminti tie, kas
∞siklauso ∞ mano priesakus ir
atsuka aus∞ mano patarimui,
nes jie i‰moks b i‰minties; nes
tam, kas c priima, a‰ duosiu
d
daugiau; o i‰ t˜, kas sakys: Mes
turime pakankamai, – i‰ j˜ bus
atimta netgi tai, kà jie turi.
31 Prakeiktas tas, kas a pasitiki Ïmogumi, arba pasikliauna
knu, arba klauso Ïmoni˜ priesak˜, nebent j˜ priesakai bt˜
duoti ·ventosios Dvasios galia.
32 a Vargas bus kitatauãiams! –
sako Pulk˜ Vie‰pats Dievas. –
Nes nors a‰ tiesiu savo rankà ∞
juos diena i‰ dienos, jie i‰siÏadòs
man´s; taãiau a‰ bsiu jiems gailestingas, – sako Vie‰pats Die-
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vas, – jei jie atgailaus ir ateis pas
mane; nes mano b ranka i‰tiesta
i‰tisà dienà, – sako Pulk˜ Vie‰pats Dievas.
29 SKYRIUS
Daugelis kitatauãi˜ atmes Mormono Knygà. Jie sakys: Mums nereikia kitos Biblijos. Vie‰pats kalba
daugeliui taut˜. Jis teis pasaul∞ i‰
para‰yt˜ knyg˜. Apie 559–545 m.
prie‰ Kristaus gim.
Bet ‰tai, bus daugelis, – tà dienà,
kada imsiu daryti a nuostab˜
darbà tarp j˜, kad prisiminãiau
savo b sandoras, kurias sudariau
Ïmoni˜ vaikams, ir vòl pajudinãiau savo rankà c antrà kartà
susigràÏinti savo Ïmones, kurie
yra Izraelio nam˜;
2 ir taip pat kad prisiminãiau
paÏadus, duotus tau, Nefi, ir taip
pat tavo tòvui, kad prisiminsiu
tavo sòklà; ir kad tavo sòklos
a
ÏodÏiai i‰eis i‰ mano burnos
tavo sòklai; ir mano ÏodÏiai
b
‰nyp‰ tolyn iki Ïemòs pakra‰ãi˜
kaip c vòliava mano Ïmonòms,
kurie yra Izraelio nam˜;
3 ir kadangi mano ÏodÏiai
‰nyp‰ tolyn, – daugelis kitatauãi˜ sakys: a Biblija! Biblija!
Mes turime Biblijà, ir negali
bti jokios kitos Biblijos.

27a Al 12:10–11.
d Al 12:10; DS 50:24.
28a 2 Nef 9:40; 33:5.
31a DS 1:19–20.
RR Mai‰tas, sukilimas. 32a 1 Nef 14:6.
b Mt 7:24–27.
b JokK 5:47; 6:4.
RR Uola, akmuo.
29 1a 2 Nef 27:26.
29a 2 Nef 29:3–10.
RR SugràÏinimas,
b 2 Nef 27:14; Etr 4:8.
evangelijos.
30a Iz 28:9–13; DS 98:12.
b RR Abraomo sandora.
b RR I‰mintis.
c 2 Nef 6:14; 21:11–12;
c Lk 8:18.
25:17.

2a
b
c
3a

RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
2 Nef 3:18–21.
Iz 5:26; 2 Nef 15:26;
Mor 10:28.
1 Nef 21:22.
RR Vòliava.
1 Nef 13:23–25.
RR Biblija; Mormono
Knyga.
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2 Nefio 29:4–12

4 Bet taip sako Vie‰pats Dievas: O kvailiai, jie turòs Biblijà;
ir ji i‰eis i‰ a Ïyd˜, mano senovòs sandoros Ïmoni˜. Ir kaip
jie atsidòkoja b Ïydams uÏ c Biblijà, kurià i‰ j˜ gauna? Taip, kà
kitatauãiai sau galvoja? Ar jie
atsimena Ïyd˜ kentòjimus ir
vargus, ir skausmus, ir j˜ i‰tikimyb´ man, atne‰ant i‰gelbòjimà
kitatauãiams?
5 O js kitatauãiai, ar prisiminòte Ïydus, mano senovòs sandoros
Ïmones? Ne. Bet js prakeikòte
juos ir a nekentòte, ir nesistengòte j˜ sugràÏinti. Bet ‰tai, a‰
atgr´‰iu visa tai ant js˜ paãi˜
galv˜; nes a‰, Vie‰pats, neuÏmir‰au savo Ïmoni˜.
6 Tu, kvaily, kuris sakysi: a Biblija, mes turime Biblijà, ir mums
nereikia kitos Biblijos. Kaipgi
kitaip btumòte gav´ Biblijà, jei
ne per Ïydus?
7 Argi neÏinote, kad yra daugiau kaip viena tauta? Argi neÏinote, kad a‰, Vie‰pats, js˜
Dievas, a sukriau visus Ïmones
ir kad atsimenu tuos, kurie yra
jros b salose; ir kad a‰ vie‰patauju vir‰uj danguose ir apaãioj
Ïemòje; ir atne‰u savo Ïod∞ Ïmoni˜ vaikams, taip, net visoms
Ïemòs tautoms?
8 Kodòl murmate, kad gausite
daugiau mano ÏodÏio? Argi ne4 a DS 3:16.
b RR Îydai.
c RR Judas – Judo
lazda.
5 a 3 Nef 29:8.
6 a 1 Nef 13:38.
7 a RR Sukurti,
sukrimas.
b 1 Nef 22:4.
8 a Ez 37:15–20;

b
c
9a
b
10a

Ïinote, kad a dviej˜ taut˜ b liudijimas yra ∞rodymas jums, kad
a‰ esu Dievas, kad prisimenu
vienà tautà, kaip ir kità? Todòl
kalbu tuos paãius ÏodÏius vienai
tautai, kaip ir kitai. Ir kada dvi
c
tautos susijungs, dviej˜ taut˜
liudijimas taip pat susijungs.
9 Ir a‰ darau tai, kad ∞rodyãiau
daugeliui, jog esu a tas pats vakar,
‰iandien ir per amÏius; ir kad
i‰tariu savo ÏodÏius pagal savo
paties pageidavimà. Ir dòl to,
kad pasakiau vienà b Ïod∞, js
neturite galvoti, jog negaliu pasakyti kito; nes mano darbas
dar nebaigtas; nei bus baigtas
iki Ïmonijos pabaigos, nei po to
laiko, nei per amÏius.
10 Taigi dòl to, kad turite Biblijà, nemanykite, kad joje yra visi
mano a ÏodÏiai; ir nemanykite,
jog a‰ nenurodÏiau para‰yti
daugiau.
11 Nes a‰ ∞sakau a visiems
Ïmonòms tiek rytuose, tiek ir
vakaruose, tiek ‰iauròje, tiek ir
pietuose, tiek ir jros salose,
kad jie b uÏra‰yt˜ ÏodÏius, kuriuos jiems kalbu; nes i‰ c knyg˜,
kurios bus para‰ytos, a‰ d teisiu
pasaul∞ – kiekvienà pagal jo
darbus, sulig tuo, kas para‰yta.
12 Nes ‰tai, a‰ kalbòsiu a Ïydams, ir jie tai uÏra‰ys; ir taip
pat kalbòsiu nefitams, ir jie tai

1 Nef 13:38–41;
2 Nef 3:12.
Mt 18:16.
RR Liudytojas.
Oz 2:2.
Hbr 13:8.
RR Aprei‰kimas.
RR Ra‰tai – Ra‰tai,
kuri˜ pasirodymas
buvo i‰prana‰autas.

11a Al 29:8.
b 2 Tim 3:16.
c RR Knyga, gyvenimo.
d 2 Nef 25:22; 33:11,
14–15.
RR Teismas,
paskutinysis.
12a 1 Nef 13:23–29.

2 Nefio 29:13–30:6
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uÏra‰ys; ir taip pat kalbòsiu kitoms Izraelio nam˜ gentims,
kurias i‰vedÏiau kitur, ir jos tai
uÏra‰ys; ir taip pat kalbòsiu c visoms Ïemòs tautoms, ir jos tai
uÏra‰ys.
13 Ir bus taip, kad a Ïydai turòs
nefit˜ ÏodÏius, ir nefitai turòs
Ïyd˜ ÏodÏius; o nefitai ir Ïydai
turòs prapuolusi˜ Izraelio genãi˜
ÏodÏius; o b prapuolusios Izraelio
gentys turòs nefit˜ ir Ïyd˜ ÏodÏius.
14 Ir bus taip, kad mano Ïmonòs, kurie yra i‰ Izraelio a nam˜,
bus surinkti namo ∞ savo valdas;
ir mano Ïodis taip pat bus surinktas ∞ b vienà. Ir a‰ parodysiu
tiems, kurie kovoja prie‰ mano
Ïod∞ ir prie‰ mano Ïmones, kurie yra Izraelio c nam˜, kad a‰
esu Dievas ir kad sudariau
d
sandorà su Abraomu, jog prisiminsiu jo e sòklà f per amÏius.
30 SKYRIUS
Atsivertusieji kitatauãiai bus priskaiãiuojami prie sandoros Ïmoni˜.
Daugelis lamanit˜ ir Ïyd˜ tikòs Ïod∞
ir taps pasigòròtini. Izraelis bus
sugràÏintas, o nelabieji sunaikinti.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar ‰tai, mano mylimi broliai, noròãiau kalbòti jums; nes
a‰, Nefis, nenoròãiau leisti, kad
12b 1 Nef 13:38–42;
2 Nef 26:17.
c 2 Nef 26:33.
13a Mrm 5:12–14.
b RR Izraelis – De‰imt
prapuolusi˜ Izraelio
genãi˜.
14a Jer 3:17–18.
b Ez 37:16–17.

manytumòte, jog esate teisesni,
negu bus kitatauãiai. Nes ‰tai,
jei nesilaikysite Dievo ∞sakym˜,
js visi pana‰iai praÏsite; ir dòl
ÏodÏi˜, kurie buvo pasakyti, js
neturite manyti, kad kitatauãiai
yra visi‰kai sunaikinti.
2 Nes ‰tai, sakau jums, kad visi
kitatauãiai, kurie atgailaus, yra
Vie‰paties a sandoros Ïmonòs; ir
visi b Ïydai, kurie neatgailaus,
bus atmesti; nes Vie‰pats su niekuo kitu nesudaro sandoros,
kaip tik su tais, kurie c atgailauja
ir tiki jo Sn˜, kuris yra Izraelio
·ventasis.
3 Ir dabar, a‰ noròãiau ‰iek tiek
daugiau prana‰auti apie Ïydus
ir kitatauãius. Nes po to, kai
knyga, apie kurià kalbòjau, i‰eis
∞ ‰viesà ir bus para‰yta kitatauãiams, ir vòl uÏantspauduota
Vie‰paãiui, bus daug toki˜, kurie
a
tikòs para‰ytais ÏodÏiais; ir b jie
ne‰ juos ms˜ sòklos likuãiui.
4 Ir tada ms˜ sòklos likutis
Ïinos apie mus, kad atòjome i‰
Jeruzalòs, ir kad jie yra Ïyd˜
palikuonys.
5 Ir tarp a j˜ bus skelbiama
Jòzaus Kristaus evangelija; todòl b jie bus atstatyti ∞ savo tòv˜
c
paÏinimà ir taip pat ∞ paÏinimà
Jòzaus Kristaus, kuris buvo
tarp j˜ tòv˜.
6 Ir tada jie dÏigaus; nes Ïinos,
kad tai palaiminimas jiems i‰

c 1 Nef 22:8–9.
d Pr 12:1–3;
1 Nef 17:40;
3 Nef 20:27; Abr 2:9.
RR Abraomo sandora.
e DS 132:30.
f Pr 17:7.
30 2a Gal 3:26–29.
b Mt 8:10–13.

c
3a
b
5a
b
c

RR Îydai.
RR Atgailauti, atgaila.
3 Nef 16:6–7.
1 Nef 22:8–9.
3 Nef 21:3–7, 24–26.
DS 3:20.
1 Nef 15:14;
2 Nef 3:12;
Mrm 7:1, 9–10.
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Dievo rankos; ir tamsos Ïvynai
pradòs kristi jiems nuo aki˜; ir
nedaug kart˜ tepraeis, kai jie
taps tyra ir a pasigòròtina liaudimi.
7 Ir bus taip, kad a Ïydai, kurie
yra i‰sklaidyti, taip pat b pradòs
tikòti Krist˜; ir pradòs rinktis
ant ‰alies veido; ir visi tie, kurie
∞tikòs Krist˜, taip pat taps pasigòròtina liaudimi.
8 Ir bus taip, kad Vie‰pats
Dievas pradòs savo darbà tarp
vis˜ taut˜, gimini˜, lieÏuvi˜ ir
Ïmoni˜, kad ∞gyvendint˜ savo
liaudies atstatymà Ïemòje.
9 Ir teisiai a Vie‰pats Dievas
b
teis varg‰us ir teisingai papeiks
dòl Ïemòs c romi˜j˜. Ir jis i‰tiks
Ïem´ savo burnos lazda; ir savo
lp˜ kvòptelòjimu nuÏudys nelabuosius.
10 Nes greitai ateina a laikas,
kada Vie‰pats Dievas padarys
did∞ b atskyrimà tarp Ïmoni˜ ir
nelabuosius sunaikins; o savo
Ïmoni˜ jis c pasigailòs, taip, net
jei turòt˜ nelabuosius d sunaikinti ugnimi.
11 Ir a teisumas bus jo stròn˜
dirÏas, o i‰tikimybò – jo inkst˜
dirÏas.
12 Ir tada vilkas a gyvens su
avinòliu; ir leopardas atsiguls su
oÏiuku, ir ver‰iukas, ir jaunas
litas, ir nupenòtas jauniklis
drauge; ir maÏas vaikas vedÏios
juos.
13 Ir karvò ir lokys ganysis, j˜
6a
7a
b
9a
b
c
10a

2 Nefio 30:7–18
jaunikliai atsiguls drauge; ir
litas òs ‰iaudus kaip jautis.
14 Ir Ïindomas vaikas Ïais ties
angies urvu, ir nujunkytas vaikas
padòs savo rankà ant gyvatòs
guolio.
15 Jie neÏeis ir neÏudys visame
mano ‰ventame kalne; nes Ïemò
bus pilna Vie‰paties paÏinimo,
kaip jra kupina vanden˜.
16 Todòl a vis˜ taut˜ reikalai
bus atskleisti; taip, viskas bus
b
atskleista Ïmoni˜ vaikams.
17 Nòra nieko slapta, kas nebus
a
apreik‰ta; nòra jokio tamsos
darbo, kuris nebus paskelbtas
‰viesoje; ir nòra nieko uÏantspauduoto Ïemòje, kas nebus
atskleista.
18 Todòl tà dienà bus apreik‰ta
viskas, kas buvo apreik‰ta Ïmoni˜ vaikams; ir ·òtonas ilgam
laikui a nebeturòs galios Ïmoni˜
vaik˜ ‰irdims. Ir dabar, mano
mylimi broliai, a‰ baigiu savo
pasisakymà.
31 SKYRIUS
Nefis pasako, kodòl Kristus buvo
pakrik‰tytas. Kad bt˜ i‰gelbòti,
Ïmonòs turi sekti Kristumi, priimti
krik‰tà, gauti ·ventàjà Dvasià ir
i‰tverti iki galo. Atgaila ir krik‰tas
yra vartai ∞ ank‰tà ir siaurà kelià.
AmÏinasis gyvenimas ateina tiems,
kas laikosi ∞sakym˜ po krik‰to. Apie
559–545 m. prie‰ Kristaus gim.

DS 49:24; 109:65.
pastarosios dienos.
2 Nef 29:13–14.
b DS 63:53–54.
2 Nef 25:16–17.
c Moz 7:61.
Iz 11:4–9.
d 1 Nef 22:15–17, 23.
2 Nef 9:15.
RR Îemò – Îemòs
RR Romus, romumas.
i‰valymas.
RR Paskutinòs dienos, 11a Iz 11:5–9.

12a Iz 65:25.
RR Tkstantmetis.
16a DS 101:32–35;
121:28–29.
b Etr 4:6–7.
17a DS 1:2–3.
18a Apr 20:1–3; Etr 8:26.

2 Nefio 31:1–13
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Ir dabar a‰, Nefis, baigiu savo
a
prana‰avimà jums, mano mylimi broliai. Ir galiu uÏra‰yti tik
keletà dalyk˜, kurie, a‰ Ïinau,
tikrai turi ∞vykti; ir galiu uÏra‰yti tik keletà savo brolio Jokbo
ÏodÏi˜.
2 Todòl man pakanka to, kà
uÏra‰iau, nebent turiu pasakyti
keletà ÏodÏi˜, kuriuos turiu pasakyti apie Kristaus a doktrinà;
todòl kalbòsiu jums ai‰kiai, pagal mano prana‰avimo ai‰kumà.
3 Nes mano siela gòrisi ai‰kumu; nes taip Vie‰pats Dievas
dirba tarp Ïmoni˜ vaik˜. Nes
Vie‰pats Dievas duoda a ‰viesà
supratimui; nes jis kalba Ïmonòms pagal j˜ b kalbà, kad jie
suprast˜.
4 Todòl noròãiau, jog prisimintumòte, kad esu jums kalbòj´s
apie tà Vie‰paties man parodytà
a
prana‰à, kuris pakrik‰tys Dievo
b
Avinòl∞, paimsiant∞ pasaulio
nuodòmes.
5 Ir dabar, jei Dievo Avinòlis,
bdamas ‰ventas, turi a pasikrik‰tyti vandeniu, kad ∞vykdyt˜ visà
teisumà, juo labiau reikia mums,
ne‰ventiems, pasikrik‰tyti, taip,
btent vandeniu!
6 Ir dabar, a‰ noròãiau paklausti js˜, mano mylimi broliai,
kaip Dievo Avinòlis ∞vykdò visà
teisumà, pasikrik‰tydamas vandeniu?
31 1a 2 Nef 25:1–4.
2 a 2 Nef 11:6–7.
3 a RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
b DS 1:24.
4 a 1 Nef 10:7; 11:27.
RR Jonas Krik‰tytojas.
b RR Dievo Avinòlis.

7 Argi neÏinote, kad jis buvo
‰ventas? Bet nepaisant to, kad
buvo ‰ventas, jis parodo Ïmoni˜
vaikams, kad pagal knà jis nusiÏemina prie‰ Tòvà ir paliudija
Tòvui, kad bus jam a paklusnus,
vykdydamas jo ∞sakymus.
8 Todòl po to, kai jis buvo
pakrik‰tytas vandeniu, ·ventoji
Dvasia nusileido ant jo a balandÏio b pavidalu.
9 Ir dar, tai rodo Ïmoni˜ vaikams ank‰tumà kelio ir siaurumà a vart˜, per kuriuos jie turòt˜
∞eiti, ir jis davò jiems pavyzd∞.
10 Ir jis pasakò Ïmoni˜ vaikams: a Sek paskui mane. Todòl,
mano mylimi broliai, argi galòsime b sekti paskui Jòz˜, jei nebsime pasiryÏ´ vykdyti Tòvo
∞sakymus?
11 O Tòvas pasakò: Atgailaukite, atgailaukite ir priimkite
krik‰tà mano Mylimojo Snaus
vardu.
12 Ir taip pat man atòjo Snaus
balsas, sakantis: Kuris priims
krik‰tà mano vardu, tam Tòvas
a
duos ·ventàjà Dvasià kaip
man, todòl b sekite paskui mane
ir darykite, kà matòte mane
darant.
13 Todòl, mano mylimi broliai,
a‰ Ïinau, kad jei visa ‰irdimi
seksite Snumi, nedarydami
jokios veidmainystòs ir jokios
apgaulòs prie‰ais Dievà, bet su

5 a Mt 3:11–17.
3 Nef 14:13–14;
RR Krik‰tas, krik‰tyti.
DS 22:4.
7 a Jn 5:30.
10a Mt 4:19; 8:22; 9:9.
RR Paklusnumas,
b Mor 7:11; DS 56:2.
paklusnus, paklusti. 12a RR Dovana,
8 a RR BalandÏio Ïenklas.
·ventosios Dvasios.
b 1 Nef 11:27.
b Lk 9:57–62;
9 a 2 Nef 9:41;
Jn 12:26.

119

2 Nefio 31:14–20

tikru ketinimu, atgailaudami
dòl savo nuodòmi˜, a krik‰tu
paliudydami savo Tòvui, kad
esate pasiryÏ´ priimti Kristaus
vardà – taip, sekdami paskui
savo Vie‰pat∞ ir savo Gelbòtojà
∞ vanden∞ pagal jo Ïod∞, ‰tai, tada
js gausite ·ventàjà Dvasià; taip,
po to eina ugnies ir ·ventosios
Dvasios b krik‰tas; ir tada galite
kalbòti angel˜ c lieÏuviu ir ‰aukti
gyrius Izraelio ·ventajam.
14 Bet ‰tai, mano mylimi broliai, man atòjo Snaus balsas,
sakantis taip: Jeigu po to, kai
atgailavote dòl savo nuodòmi˜
ir vandens krik‰tu paliudijote
Tòvui, kad esate pasiryÏ´ vykdyti mano ∞sakymus ir gavote
ugnies ir ·ventosios Dvasios
krik‰tà, ir galite kalbòti nauju
lieÏuviu, taip, btent angel˜
lieÏuviu, a i‰siÏadòsite man´s,
tai jums bt˜ b geriau, kad nebtumòte man´s paÏin´.
15 Ir girdòjau Tòvo balsà,
sakant∞: Taip, mano Mylimojo
ÏodÏiai yra tikri ir patikimi.
Tas, kas i‰tveria iki galo, bus
i‰gelbòtas.
16 Ir dabar, mano mylimi broliai, dòl to Ïinau, kad jei Ïmogus
a
nei‰tvers iki galo, sekdamas gyvojo Dievo Snaus b pavyzdÏiu,
jis negali bti i‰gelbòtas.
17 Todòl darykite tai, kà ma13a Gal 3:26–27.
b RR Dovana,
·ventosios Dvasios;
Ugnis.
c 2 Nef 32:2–3.
14a Mt 10:32–33;
Al 24:30;
DS 101:1–5.
RR Neatleistina
nuodòmò.
b 2 Pet 2:21.

ãiau, kaip jums sakiau, kad js˜
Vie‰pats ir js˜ I‰pirkòjas darys;
nes tai man parodyta tam, kad
galòtumòte Ïinoti vartus, pro kuriuos turite ∞eiti. Nes vartai, pro
kuriuos turite ∞eiti, yra atgaila ir
a
krik‰tas vandeniu; ir tada ateina js˜ nuodòmi˜ b atleidimas
ugnimi ir ·ventàja Dvasia.
18 Ir tada esate ‰itame a ank‰tame ir siaurame b kelyje, kuris
veda ∞ amÏinàj∞ gyvenimà; taip,
js ∞òjote pro vartus; pasielgòte
pagal Tòvo ir Snaus ∞sakymus;
ir gavote ·ventàjà Dvasià, kuri
c
liudija apie Tòvà ir Sn˜, kad
i‰sipildyt˜ jo duotas paÏadas,
jog gausite jà, jei ∞eisite btent
taip.
19 Ir dabar, mano mylimi broliai, po to, kai ∞Ïengòte ∞ ‰∞ ank‰tà
ir siaurà kelià, noròãiau paklausti, ar viskas a padaryta? ·tai, sakau jums: ne; nes js nebtumòte
nuòj´ taip toli, jei ne pagal Kristaus Ïod∞, nepajudinamai b tikòdami j∞, visi‰kai c pasikliaudami
nuopelnais to, kuris yra galingas
i‰gelbòti.
20 Todòl turite a verÏtis pirmyn, bdami nepajudinami dòl
Kristaus, turòdami tobulà b vilties skaistumà ir c meil´ Dievui
bei visiems Ïmonòms. Todòl,
jei ver‰itòs pirmyn, sotindamiesi
Kristaus ÏodÏiu, ir d i‰tversite iki

16a Al 5:13; 38:2;
DS 20:29.
b RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus
pavyzdys.
17a Mzj 18:10.
RR Krik‰tas, krik‰tyti.
b RR Nuodòmi˜
atleidimas.
18a 1 Nef 8:20.
b Pat 4:18.

RR Kelias.
ApD 5:29–32.
Mzj 4:10.
RR Tikòjimas, tikòti.
DS 3:20.
RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
b RR Viltis.
c RR Meilò.
d RR I‰tverti.

c
19a
b
c
20a

2 Nefio 31:21–32:8
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galo, ‰tai, taip sako Tòvas: Js
turòsite amÏinàj∞ gyvenimà.
21 Ir dabar ‰tai, mano mylimi
broliai, tai yra a kelias; ir nòra
b
jokio kito kelio nò c vardo, duoto po dangumi, kuriuo Ïmogus
galòt˜ bti i‰gelbòtas Dievo karalystòje. Ir dabar ‰tai, tai yra
Kristaus d doktrina, vienintelò
ir tikra doktrina e Tòvo ir Snaus,
ir ·ventosios Dvasios, kas yra
f
vienas Dievas, be pabaigos.
Amen.
32 SKYRIUS
Angelai kalba ·ventosios Dvasios
galia. Îmonòs turi melstis ir gauti
sau paÏinimà i‰ ·ventosios Dvasios.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar ‰tai, mano mylimi broliai, a‰ numanau, kad savo ‰irdyse js ‰iek tiek svarstote, kà
turòtumòte daryti po to, kai ∞òjote ∞ ‰∞ kelià. Bet ‰tai, kodòl
svarstote tai savo ‰irdyse?
2 Argi neprisimenate, kad pasakiau jums, jog po to, kai
a
gavote ·ventàjà Dvasià, js
galite kalbòti angel˜ b lieÏuviu?
Ir dabar, kaip galòtumòte kalbòti angel˜ lieÏuviu, jei ne
·ventàja Dvasia?
3 aAngelai kalba ·ventosios
Dvasios galia; todòl jie kalba
Kristaus ÏodÏius. Todòl sakiau jums: b sotinkitòs Kristaus
21a ApD 4:10–12;
2 Nef 9:41;
Al 37:46;
DS 132:22, 25.
b Mzj 3:17.
c RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus
vardo priòmimas.

ÏodÏiais; nes ‰tai, Kristaus ÏodÏiai pasakys jums viskà, kà
turòtumòte daryti.
4 Todòl dabar, jei man pasakius
‰iuos ÏodÏius, js negalite j˜
suprasti, tai todòl, kad a neklausiate ir nesibeldÏiate; todòl js
nevedami ∞ ‰viesà, bet turite
praÏti patamsyje.
5 Nes ‰tai, vòl sakau jums, kad
jei ∞eisite ∞ ‰∞ kelià ir gausite
·ventàjà Dvasià, ji nurodys jums
viskà, kà turòtumòte daryti.
6 ·tai, tai yra Kristaus doktrina,
ir nebus duota daugiau doktrin˜, kol jis a apsireik‰ jums kne.
Ir kada jis apsireik‰ jums kne,
Ïiròkite, kad darytumòte tai,
kà jis sakys jums.
7 Ir dabar, a‰, Nefis, negaliu
sakyti daugiau; Dvasia stabdo
mano kalbà, ir a‰ esu paliktas
sielvartauti dòl Ïmoni˜ a netikòjimo ir nelabumo, ir nemok‰i‰kumo, ir kietasprandi‰kumo;
nes jie nenori ie‰koti paÏinimo
ir nesupranta didÏio paÏinimo,
kada jis duodamas jiems b ai‰kiai, netgi taip ai‰kiai, kiek tik
Ïodis gali bti ai‰kus.
8 Ir dabar, mano mylimi broliai,
a‰ suvokiu, kad vis dar svarstote
savo ‰irdyse; ir mane lidina,
kad turiu apie tai kalbòti. Nes,
jei ∞siklausytumòte ∞ Dvasià,
kuri moko Ïmog˜ a melstis, js
Ïinotumòte, kad turite melstis;
nes b piktoji dvasia nemoko

d Mt 7:28; Jn 7:16–17.
e RR Dievas, Dievybò.
f 3 Nef 11:27, 35–36.
RR Vienybò.
32 2a 3 Nef 9:20.
b 2 Nef 31:13.
3 a RR Angelai.
b Jer 15:16.

4a
6a
7a
b

RR Pra‰yti.
3 Nef 11:8.
RR Netikòjimas.
2 Nef 31:2–3;
JokK 4:13.
8 a RR Malda.
b Mzj 4:14.
RR Velnias.
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2 Nefio 32:9–33:9

Ïmogaus melstis, bet moko j∞,
kad jis neturi melstis.
9 Bet ‰tai, sakau jums, kad turite visada a melstis ir neatlyÏti;
kad nieko neturite daryti Vie‰paãiui, pirma nepasimeld´ Tòvui
Kristaus b vardu, kad jis pa‰v´st˜ tavo poelg∞ tau, kad tavo poelgis bt˜ tavo sielos c gerovei.
33 SKYRIUS
Nefio ÏodÏiai yra teisingi. Jie liudija
apie Krist˜. Tie, kas tiki Krist˜, tikòs
Nefio ÏodÏiais, kurie stovòs kaip
liudijimas prie‰ teismo pertvarà.
Apie 559–545 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, a‰, Nefis, negaliu para‰yti viso to, ko buvo mokoma
tarp mano Ïmoni˜; a‰ nesu toks
a
stiprus ra‰yti, kaip kalbòti; nes
kai Ïmogus b kalba ·ventosios
Dvasios galia, ·ventosios Dvasios galia ne‰a tai ∞ Ïmoni˜ vaik˜
‰irdis.
2 Bet ‰tai, yra daug toki˜, kurie a uÏkietina savo ‰irdis prie‰
·ventàjà Dvasià, tad jai nebòra
vietos juose; todòl jie i‰metò
daug to, kas para‰yta, ir laiko
tai nieko vertu.
3 Bet a‰, Nefis, para‰iau tai,
kà para‰iau, ir laikau tai esant
didÏiai a vertinga, ypaã mano
Ïmonòms. Nes a‰ b meldÏiuosi
uÏ juos dienà, ir dòl j˜ mano
9 a 3 Nef 20:1; DS 75:11.
b Moz 5:8.
c Al 34:27.
33 1a Etr 12:23–24.
b DS 100:7–8.
2 a Hel 6:35–36.
3 a RR Ra‰tai – Ra‰t˜
vertingumas.

b
4a
b
c

akys vilgo pagalv´ nakt∞; ir a‰
‰aukiuosi savo Dievo tikòdamas
ir Ïinau, kad jis i‰girs mano
‰auksmà.
4 Ir Ïinau, kad Vie‰pats Dievas pa‰v´s mano maldas mano
Ïmoni˜ labui. Ir ÏodÏiai, kuriuos
para‰iau silpnume, jiems bus padaryti a stiprs; nes tai b ∞tikinòja
juos daryti gera; tai duoda jiems
Ïinojimà apie j˜ tòvus; ir tai
kalba apie Jòz˜ ir ∞tikinòja juos
tikòti j∞ ir i‰tverti iki galo, kas ir
yra c amÏinasis gyvenimas.
5 Ir tai a grieÏtai kalba prie‰
nuodòm´, sulig tiesos b tiesumu;
todòl joks Ïmogus nesipiktins
tais ÏodÏiais, kuriuos a‰ para‰iau, nebent jis bus velnio dvasios.
6 A‰ dÏigauju ai‰kumu; a‰
dÏigauju tiesa; a‰ dÏigauju
mano Jòzumi, nes jis a i‰pirko
mano sielà i‰ pragaro.
7 A‰ turiu a tikrosios meilòs
savo Ïmonòms ir turiu did∞
tikòjimà Kristumi, kad sutiksiu
daug siel˜ be dòmòs prie jo
teismo krasòs.
8 A‰ turiu tikrosios meilòs
a
Ïydams – sakau Ïydams, nes
turiu galvoje tuos, i‰ kur atòjau.
9 Taip pat turiu tikrosios meilòs a kitatauãiams. Bet ‰tai, nò dòl
vieno i‰ ‰i˜ a‰ negaliu viltis, nebent jie bus b sutaikyti su Kristumi ir ∞eis pro siaurus c vartus,

En 1:9–12; MÎ 1:8.
Etr 12:26–27.
Mor 7:13.
RR AmÏinasis
gyvenimas.
5 a 1 Nef 16:1–3;
2 Nef 9:40.
b 2 Nef 31:3; JokK 4:13.

6 a RR I‰pirkti, i‰pirktas,
i‰pirkimas.
7 a RR Tikroji meilò.
8 a RR Îydai.
9 a RR Kitatauãiai.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
c 2 Nef 9:41.

2 Nefio 33:10–Jokbo 1:1
ir d vaik‰ãios e ank‰tu keliu, kuris
veda ∞ gyvenimà, ir i‰liks kelyje
iki i‰bandymo dienos galo.
10 Ir dabar, mano mylimi broliai, ir taip pat Ïydai, ir visi js,
Ïemòs pakra‰ãiai, ∞siklausykite ∞
‰ituos ÏodÏius ir a tikòkite Krist˜;
ir jei netikite ‰itais ÏodÏiais, tikòkite Krist˜. Ir jei tikòsite Krist˜,
js tikòsite ‰itais b ÏodÏiais, nes
tai yra Kristaus c ÏodÏiai, ir jis
juos man davò; ir jie d moko visus Ïmones daryti gera.
11 Ir ar tai nòra Kristaus ÏodÏiai, spr´skite patys – nes paskutiniàjà dienà Kristus parodys
jums su a galia ir didele ‰love,
kad tai jo ÏodÏiai; ir js ir a‰ stovòsime veidas ∞ veidà prie‰ais jo
teismo b pertvarà; ir Ïinosite, kad
jis man ∞sakò uÏra‰yti ‰iuos ÏodÏius, nepaisant mano silpnumo.
12 Ir a‰ meldÏiu Tòvà Kristaus
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vardu, kad daugelis ms˜, jeigu
ne visi, bt˜ i‰gelbòti jo a karalystòje tà didÏiàjà ir paskutiniàjà
dienà.
13 Ir dabar, mano mylimi
broliai, visi tie, kas yra Izraelio
nam˜, ir visi js, Ïemòs pakra‰ãiai, a‰ kalbu jums kaip balsas
a
‰aukianãiojo i‰ dulki˜: sudie,
iki ta didi diena ateis.
14 O jums, kurie neragausite
Dievo gerumo ir nepaisysite
Ïyd˜ a ÏodÏi˜, ir taip pat mano
b
ÏodÏi˜, ir ÏodÏi˜, kurie i‰eis i‰
Dievo Avinòlio burnos, ‰tai, a‰
tariu jums amÏinàj∞ sudie, nes
‰itie ÏodÏiai c pasmerks jus paskutiniàjà dienà.
15 Nes kà a‰ uÏantspauduoju
Ïemòje, bus atne‰ta prie‰ jus
prie a teismo pertvaros; nes taip
Vie‰pats ∞sakò man, ir a‰ turiu
paklusti. Amen.

Jokbo knyga
·IS JOKÌBAS BUVO NEFIO BROLIS

J

o pamokslavimo savo broliams ÏodÏiai. Jis ÏodÏiais pergali vyrà,
kuris stengiasi sugriauti Kristaus doktrinà. Keletas ÏodÏi˜ apie
Nefio Ïmoni˜ istorijà.
1 SKYRIUS

Jokbas ir Juozapas stengiasi ∞tikinti Ïmones tikòti Krist˜ ir laikytis jo
∞sakym˜. Nefis mir‰ta. Tarp nefit˜

∞sigali nelabumas. Apie 544–421
m. prie‰ Kristaus gim.

N

ES ‰tai buvo taip, kad penkiasde‰imt penkeri metai

9 d RR Vaik‰ãioti,
c Mor 10:27–29.
vaik‰ãioti su Dievu.
d 2 Nef 25:28.
e Hel 3:29–30;
11a Etr 5:4; Mor 7:35.
DS 132:22.
b Apr 20:12;
10a RR Tikòjimas, tikòti.
Mor 10:34.
b RR Mormono Knyga. 12a RR Celestialinò ‰lovò.

13 a
14 a
b
c

Iz 29:4; 2 Nef 26:16.
RR Biblija.
RR Mormono Knyga.
2 Nef 29:11;
Etr 4:8–10.
15a MÎ 1:11.
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Jokbo 1:2–13

praòjo nuo to laiko, kai Lehis
paliko Jeruzal´; todòl Nefis davò man, a Jokbui, b ∞sakymà dòl
c
maÏ˜j˜ plok‰teli˜, ant kuri˜
visa tai i‰raiÏyta.
2 Ir jis davò man, Jokbui, ∞sakymà uÏra‰yti ant ‰i˜ plok‰teli˜
keletà dalyk˜, kurie man atrodys patys vertingiausi, ir neliesti – nebent labai trumpai – ‰it˜
Ïmoni˜, kurie vadinami Nefio
Ïmonòmis, istorijos.
3 Nes jis sakò, kad jo Ïmoni˜
istorija bus i‰raiÏyta ant kit˜ jo
plok‰teli˜ ir kad a‰ turiu i‰saugoti ‰ias plok‰teles ir perduoti
jas savo sòklai i‰ kartos ∞ kartà.
4 Ir jei bt˜ pamokslas, kuris
bt˜ ‰ventas, arba aprei‰kimas,
kuris bt˜ didis, arba prana‰avimas – j˜ a santraukas a‰ turiu
i‰raiÏyti ant ‰it˜ plok‰teli˜ ir
paliesti juos tiek, kiek ∞manoma,
Kristaus ir ms˜ Ïmoni˜ labui.
5 Nes dòl tikòjimo ir didelio
susirpinimo mums tikrai buvo
atskleista apie ms˜ Ïmones,
kas jiems a atsitiks.
6 Ir mes taip pat gavome daug
aprei‰kim˜ ir daugelio prana‰ysãi˜ dvasià; todòl Ïinojome
apie a Krist˜ ir jo karalyst´, kuri
ateis.
7 Todòl mes stropiai darbavomòs tarp savo Ïmoni˜, kad juos
∞tikintume a ateiti pas Krist˜ ir
ragauti Dievo gerumo, kad jie
[jokbo]
1 1a RR Jokbas, Lehio
snus.
b JokK 7:27.
c 2 Nef 5:28–33;
JokK 3:13–14.
RR Plok‰telòs.
4 a T.y. esminius,
svarbiausius dalykus.
5 a 1 Nef 12.

galòt˜ ∞eiti ∞ jo b atils∞, kad kokiu
nors bdu jis neprisiekt˜ savo
rstybòje, jog jie c ne∞eis, kaip
kad per d provokavimà bandymo dienomis, Izraelio vaikams
bnant e tyruose.
8 Todòl tepadeda mums Dievas, kad visus Ïmones galòtume
∞tikinti a nemai‰tauti prie‰ Dievà,
kad b nesukelt˜ jo pykãio, bet
kad visi Ïmonòs tikòt˜ Krist˜ ir
Ïiròt˜ ∞ jo mirt∞, ir k´st˜ jo
c
kryÏi˜, ir ne‰t˜ pasaulio gòdà;
todòl a‰, Jokbas, apsiimu vykdyti savo brolio Nefio ∞sakymà.
9 Dabar, Nefis paseno ir matò,
kad netrukus turòs a mirti; todòl
jis b patepò vyrà jo Ïmoni˜ karaliumi ir valdovu dabar, kaip
priimta valdant c karaliams.
10 Kadangi Ïmonòs nepaprastai
mylòjo Nef∞, nes jis buvo didis j˜
gynòjas, ∞vald´s Labano a kalavijà
jiems ginti, ir visas savo dienas
darbav´sis dòl j˜ gerovòs –
11 todòl Ïmonòs noròjo i‰laikyti atmintyje jo vardà. Ir kas
tik valdò jo vietoje, buvo Ïmoni˜ vadinami antruoju Nefiu,
treãiuoju Nefiu ir taip toliau,
kaip priimta valdant karaliams;
ir taip jie buvo Ïmoni˜ vadinami, nepaisant to, koks buvo j˜
vardas.
12 Ir buvo taip, kad Nefis
numirò.
13 Dabar, Ïmonòs, kurie buvo

6 a 1 Nef 10:4–11; 19:8–14.
b 1 Nef 17:30;
7 a 2 Nef 9:41; Om 1:26;
Al 12:36–37; Hel 7:18.
Mor 10:32.
c DÏSV, Mt 16:25–26;
b RR Atilsis, poilsis.
Lk 14:27.
c Sk 14:23;
9 a 2 Nef 1:14.
PakØst 1:35–37;
b RR Patepti.
DS 84:23–25.
c 2 Nef 6:2; Jar 1:7.
d Hbr 3:8.
10a 1 Nef 4:9; 2 Nef 5:14;
e Sk 26:65; 1 Nef 17:23–31.
MÎ 1:13; Mzj 1:16;
8 a RR Mai‰tas, sukilimas.
DS 17:1.

Jokbo 1:14–2:5
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ne a lamanitai, buvo b nefitai;
taãiau jie vadinosi nefitais, jokbitais, juozapitais, c zoramitais, lamanitais, lemuelitais ir
izmaelitais.
14 Bet a‰, Jokbas, nuo ‰iol nei‰skirsiu j˜ pagal ‰iuos vardus,
bet tuos, kurie stengiasi sunaikinti Nefio Ïmones, a vadinsiu
lamanitais, o tuos, kurie draugi‰ki Nefiui, vadinsiu b nefitais,
arba c Nefio Ïmonòmis, kaip priimta valdant karaliams.
15 Ir dabar, buvo taip, kad,
valdant antrajam karaliui, Nefio
Ïmonòs pradòjo darytis kieta‰irdÏiai ir atsidavò nelabiems
paproãiams, tokiems kaip senovòs Dovydo ir taip pat Saliamono, jo snaus, noròdami daug
a
Ïmon˜ ir sugulovi˜.
16 Taip, ir jie pradòjo ie‰koti
daug aukso bei sidabro ir pradòjo ‰iek tiek auk‰tintis.
17 Todòl a‰, Jokbas, mokydamas juos a ‰ventykloje, pateikiau
jiems ‰iuos ÏodÏius, pirmiau gav´s savo b pavedimà i‰ Vie‰paties.
18 Nes a‰, Jokbas, ir mano
brolis Juozapas Nefio ranka
buvome a pa‰v´sti ‰i˜ Ïmoni˜
kunigais ir mokytojais.
19 Ir mes auk‰tinome savo
a
pareigyb´ Vie‰paãiui, prisiimdami b atsakomyb´, atsakydami
uÏ ‰i˜ Ïmoni˜ nuodòmes savo
galvomis, jei su visu stropumu
nemokytume j˜ Dievo ÏodÏio;
dòl to darbavomòs visomis savo
13a En 1:13; DS 3:18.
b RR Nefitai.
c 1 Nef 4:35;
4 Nef 1:36–37.
14a Mzj 25:12; Al 2:11.
b 2 Nef 4:11.
c 2 Nef 5:9.

i‰galòmis, kad j˜ c kraujas nekrist˜ ant ms˜ apdar˜; antraip j˜
kraujas krist˜ ant ms˜ apdar˜,
ir paskutiniàjà dienà mes nebtume pripaÏinti be dòmòs.
2 SKYRIUS
Jokbas pasmerkia meil´ turtams,
i‰didumà ir neskaistyb´. Îmonòs
gali siekti turt˜, kad padòt˜ savo
artimui. Jokbas pasmerkia savavali‰kà daugpatyst´. Vie‰pats gòrisi
moter˜ skaistybe. Apie 544–421 m.
prie‰ Kristaus gim.
ÎodÏiai, kuriuos Jokbas, Nefio
brolis, kalbòjo Nefio Ïmonòms
po Nefio mirties.
2 Dabar, mano mylimi broliai,
a‰, Jokbas, sulig savo atsakomybe prie‰ Dievà rimtai auk‰tinti savo pareigyb´, ir kad galòãiau i‰valyti savo apdarus nuo
js˜ nuodòmi˜, atòjau ‰iandien ∞
‰ventyklà, kad galòãiau jums
paskelbti Dievo Ïod∞.
3 Js ir patys Ïinote, kad a‰
ligi ‰iol stropiai auk‰tinau savo
pa‰aukimo pareigyb´; bet ‰ià
dienà mane slegia daug didesnis negu ligi ‰iol gerovòs js˜
sieloms tro‰kimas ir susirpinimas ja.
4 Nes ‰tai, ligi ‰iol js buvote
paklusns Vie‰paties ÏodÏiui,
kur∞ jums pateikiau.
5 Bet ‰tai, paklausykite man´s ir
Ïinokite, kad, visagalio dangaus

15a DS 132:38–39.
17a 2 Nef 5:16.
RR ·ventykla,
Vie‰paties namai.
b RR Pa‰aukti,
pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas.

18a 2 Nef 5:26.
19a RR Pareigybò,
pareignas.
b DS 107:99–100.
RR Prievaizdas,
prievaizdavimas.
c 2 Nef 9:44.
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ir Ïemòs Kròjo padedamas,
galiu pasakyti jums apie js˜
a
mintis, jog pradedate gyventi
nuodòmòje, kuri man atrodo
labai pasibjauròtina, taip, ir pasibjauròtina Dievui.
6 Taip, tai lidina mano sielà ir
verãia mane susigòdus trauktis
i‰ mano Sutvòròjo akivaizdos,
kad turiu liudyti jums apie js˜
‰irdÏi˜ nelabumà.
7 Ir taip pat mane lidina tai,
kad turiu taip a tiesmukai kalbòti
apie jus prie‰ js˜ Ïmonas ir
vaikus, daugelio kuri˜ jausmai
Dievo akyse nepaprastai ‰velns ir b skaists, ir traps, kas
patinka Dievui;
8 ir man regis, kad jie uÏkopò
ãia pasiklausyti malonaus Dievo
a
ÏodÏio, taip, ÏodÏio, kuris gydo
suÏeistà sielà.
9 Todòl mano sielà slegia tai,
kad, dòl grieÏto ∞sakymo, kur∞
gavau i‰ Dievo, esu priverstas
papeikti jus uÏ js˜ nusikaltimus, didindamas Ïaizdas t˜,
kurie jau suÏeisti, uÏuot ramin´s ir gyd´s j˜ Ïaizdas; o tiems,
kurie nesuÏeisti, vietoje to, kad
sotint˜si maloniu Dievo ÏodÏiu,
paruo‰ti durklai j˜ sieloms perverti ir j˜ jautriems protams
suÏeisti.
10 Bet, nepaisydamas uÏduoties sunkumo, a‰ privalau elgtis
pagal grieÏtus Dievo a ∞sakymus
ir prane‰ti jums apie js˜ nelabumà bei bjaurumus tyra‰irdÏi˜
ir t˜, kuri˜ ‰irdys suduÏusios,
2 5a Al 12:3;
DS 6:16.
RR Dievas, Dievybò.
7 a DS 121:43.
b RR Dorybò.

8a
10a
b
11a
12a

akivaizdoje, ir Visagalio Dievo
verianãiai akiai matant.
11 Todòl privalau pasakyti
jums tiesà sulig Dievo ÏodÏio
a
tiesumu. Nes ‰tai, man pasiteiravus Vie‰pat∞, man atòjo toks
Ïodis, sakantis: Jokbai, pasikelk
rytoj ∞ ‰ventyklà ir paskelbk ‰itiems Ïmonòms Ïod∞, kur∞ a‰ tau
duosiu.
12 Ir dabar, ‰tai, mano broliai,
Ïodis, kur∞ skelbiu jums, yra
toks: daugelis i‰ js˜ pradòjote
ie‰koti aukso ir sidabro, ir visoki˜ verting˜ a rd˜, kuri˜ apstu
‰ioje Ïemòje, kuri yra paÏado
b
Ïemò jums ir js˜ sòklai.
13 Ir apvaizdos ranka nusi‰ypsojo jums kuo maloniausiai, tad
∞gijote daug turt˜; ir kadangi kai
kurie i‰ js˜ ∞gijote gausiau uÏ
savo brolius, js a auk‰tinatòs
dòl savo ‰irdÏi˜ i‰didumo ir
vilkite kietus sprandus ir pakeltas galvas dòl savo drabuÏi˜
prabangumo ir persekiojate savo
brolius, nes manote esà geresni
uÏ juos.
14 Ir dabar, mano broliai, nejau
manote, kad Dievas jus dòl ‰ito
pateisina? ·tai, sakau jums: ne.
Jis jus smerkia, ir jei toliau tai
darysite, jo teismai netruks jus
i‰tikti.
15 O kad jis parodyt˜ jums, kad
gali jus perverti ir vienu savo
akies Ïvilgtelòjimu sutriu‰kinti
jus ∞ dulkes!
16 O kad jis apvalyt˜ jus nuo
‰itos nedorybòs ir bjaurumo!
b

Al 31:5.
RR Dievo ∞sakymai.
2 Nef 9:44.
2 Nef 25:4; 31:2–3.
1 Nef 18:25;

Hel 6:9–11;
Etr 10:23.
b 1 Nef 2:20.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
13a Mrm 8:35–39.
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O kad js paklausytumòt jo ∞sakym˜ ÏodÏio ir neleistumòt ‰itam savo ‰irdÏi˜ a i‰didumui
sunaikinti js˜ siel˜!
17 Galvokite apie brolius kaip
apie save ir bkite draugi‰ki su
visais ir dosns savo a turtu, kad
b
jie bt˜ turtingi kaip js.
18 Bet prie‰ siekdami a turt˜,
ie‰kokite Dievo b karalystòs.
19 O kai bsite ∞gij´ vilt∞ Kristuje, js ∞gysite turt˜, jeigu j˜
sieksite; ir sieksite j˜, noròdami
a
daryti gera: aprengti nuogà,
pamaitinti alkanà, i‰laisvinti belaisv∞ ir suteikti pagalbà ligotam
ir prislògtam.
20 Ir dabar, mano broliai, a‰
kalbòjau jums apie i‰didumà;
ir tie i‰ js˜, kurie engòte savo
artimà ir persekiojote, kadangi
savo ‰irdyse didÏiavotòs dòl to,
kà Dievas jums davò, kà apie
tai pasakysite?
21 Argi jums neatrodo, kad tai
bjauru tam, kuris sukrò visà
knà? Ir jo akyse viena esybò
yra tokia pat vertinga kaip ir
kita. Ir visas knas yra i‰ dulki˜;
vienam ir tam paãiam tikslui jis
sukrò j∞ – kad vykdyt˜ jo a ∞sakymus ir ‰lovint˜ j∞ per amÏius.
22 Ir dabar a‰ baigiu kalbòti
jums apie ‰∞ i‰didumà. Ir jei man
nereikòt˜ kalbòti jums apie bjauresn∞ nusikaltimà, mano ‰irdis
nepaprastai dÏigaut˜ dòl js˜.
16a RR I‰didumas.
17a RR ·alpa; Gerovòs
darbas, gerovò.
b 4 Nef 1:3.
18a 1 Kar 3:11–13;
Mk 10:17–27;
2 Nef 26:31;
DS 6:7.
RR Turtai.

23 Bet Dievo Ïodis slegia mane
dòl bjauresni˜ js˜ nusikaltim˜.
Nes ‰tai, taip sako Vie‰pats: ·itie
Ïmonòs darosi nedori; jie nesupranta Ra‰t˜, nes stengiasi pateisinti savo paleistuvystes tuo,
kas buvo para‰yta apie Dovydà
ir jo sn˜ Saliamonà.
24 ·tai, Dovydas ir a Saliamonas
tikrai turòjo daug b Ïmon˜ ir sugulovi˜, kas buvo pasibjauròtina
mano akyse, – sako Vie‰pats.
25 Todòl taip sako Vie‰pats:
A‰ i‰vedÏiau ‰ituos Ïmones i‰
Jeruzalòs Ïemòs savo rankos
galia, kad galòãiau pakelti sau
a
teisià ‰akà i‰ Juozapo stròn˜
vaisiaus.
26 Todòl a‰, Vie‰pats Dievas,
neleisiu, kad ‰itie Ïmonòs elgt˜si kaip anie i‰ senovòs.
27 Todòl, mano broliai, paklausykite man´s ir ∞siklausykite ∞
Vie‰paties Ïod∞: Niekas i‰ js˜
neturòs daugiau kaip a vienà
Ïmonà; o sugulovòs neturòs nò
vienos;
28 nes a‰, Vie‰pats Dievas,
gòriuosi moter˜ a skaistybe. Ir
paleistuvystòs yra bjaurumas
mano akyse, – taip sako Pulk˜
Vie‰pats.
29 Todòl ‰itie Ïmonòs laikysis
mano ∞sakym˜, – sako Pulk˜
Vie‰pats, – antraip Ïemò bus
jiems a prakeikta.
30 Nes jei panoròsiu, – sako

b Lk 12:22–31.
19a Mzj 4:26.
21a DS 11:20;
Abr 3:25–26.
24a 1 Kar 11:1;
Neh 13:25–27.
b 1 Kar 11:1–3;
Ezr 9:1–2;
DS 132:38–39.

25a Pr 49:22–26;
Am 5:15; 2 Nef 3:5;
Al 26:36.
RR Lehis, Nefio tòvas.
27a DS 42:22; 49:16.
RR Santuoka,
susituokti.
28a RR Skaistybò.
29a Etr 2:8–12.
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Pulk˜ Vie‰pats, – a i‰auginti sau
sòklà, a‰ ∞sakysiu savo Ïmonòms; kitais atvejais jie vadovausis ‰ituo.
31 Nes ‰tai, a‰, Vie‰pats, pamaãiau sielvartà ir i‰girdau savo
Ïmoni˜ dukr˜ raudà Jeruzalòs
Ïemòje, taip, ir visose savo
Ïmoni˜ Ïemòse dòl j˜ vyr˜ nelabumo ir bjaurum˜.
32 Ir a‰ neleisiu, – sako Pulk˜
Vie‰pats, – kad ‰it˜ Ïmoni˜,
kuriuos a‰ i‰vedÏiau i‰ Jeruzalòs Ïemòs, graÏi˜j˜ dukter˜
verksmai kilt˜ pas mane prie‰
mano liaudies vyrus, – sako
Pulk˜ Vie‰pats.
33 Nes jie nesives belaisvòmis
mano Ïmoni˜ dukter˜ dòl j˜
‰velnumo; prie‰ingu atveju a‰
juos aplankysiu skaudÏiu prakeiksmu, netgi iki sunaikinimo;
nes jie a nepaleistuvaus kaip
anie i‰ senovòs, – sako Pulk˜
Vie‰pats.
34 Ir dabar ‰tai, mano broliai,
js Ïinote, kad ‰itie ∞sakymai
buvo duoti ms˜ tòvui Lehiui;
todòl jau Ïinojote juos; ir buvote
didÏiai pasmerkti, nes padaròte
tai, ko neturòjote daryti.
35 ·tai, js padaròte a didesni˜
nedorybi˜ negu lamanitai, ms˜
broliai. Savo blogais pavyzdÏiais
js sudauÏòte savo ‰velni˜ Ïmon˜ ‰irdis ir praradote savo vaik˜
pasitikòjimà; ir j˜ ‰irdÏi˜ kkãiojimai kyla pas Dievà prie‰ jus.
Ir dòl Dievo ÏodÏio, kuris ateina
prie‰ jus, grieÏtumo daugelis ‰irdÏi˜ mirò, pervertos gili˜ Ïaizd˜.
30a Mal 2:15;
DS 132:61–66.
33a RR Juslinis,
juslingumas;

3 SKYRIUS
Tyra‰irdÏiai gauna maloningàj∞
Dievo Ïod∞. Lamanitai teisumu
pranoksta nefitus. Jokbas ∞spòja
dòl i‰tvirkavimo, ga‰lavimo ir bet
kokios nuodòmòs. Apie 544–421
m. prie‰ Kristaus gim.
Bet ‰tai, a‰, Jokbas, noròãiau
kalbòti jums, kurie esate tyra‰irdÏiai. Îvelkite ∞ Dievà su
proto tvirtumu ir melskitòs jam
su begaliniu tikòjimu, ir jis nuramins jus js˜ suspaudimuose, ir
uÏtars js˜ bylà, ir atsi˜s teisòtà
atpildà tiems, kurie siekia js˜
sunaikinimo.
2 O, visi js, tyra‰irdÏiai, pakelkite galvas ir priimkite maloningàj∞ Dievo Ïod∞, ir sotinkitòs
jo meile; nes js galite tai daryti
per amÏius, jei js˜ nusistatymas a tvirtas.
3 Bet vargas, vargas jums, kurie ‰ià dienà esate netyra‰irdÏiai
ir a ne‰vars prie‰ Dievà; nes jei
neatgailausite, Ïemò bus jums
prakeikta; ir lamanitai, kurie
nòra tokie ne‰vars kaip js, –
vis dòlto jie b prakeikti skaudÏiu
prakeiksmu – plaks jus netgi iki
sunaikinimo.
4 Ir greitai ateina laikas, kai,
jei neatgailausite, jie uÏims
js˜ paveldo Ïem´ ir Vie‰pats
Dievas a i‰ves teisiuosius i‰ js˜
tarpo.
5 ·tai, lamanitai, js˜ broliai,
kuri˜ js nekenãiate dòl j˜ ne‰varumo ir prakeiksmo, i‰tikusio

Seksualinis
amoralumas.
35a JokK 3:5–7.
3 2a Al 57:26–27.

3 a RR Ne‰varumai,
ne‰vara.
b 1 Nef 12:23.
4 a Om 1:5–7, 12–13.
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j˜ odà, yra teisesni uÏ jus; nes jie
a
neuÏmir‰o Vie‰paties ∞sakymo,
kuris buvo duotas ms˜ tòvui –
kad jie turòt˜ tik vienà Ïmonà
ir neturòt˜ nò vienos sugulovòs
ir kad tarp j˜ nebt˜ paleistuvysãi˜.
6 Ir dabar, ‰∞ ∞sakymà jie
stengiasi vykdyti; todòl dòl ‰it˜
pastang˜ vykdyti ‰∞ ∞sakymà
Vie‰pats Dievas j˜ nesunaikins,
bet bus jiems a gailestingas; ir
vienà dienà jie taps palaiminta
liaudimi.
7 ·tai, j˜ vyrai a myli savo
Ïmonas, ir j˜ Ïmonos myli savo
vyrus; ir j˜ vyrai, ir j˜ Ïmonos
myli savo vaikus; o j˜ netikòjimas ir neapykanta jums yra dòl
j˜ tòv˜ nedorybòs; todòl kiek
js geresni uÏ juos savo didÏiojo
Kròjo akyse?
8 O, mano broliai, a‰ baiminuosi, kad jei neatgailausite
dòl savo nuodòmi˜, j˜ oda bus
baltesnò negu js˜, kai su jais
bsite atvesti prie‰ais Dievo
sostà.
9 Todòl duodu jums ∞sakymà,
kuris yra Dievo Ïodis, kad daugiau nebeburnotumòte prie‰ juos
dòl j˜ odos tamsumo; ir neburnokite prie‰ juos dòl j˜ ne‰varumo; bet atsiminkite savo paãi˜
ne‰varumà ir atminkite, kad j˜
ne‰varumas atsirado dòl j˜ tòv˜.
10 Todòl atsiminkite savo
a
vaikus, kaip js nulidinote j˜
‰irdis savo pavyzdÏiu, kur∞ davòte jiems; ir taip pat atminkite,
5 a JokK 2:35.
6 a 2 Nef 4:3, 6–7;
Hel 15:10–13.
7 a RR ·eima; Meilò.
10a RR Vaikas, vaikai.

kad dòl savo ne‰varumo galite
nuvesti savo vaikus ∞ sunaikinimà; ir paskutiniàjà dienà j˜
nuodòmòs bus sukrautos ant
js˜ galv˜.
11 O, mano broliai, ∞siklausykite ∞ mano ÏodÏius; paÏadinkite
savo siel˜ sugebòjimus; pasipurtykite, kad a pabustumòte i‰
mirties miego; ir i‰sivaduokite
i‰ b pragaro kanãi˜, kad netaptumòte velnio c angelais, kad
nebtumòte ∞mesti ∞ ugnies ir
sieros eÏerà, kas yra antroji
d
mirtis.
12 Ir dabar, a‰, Jokbas, daug
daugiau kalbòjau Nefio Ïmonòms, ∞spòdamas juos dòl a i‰tvirkavimo bei b ga‰lavimo ir
bet kokios nuodòmòs, nurodydamas baisias j˜ pasekmes.
13 Ant a ‰i˜ plok‰teli˜ negali
bti uÏra‰yta nò ‰imtoji ‰itos
liaudies, kuri dabar darosi gausi, darb˜ dalis; bet daugelis j˜
darb˜ apra‰yti ant didÏi˜j˜
plok‰teli˜ – ir j˜ karai, ir kovos,
ir karali˜ valdymai.
14 ·ios plok‰telòs vadinamos
Jokbo plok‰telòmis ir jos buvo
pagamintos Nefio ranka. Ir a‰
baigiu kalbòti ‰iuos ÏodÏius.
4 SKYRIUS
Visi prana‰ai garbino Tòvà Kristaus
vardu. Abraomo snaus Izaoko aukojimas buvo Dievo ir jo Viengimio
atvaizdas. Îmonòs turi susitaikyti

11a Al 5:6–9.
b RR Pragaras.
c 2 Nef 9:8–9.
d RR Mirtis, dvasinò.
12a RR I‰tvirkavimas.

b RR Geidulys;
Nelabas, nelabumas.
13a 1 Nef 19:1–4;
JokK 1:1–4.
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su Dievu per apmokòjimà. Îydai
atmes pamatin∞ akmen∞. Apie 544–
421 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar ‰tai, buvo taip, kad a‰,
Jokbas, daug tarnavau savo
Ïmonòms ÏodÏiu (o uÏra‰yti galiu tik nedaugel∞ savo ÏodÏi˜,
kadangi sunku ms˜ ÏodÏius
i‰raiÏyti ant plok‰teli˜), ir mes
Ïinome, kad tai, kà ra‰ome ant
plok‰teli˜, i‰liks;
2 bet visa, kà ra‰ome ne ant
plok‰teli˜, praÏus ir i‰nyks; taãiau mes galime para‰yti tik
keletà ÏodÏi˜ ant plok‰teli˜,
kurios duos ms˜ vaikams ir
taip pat ms˜ mylimiems broliams truput∞ Ïini˜ apie mus,
arba apie j˜ tòvus.
3 Dabar, tuo mes dÏigaujame; ir stropiai darbuojamòs,
kad i‰raiÏytume ‰iuos ÏodÏius
ant plok‰teli˜, tikòdamiesi, kad
ms˜ mylimi broliai ir ms˜
vaikai priims juos dòkingomis
‰irdimis ir Ïvelgs ∞ juos, kad galòt˜ su dÏiaugsmu, o ne su sielvartu ar panieka suÏinoti apie
savo pirmuosius gimdytojus.
4 Nes mes para‰òme tai, kad jie
Ïinot˜, jog mes a Ïinojome apie
Krist˜ ir daug ‰imt˜ met˜ prie‰
jo atòjimà turòjome jo ‰lovòs
vilt∞; ir ne tik mes patys turòjome jo ‰lovòs vilt∞, bet taip pat
4 4a RR Jòzus Kristus.
b Lk 24:25–27;
JokK 7:11;
Mzj 13:33–35;
DS 20:26.
5 a Moz 5:8.
b 2 Nef 25:24; Jar 1:11;
Mzj 13:27, 30;
Al 25:15–16.
RR Mozòs ∞statymas.

visi ‰ventieji b prana‰ai, buv´
prie‰ mus.
5 ·tai, jie tikòjo Krist˜ ir a garbino Tòvà jo vardu, taip pat ir
mes garbiname Tòvà jo vardu. Ir
dòl to mes laikomòs Mozòs b ∞statymo, nes jis c nukreipia ms˜
sielas ∞ j∞; ir dòl to tai ∞skaityta
mums teisumu, kaip buvo ∞skaityta Abraomui dykumoje, kad
jis buvo paklusnus Dievo ∞sakymams, aukodamas savo sn˜
Izaokà, kas yra Dievo ir jo d Viengimio Snaus atvaizdas.
6 Todòl mes tyrinòjame prana‰us ir turime daug aprei‰kim˜
bei a prana‰ystòs dvasià; ir turòdami visus ‰iuos b liudijimus mes
∞gyjame vilt∞ ir ms˜ tikòjimas
tampa toks nepajudinamas, kad
mes tikrai galime c ∞sakyti Jòzaus
d
vardu ir net medÏiai mums
paklsta arba kalnai, arba jros
bangos.
7 Taãiau Vie‰pats Dievas parodo mums ms˜ a silpnumà, kad
Ïinotume, jog btent jo malonòs
ir didÏi˜ nuolaidum˜ Ïmoni˜
vaikams dòka turime galià tai
daryti.
8 ·tai, didingi ir nuostabs
yra Vie‰paties darbai. Kokios
a
nei‰tiriamos yra jo b slòpini˜ gelmòs; ir ne∞manoma, kad Ïmogus
suvokt˜ visus jo kelius. Ir nò
vienas Ïmogus c neÏino jo d keli˜,

c Gal 3:24.
d Pr 22:1–14;
Jn 3:16–18.
RR Viengimis.
6 a RR Prana‰ystò,
prana‰auti.
b RR Liudytojas.
c RR Galia.
d ApD 3:6–16;
3 Nef 8:1.

7 a Etr 12:27.
8 a Rom 11:33–36.
b DS 19:10; 76:114.
RR Dievo slòpiniai.
c 1 Kor 2:9–16;
Al 26:21–22.
RR PaÏinimas,
Ïinojimas.
d Iz 55:8–9.
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jeigu jam tai neapreik‰ta; todòl,
broliai, neniekinkite Dievo aprei‰kim˜.
9 Nes ‰tai, jo a ÏodÏio galia
b
Ïmogus atsirado ant Ïemòs
veido, Ïemòs, kuri buvo sukurta
jo ÏodÏio galia. Todòl, jei Dievas
galòjo tarti ir pasaulis atsirado,
ir tarti ir Ïmogus buvo sukurtas,
o tad kodòl negalòt˜ ∞sakyti
c
Ïemei arba savo rank˜ dirbiniui
ant jos veido pagal savo valià ir
pageidavimà?
10 Todòl, broliai, stenkitòs ne
a
patarinòti Vie‰paãiui, bet priimti patarimà i‰ jo rankos. Nes
‰tai, js patys Ïinote, kad jis pataria b i‰mintingai ir teisingai, ir
didÏiai gailestingai visiems savo
kriniams.
11 Todòl, mylimi broliai, susitaikykite su juo per Kristaus, jo
a
Viengimio Snaus, b apmokòjimà ir galòsite ∞gyti c prisikòlimà
sulig prisikòlimo galia, kuri yra
Kristuje, ir bti pristatyti kaip
Kristaus d pirmieji vaisiai Dievui,
turòdami tikòjimà ir ∞gij´ geràjà
‰lovòs vilt∞ jame prie‰ tai, kol jis
apreik‰ save kne.
12 Ir dabar, mylimieji, nesistebòkite, kad tai jums sakau; nes
kodòl gi a nekalbòti apie Kristaus
apmokòjimà ir nesiekti tobulo jo
paÏinimo, kaip ir paÏinimo apie
prisikòlimà ir bsimà pasaul∞?
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13 ·tai, mano broliai, tas, kuris prana‰auja, tegul prana‰auja, kad Ïmonòs suprast˜; nes
a
Dvasia kalba tiesà ir nemeluoja.
Todòl ji kalba apie tai, kaip i‰
tikr˜j˜ b yra, ir apie tai, kaip i‰
tikr˜j˜ bus; todòl tai mums atskleista c ai‰kiai, ms˜ sieloms
i‰gelbòti. Nes ‰tai, mes nesame
vieninteliai to liudytojai; nes
Dievas tai kalbòjo ir senovòs
prana‰ams.
14 Bet ‰tai, Ïydai buvo a kietasprandÏiai Ïmonòs; ir jie b paniekino ai‰kumo ÏodÏius ir nuÏudò
prana‰us, ir siekò to, ko jie negali
suprasti. Todòl, dòl j˜ c aklumo,
atsiradusio dòl to, kad Ïiròjo
toliau tikslo, jie btinai turi
pulti; nes Dievas atòmò savo ai‰kumà i‰ j˜ ir davò jiems daug to,
ko jie d negali suprasti, nes jie
to noròjo. Ir kadangi jie to noròjo, Dievas padarò tai, kad jie
suklupt˜.
15 Ir dabar, mane, Jokbà,
Dvasia veda prana‰auti; nes manyje esanãios Dvasios veikiamas
suvokiu, kad dòl savo a suklupimo Ïydai b atmes c akmen∞, ant
kurio jie galòt˜ statyti ir turòti
patikimà pamatà.
16 Bet ‰tai, pagal Ra‰tus ‰is a akmuo taps didÏiu ir paskutiniu,
ir vieninteliu patikimu b pamatu,
ant kurio Ïydai gali statyti.

9 a Mrm 9:17; Moz 1:32.
apmokòjimas.
b RR Sukurti,
c RR Prikòlimas.
sukrimas; Îmogus,
d Mzj 15:21–23; 18:9;
Ïmonòs.
Al 40:16–21.
c Hel 12:8–17.
12a 2 Nef 25:26.
10a 2 Nef 9:28–29;
13a RR ·ventoji Dvasia;
Al 37:12, 37;
Tiesa.
DS 3:4, 13.
b DS 93:24.
b RR VisaÏinis; I‰mintis.
c Al 13:23.
11a Hbr 5:9.
14a Mt 23:37–38;
b RR Apmokòti,
2 Nef 25:2.

b 2 Kor 11:3; 1 Nef 19:7;
2 Nef 33:2.
c Iz 44:18; Rom 11:25.
d 2 Nef 25:1–2.
15a Iz 8:13–15; 1 Kor 1:23;
2 Nef 18:13–15.
b 1 Nef 10:11.
c RR Kertinis akmuo;
Uola, akmuo.
16a Ps 118:22–23.
b Iz 28:16; Hel 5:12.
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17 Ir dabar, mano mylimieji,
kaip tai ∞manoma, kad ‰ie, atmet´ patikimà pamatà, galòt˜
a
kada nors statyti ant jo, kad jis
tapt˜ j˜ kertiniu akmeniu?
18 ·tai, mano mylimi broliai,
a‰ atskleisiu jums ‰∞ slòpin∞; jei
kokiu nors bdu nenukrypsiu
nuo savo tvirtumo Dvasioje ir
nesuklupsiu dòl per didelio savo
susirpinimo jumis.
5 SKYRIUS
Jokbas cituoja Zenoso alegorijà apie
kultrin∞ ir laukin∞ alyvmedÏius.
Jie vaizduoja Izrael∞ ir kitatauãius.
Pavaizduotas Izraelio i‰sklaidymas
ir surinkimas. Paminòti nefitai,
lamanitai ir visi Izraelio namai.
Kitatauãiai bus ∞skiepyti ∞ Izrael∞.
Galiausiai vynuogynas bus sudegintas. Apie 544–421 m. prie‰
Kristaus gim.
·tai, mano broliai, argi neatsimenate skait´ prana‰o a Zenoso
ÏodÏius, kuriuos jis kalbòjo
Izraelio namams, sakydamas:
2 Klausykitòs, o js, Izraelio
namai, ir i‰girskite mano, Vie‰paties prana‰o, ÏodÏius.
3 Nes ‰tai, taip sako Vie‰pats:
A‰ prilyginsiu jus, o a Izraelio
namai, kultriniam b alyvmedÏiui, kur∞ Ïmogus paòmò ir
puoselòjo savo c vynuogyne; ir
jis augo, ir paseno, ir pradòjo
d
gesti.
4 Ir buvo taip, kad atòjo vynuogyno ‰eimininkas ir pamatò, kad
17a Mt 19:30; DS 29:30.
5 1a RR Zenosas.
3 a Ez 36:8.
RR Izraelis.

jo alyvmedis pradòjo gesti; ir jis
sakò: A‰ apgenòsiu j∞ ir apkasiu,
ir puoselòsiu j∞, kad jis galbt
i‰leist˜ jaunas ir ‰velnias ‰akas
ir nepraÏt˜.
5 Ir buvo taip, kad jis apgenòjo
j∞ ir apkasò j∞, ir puoselòjo j∞ pagal savo Ïod∞.
6 Ir buvo taip, kad po daugelio
dien˜ ‰is i‰leido keletà jaun˜ ir
‰velni˜ ‰ak˜; bet ‰tai, jo vir‰nò
pradòjo Ïti.
7 Ir buvo taip, kad vynuogyno
‰eimininkas pamatò tai ir tarò
savo tarnui: Mane lidina tai,
kad turòãiau prarasti ‰∞ med∞;
todòl eik ir i‰lauÏk a laukinio
alyvmedÏio ‰akas, ir atne‰k jas
ãionai pas mane; ir mes i‰lau‰ime tas pagrindines ‰akas, kurios
pradeda dÏiti, ir ∞mesime jas ∞
ugn∞, kad sudegt˜.
8 Ir ‰tai, – sako vynuogyno
Vie‰pats, – a‰ prirenku daug
‰i˜ jaun˜ ir ‰velni˜ ‰ak˜ ir
∞skiepysiu jas ten, kur panoròsiu; ir nesvarbu, jei bus taip, kad
‰io medÏio ‰aknis praÏus – a‰
galòsiu i‰saugoti sau jo vaisi˜;
todòl paimsiu ‰i˜ jaun˜ ir ‰velni˜ ‰ak˜ ir ∞skiepysiu jas ten,
kur panoròsiu.
9 Paimk laukinio alyvmedÏio
‰akas ir ∞skiepyk jas a ∞ j˜ vietà;
o tas, kurias i‰lauÏiau, a‰ ∞mesiu
∞ ugn∞ ir sudeginsiu, kad jos neuÏgriozdint˜ mano vynuogyno
Ïemòs.
10 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰paties tarnas padarò pagal
vynuogyno Vie‰paties Ïod∞ ir

b Rom 11:17–24.
RR Alyvmedis.
c DS 101:44.
RR Vie‰paties

vynuogynas.
d RR Atsimetimas.
7 a Rom 11:17, 24.
9 a Rom 1:13.
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∞skiepijo a laukinio alyvmedÏio
‰akas.
11 Ir vynuogyno Vie‰pats nurodò j∞ apkasti ir genòti, ir puoselòti, sakydamas savo tarnui: Mane
lidina tai, kad turòãiau prarasti
‰∞ med∞; todòl a‰ padariau tai,
kad galbt galòãiau i‰saugoti jo
‰aknis, kad jos nepraÏt˜, idant
galòãiau i‰saugoti jas sau.
12 Todòl eik, priÏiròk ‰∞ med∞
ir puoselòk j∞ pagal mano ÏodÏius.
13 O ‰itas a‰ a patalpinsiu
Ïemiausioje savo vynuogyno
dalyje, kur panoròsiu, tau tai
tenerpi; ir a‰ tai darau, kad
galòãiau i‰saugoti sau prigimtines medÏio ‰akas; ir taip pat,
kad galòãiau susikrauti j˜ vaisi˜ kitam sezonui; nes mane
lidina tai, kad turòãiau prarasti
‰∞ med∞ ir jo vaisius.
14 Ir buvo taip, kad vynuogyno Vie‰pats i‰keliavo ir paslòpò
kultrinio alyvmedÏio prigimtines ‰akas Ïemiausiose vynuogyno dalyse, vienas vienose, o
kitas kitose, pagal savo valià ir
pageidavimà.
15 Ir buvo taip, kad praòjo daug
laiko ir vynuogyno Vie‰pats tarò
savo tarnui: Eik‰, nuÏenkime ∞
vynuogynà darbuotis.
16 Ir buvo taip, kad vynuogyno Vie‰pats ir taip pat tarnas
nuÏengò ∞ vynuogynà dirbti. Ir
buvo taip, kad tarnas tarò ‰eimininkui: ·tai, paÏvelk ãionai;
apÏiròk med∞.
17 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats paÏvelgò ir apÏiròjo
10a RR Kitatauãiai.
13a 1 Nef 10:12.

17a Jn 15:16.
20a JokK 5:39.

med∞, ∞ kur∞ buvo ∞skiepyta laukini˜ alyvmedÏio ‰ak˜; ir jos
i‰augo, ir pradòjo vesti a vaisi˜.
Ir jis pamatò, kad jis buvo geras;
ir jo vaisius buvo kaip prigimtinis vaisius.
18 Ir jis tarò tarnui: ·tai, laukinio
medÏio ‰akos nusitvòrò jo ‰akn˜
drògmòs, todòl jo ‰aknys davò
daug stiprybòs; ir dòl didelòs jo
‰akn˜ stiprybòs laukinòs ‰akos
atvedò kultrinius vaisius. Dabar, jei nebtume ∞skiepij´ ‰it˜
‰ak˜, j˜ medis bt˜ Ïuv´s. O
dabar, ‰tai, a‰ susikrausiu daug
vaisi˜, kuriuos atvedò j˜ medis;
ir j˜ vaisius a‰ susikrausiu kitam
sezonui sau paãiam.
19 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats tarò tarnui: Eik‰, nueikime ∞ Ïemiausià vynuogyno
dal∞ ir paÏiròkim, ar prigimtinòs medÏio ‰akos taip pat atvedò
daug vaisi˜, kad galòãiau susikrauti j˜ vaisi˜ kitam sezonui
sau paãiam.
20 Ir buvo taip, kad jie nuòjo
ten, kur ‰eimininkas buvo paslòp´s prigimtines medÏio ‰akas, ir jis tarò tarnui: ApÏiròk
‰itas. Ir jis pamatò a pirmàsias,
kad jos atvedò daug vaisi˜; ir
jis taip pat pamatò, kad jie buvo
geri. Ir jis tarò tarnui: Paimk jo
vaisi˜ ir sukrauk juos kitam sezonui, kad galòãiau i‰saugoti
juos sau paãiam; nes ‰tai, – sakò
jis, – ‰∞ ilgà laikà a‰ puoselòjau
j∞, ir jis atvedò daug vaisi˜.
21 Ir buvo taip, kad tarnas tarò
savo ‰eimininkui: Kodòl tu btent ãia pasodinai ‰∞ med∞, arba
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‰ià medÏio ‰akà? Nes ‰tai, tai
buvo skurdÏiausia vieta visoje
tavo vynuogyno Ïemòje.
22 Ir vynuogyno Vie‰pats jam
tarò: Nepatarinòk man; a‰ Ïinojau, kad tai buvo skurdi Ïemòs
vieta; todòl pasakiau tau: A‰
puoselòjau j∞ ‰∞ ilgà laikà ir tu
matai, kad jis atvedò daug vaisi˜.
23 Ir buvo taip, kad vynuogyno Vie‰pats tarò savo tarnui:
PaÏvelk ãionai; ‰tai a‰ taip pat
pasodinau kità medÏio ‰akà; ir
tu Ïinai, kad ‰i Ïemòs vieta buvo
skurdesnò uÏ pirmàjà. Bet apÏiròk med∞. A‰ puoselòjau j∞ ‰∞
ilgà laikà, ir jis atvedò daug
vaisi˜; todòl surink juos ir sukrauk kitam sezonui, kad galòãiau i‰saugoti juos sau paãiam.
24 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats vòl tarò savo tarnui:
PaÏvelk ãionai ir taip pat apÏiròk kità a ‰akà, kurià a‰ pasodinau; atkreipk dòmes∞, kad
puoselòjau jà taip pat, ir ji atvedò
vaisi˜.
25 Ir jis tarò tarnui: PaÏvelk
ãionai ir apÏiròk paskutin´.
·tai, ‰ià pasodinau a geroje Ïemòs vietoje; ir puoselòjau jà ‰∞
ilgà laikà, ir tik dalis medÏio
atvedò kultrin∞ vaisi˜, o b kita
medÏio dalis atvedò laukin∞
vaisi˜; ‰tai, a‰ puoselòjau ‰∞
med∞ kaip kitus.
26 Ir buvo taip, kad vynuogyno Vie‰pats tarò tarnui: I‰lauÏk
‰akas, kurios neatvedò ger˜
a
vaisi˜, ir ∞mesk jas ∞ ugn∞.
27 Bet ‰tai, tarnas tarò jam:
24a Ez 17:22–24; Al 16:17;
3 Nef 15:21–24.
25a 1 Nef 2:20.
b 3 Nef 10:12–13.

Apgenòkime ir apkaskime j∞, ir
puoselòkime truput∞ ilgiau, kad
galbt jis atvest˜ gerà vaisi˜
tau, kad galòtum susikrauti j∞
kitam sezonui.
28 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats ir vynuogyno Vie‰paties tarnas puoselòjo visà vynuogyno vaisi˜.
29 Ir buvo taip, kad praòjo ilgas laikotarpis ir vynuogyno
Vie‰pats tarò savo a tarnui: Eik‰,
vòl eime ∞ vynuogynà darbuotis
jame. Nes ‰tai b laikas artòja ir
netrukus ateina c pabaiga; todòl
a‰ turiu susikrauti vaisi˜ kitam
sezonui sau paãiam.
30 Ir buvo taip, kad vynuogyno Vie‰pats ir tarnas nuÏengò ∞
vynuogynà; ir jie atòjo prie medÏio, kurio prigimtinòs ‰akos
buvo nulauÏtos ir ∞skiepytos
laukinòs ‰akos; ir ‰tai, a visokie
vaisiai apkib´ med∞.
31 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats paragavo kiekvienos
r‰ies vaisi˜ pagal j˜ gausumà.
Ir vynuogyno Vie‰pats tarò: ·tai,
‰∞ ilgà laikà mes puoselòjome
‰ità med∞, ir a‰ susikroviau sau
daug vaisi˜ kitam sezonui.
32 Bet ‰tai, ‰∞ kartà jis atvedò
daug vaisi˜, ir i‰ j˜ nòra a nò
vieno gero. Ir ‰tai, yra visokio
blogo vaisiaus; ir i‰ jo man jokios naudos, nepaisant viso
ms˜ darbo; ir dabar mane lidina tai, kad turòãiau prarasti
‰∞ med∞.
33 Ir vynuogyno Vie‰pats tarò
tarnui: Kà darysime medÏiui,

26a Mt 7:15–20; Al 5:36;
pastarosios dienos.
DS 97:7.
c 2 Nef 30:10; JokK 6:2.
29a DS 101:55; 103:21.
30a RR Atsimetimas.
b RR Paskutinòs dienos, 32a DÏS–I 1:19.
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kad dar kartà galòãiau i‰saugoti
gerà jo vaisi˜ sau paãiam?
34 Ir tarnas tarò ‰eimininkui:
·tai, kadangi tu ∞skiepijai laukinio alyvmedÏio ‰akas, jos maitino ‰aknis, todòl jos gyvos ir
nepraÏuvo; todòl tu matai, kad
jos vis dar tebòra geros.
35 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats tarò savo tarnui: I‰ medÏio man nòra jokios naudos ir
i‰ jo ‰akn˜ man jokios naudos,
kol jis ves blogà vaisi˜.
36 Taãiau Ïinau, kad ‰aknys
geros, ir savo tikslui a‰ jas i‰saugojau; ir dòl didelòs j˜ stiprybòs
jos iki ‰iol vedò gerà vaisi˜ i‰
laukini˜ ‰ak˜.
37 Bet ‰tai, laukinòs ‰akos i‰augo ir peraugo jo ‰aknis; ir kadangi laukinòs ‰akos a peraugo
jo ‰aknis, jis atvedò daug blog˜
vaisi˜; ir kadangi jis atvedò
tiek daug blog˜ vaisi˜, tu matai, kad jis pradeda Ïti; ir jis
netrukus pribr´s sunaikinimui,
taigi galòs bti ∞mestas ∞ ugn∞,
jei nepadarysime ko nors, kad j∞
i‰saugotume.
38 Ir buvo taip, kad vynuogyno Vie‰pats tarò savo tarnui:
Nusileiskime ∞ Ïemiausias vynuogyno dalis ir paÏiròkime,
ar prigimtinòs ‰akos taip pat
atvedò blogà vaisi˜.
39 Ir buvo taip, kad jie nuÏengò
∞ Ïemiausias vynuogyno dalis. Ir
buvo taip, kad jie pamatò, jog
prigimtini˜ ‰ak˜ vaisius taip pat
suged´s; taip, a pirmosios ir antrosios, ir taip pat paskutiniosios
‰akos vaisius; ir jos visos sugedo.
37a DS 45:28–30.
39a JokK 5:20, 23, 25.
40a Mrm 6:6–18.

40 Ir paskutiniosios a laukinis
vaisius pergalòjo tà medÏio dal∞,
kuri vedò gerà vaisi˜, tiek, kad
ta ‰aka nudÏivo ir numirò.
41 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats pravirko ir tarò tarnui:
a
Kà dar galòjau padaryti savo
vynuogynui?
42 ·tai, a‰ Ïinojau, kad visi
mano vynuogyno vaisiai, i‰skyrus ‰ituos, sugedo. Ir dabar ‰itie,
kurie kartà atvedò gerà vaisi˜,
taip pat sugedo; ir dabar visi
mano vynuogyno medÏiai nieko
neverti, nebent nukirsti ir ∞mesti
∞ ugn∞.
43 Ir ‰tai ‰ità paskutin∞, kurio
‰aka nudÏivo, a‰ pasodinau
a
geroje Ïemòs vietoje; taip, btent toje, kuri buvo man rinktinò
tarp vis˜ kit˜ mano vynuogyno
Ïemòs dali˜.
44 Ir tu matai, kad a‰ taip pat
nukirtau tà, kuris a uÏgriozdino
‰ià Ïemòs vietà, kad galòãiau
pasodinti ‰∞ med∞ jo vietoje.
45 Ir tu matai, kad dalis jo atvedò gerà vaisi˜, o dalis atvedò
laukin∞ vaisi˜; ir kadangi nei‰lauÏiau jo ‰ak˜ ir ne∞meãiau j˜ ∞
ugn∞, ‰tai, jos pergalòjo geràjà
‰akà, todòl ji nudÏivo.
46 Ir dabar ‰tai, nepaisant viso
rpesãio, kur∞ skyròme mano
vynuogynui, visi jo medÏiai sugedo, todòl neveda joki˜ ger˜
vaisi˜; ir anas a‰ tikòjausi i‰saugoti, kad turòãiau susikrov´s j˜
vaisi˜ sau kitam sezonui. Bet
‰tai, jos tapo kaip laukinis alyvmedis ir netinka niekam kitam,
kaip tik a nukirsti ir ∞mesti ∞ ugn∞;

41a 2 Nef 26:24.
43a 2 Nef 1:5.
44a Etr 13:20–21.

46a 3 Nef 27:11.
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ir mane lidina, kad turòãiau
jas prarasti.
47 Bet kà dar galòjau padaryti
savo vynuogyne? Argi a‰ atpalaidavau savo rankà, idant nepuoselòãiau jo? Ne, a‰ puoselòjau j∞
ir apkasiau j∞, ir apgenòjau, ir
∞mòÏiau; ir a‰ esu a i‰ties´s savo
rankà jau beveik visà dienà, ir
b
pabaiga artòja. Ir mane lidina
tai, kad turòãiau i‰kirsti visus
savo vynuogyno medÏius ir
∞mesti juos ∞ ugn∞, kad sudegt˜.
Kas sugadino mano vynuogynà?
48 Ir buvo taip, kad tarnas tarò
savo ‰eimininkui: Ar tik ne i‰kilumas tavo vynuogyno – argi jo
‰akos nepergalòjo ‰akn˜, kurios
yra geros? Ir kadangi ‰akos
pergalòjo jo ‰aknis, ‰tai jos augo
greiãiau uÏ ‰akn˜ stiprumà, perimdamos stiprumà sau. ·tai, a‰
sakau, argi ne dòl ‰itos prieÏasties tavo vynuogyno medÏiai
sugedo?
49 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats tarò tarnui: Nueikime
ir i‰kirskime vynuogyno medÏius, ir ∞meskime juos ∞ ugn∞,
kad jie neuÏgriozdint˜ mano
vynuogyno Ïemòs, nes a‰ padariau viskà. Kà gi dar galòjau
padaryti dòl savo vynuogyno?
50 Bet ‰tai, tarnas tarò vynuogyno Vie‰paãiui: Pasigailòk jo
a
dar kur∞ laikà.
51 Ir Vie‰pats tarò: Taip, a‰ pasigailòsiu jo dar kur∞ laikà, nes
mane lidina, kad turòãiau prarasti savo vynuogyno medÏius.
52 Todòl paimkime a ‰ak˜ nuo
t˜, kurias pasodinau Ïemiau47a 2 Nef 28:32; JokK 6:4.
b RR Pasaulis –
Pasaulio

siose savo vynuogyno dalyse,
ir ∞skiepykime jas ∞ med∞, i‰ kur
jos i‰augo; ir i‰lauÏkime tas
medÏio ‰akas, kuri˜ vaisius pats
karãiausias, o j˜ vietoje ∞skiepykime prigimtines medÏio ‰akas.
53 Ir a‰ tai padarysiu, kad medis
neÏt˜, kad galbt i‰saugoãiau
sau jo ‰aknis savo tikslui.
54 Ir ‰tai, ‰aknys prigimtini˜
medÏio ‰ak˜, kurias pasodinau
ten, kur noròjau, vis dar gyvos;
todòl, kad ir jas i‰saugoãiau savo
tikslui, a‰ paimsiu ‰io medÏio
‰ak˜ ir a ∞skiepysiu jas ∞ anas.
Taip, a‰ ∞skiepysiu ∞ jas j˜ motininio medÏio ‰akas, kad i‰saugoãiau sau ir ‰aknis, kad pakankamai sustipròjusios galbt jos
vest˜ man gerà vaisi˜ ir a‰ vis
dar dÏiaugãiausi savo vynuogyno vaisiumi.
55 Ir buvo taip, kad jie paòmò
[‰ak˜] nuo sulaukòjusio prigimtinio medÏio ir ∞skiepijo ∞ prigimtinius medÏius, kurie taip
pat buvo sulaukòj´.
56 Ir jie taip pat paòmò ‰ak˜
nuo prigimtini˜ medÏi˜, kurie
sulaukòjo, ir ∞skiepijo ∞ j˜ motinin∞ med∞.
57 Ir vynuogyno Vie‰pats sakò
tarnui: Nei‰lauÏk i‰ medÏi˜ laukini˜ ‰ak˜, i‰skyrus paãias karãiausias; ir ∞skiepyk ∞ juos taip,
kaip pasakiau.
58 Ir mes vòl puoselòsime vynuogyno medÏius ir apgenòsime j˜ ‰akas; ir i‰lauÏysime i‰
medÏi˜ tas ‰akas, kurios pribrendusios, kurios turi Ïti, ir
∞mesime jas ∞ ugn∞.

pabaiga.
50a JokK 5:27.
52a RR Izraelis – Izraelio

surinkimas.
54a 1 Nef 15:12–16.
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59 Ir tai a‰ darau tam, kad galbt j˜ ‰aknys dòl savo gerumo
galòt˜ ∞gyti stiprybòs; ir kad dòl
‰ak˜ pakeitimo gerosios nugalòt˜ piktàsias.
60 Ir kadangi a‰ i‰saugojau
prigimtines ‰akas ir j˜ ‰aknis, ir
prigimtines ‰akas vòl ∞skiepijau ∞
j˜ motinin∞ med∞, ir i‰saugojau
j˜ motininio medÏio ‰aknis,
kad galbt mano vynuogyno
medÏiai vòl vest˜ a gerà vaisi˜
ir kad vòl dÏiaugãiausi savo
vynuogyno vaisiumi, ir galbt
galòãiau nepaprastai dÏigauti,
jog i‰saugojau pirmojo vaisiaus
‰aknis ir ‰akas;
61 todòl eik ir pa‰auk a tarnus,
idant visomis savo i‰galòmis
stropiai b dirbtume vynuogyne,
kad paruo‰tume kelià, kad
vòl atvesãiau prigimtin∞ vaisi˜,
prigimtin∞ vaisi˜, kuris yra
geras ir vertingiausias i‰ vis˜
kit˜ vaisi˜.
62 Todòl eikime ir dirbkime
visomis savo i‰galòmis ‰∞ paskutin∞ kartà, nes ‰tai artòja pabaiga
ir a‰ paskutin∞ kartà apgenòsiu
savo vynuogynà.
63 Øskiepykite ‰akas; pradòkite
nuo a paskutini˜j˜, kad jos bt˜
pirmos ir kad pirmosios bt˜
paskutinòs, ir apkaskite medÏius,
tiek senus, tiek ir jaunus, pirmus
ir paskutinius, ir paskutinius ir
pirmus, kad visi vòl bt˜ puoselòjami, paskutin∞ kartà.
64 Todòl apkaskite ir apgenòkite juos, ir ∞mòÏkite juos dar
syk∞, paskutin∞ kartà, nes artòja
pabaiga. Ir jei bt˜ taip, kad ‰ie
60a Iz 27:6.
61a JokK 6:2; DS 24:19.
b DS 39:11, 13, 17.

paskutiniai skiepai augs ir ves
prigimtin∞ vaisi˜, tada paruo‰ite
jiems vietà, kad galòt˜ augti.
65 O jiems pradòjus augti,
pa‰alinkite ‰akas, vedanãias
kart˜ vaisi˜, pagal ger˜j˜ stiprumà ir dyd∞; ir blog˜j˜ a nepa‰alinkite vis˜ i‰ karto, kad j˜
‰aknys nebt˜ per stiprios skiepui, ir j˜ skiepas neÏt˜, ir a‰
neprarasãiau savo vynuogyno
medÏi˜.
66 Nes mane lidina, kad
turòãiau prarasti savo vynuogyno medÏius; todòl ‰alinkite
blogàsias pagal tai, kaip augs
gerosios, kad ‰aknys ir vir‰nò
bt˜ vienodai stiprios, kol gerosios pergalòs blogàsias, o
blogosios bus i‰kirstos bei
∞mestos ∞ ugn∞, kad neuÏgriozdint˜ mano vynuogyno Ïemòs;
ir taip a‰ i‰‰luosiu blogàsias i‰
savo vynuogyno.
67 Ir ‰akas i‰ prigimtinio medÏio a‰ vòl ∞skiepysiu ∞ prigimtin∞ med∞;
68 ir ‰akas i‰ prigimtinio
medÏio a‰ ∞skiepysiu ∞ medÏio
prigimtines ‰akas; ir taip a‰ vòl
surinksiu juos daiktan, todòl
jie ves prigimtin∞ vaisi˜ ir bus
viena.
69 O blogosios bus a i‰mestos
lauk, taip, btent i‰ visos mano
vynuogyno Ïemòs; nes ‰tai, tik
‰∞ vienà kartà a‰ apgenòsiu savo
vynuogynà.
70 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats pasiuntò savo a tarnà;
ir tarnas nuòjo, ir padarò, kaip
Vie‰pats buvo jam ∞sak´s, ir

63a 1 Nef 13:42;
Etr 13:10–12.
65a DS 86:6–7.

69a 1 Nef 22:15–17, 23;
2 Nef 30:9–10.
70a DS 101:55; 103:21.
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atsivedò kitus tarnus; ir j˜
buvo b nedaug.
71 Ir vynuogyno Vie‰pats tarò
jiems: Eikite ir a dirbkite vynuogyne visomis savo i‰galòmis.
Nes tai b paskutinis kartas, kada
a‰ puoselòju savo vynuogynà;
nes pabaiga ãia pat, ir sezonas
greitai ateina; ir jei dirbsite su
manimi visomis savo i‰galòmis,
js c dÏiaugsitòs vaisiumi, kur∞
susikrausiu sau paãiam kitam
laikmeãiui, kuris netrukus ateis.
72 Ir buvo taip, kad tarnai nuòjo
ir dirbo visomis savo i‰galòmis;
ir vynuogyno Vie‰pats taip pat
dirbo su jais; ir jie visame kame
pakluso vynuogyno Vie‰paties
∞sakymams.
73 Ir vynuogyne vòl pradòjo
rastis prigimtinis vaisius; ir prigimtinòs ‰akos pradòjo augti ir
nepaprastai suve‰òjo; laukines
‰akas lauÏò ir metò lauk, o jo
‰akn∞ ir vir‰n´ jie palaikò vienodo stiprumo.
74 Ir taip jie dirbo su visu stropumu, pagal vynuogyno Vie‰paties ∞sakymus tol, kol blogàsias
‰akas i‰metò lauk i‰ vynuogyno
ir Vie‰pats i‰saugojo sau prigimtinius medÏius, kad jie vòl
vedò prigimtin∞ vaisi˜; ir jie tapo
kaip a vienas knas; ir vaisiai
buvo vienodi; ir vynuogyno
Vie‰pats i‰saugojo sau prigimtin∞ vaisi˜, kuris nuo pradÏios
buvo jam pats vertingiausias.
75 Ir buvo taip, kad vynuogyno
Vie‰pats, pamat´s, jog jo vaisius
70b 1 Nef 14:12.
71a Mt 21:28; JokK 6:2–3;
DS 33:3–4.
b DS 39:17; 43:28–30.
c DS 18:10–16.

74a
75a
b
76a

geras ir kad jo vynuogynas jau
nebesuged´s, pasi‰aukò savo
tarnus ir tarò jiems: ·tai ‰∞ paskutin∞ kartà mes puoselòjome
vynuogynà; ir tu matai, kad a‰
padariau pagal savo valià; ir i‰saugojau prigimtin∞ vaisi˜, taigi
jis geras, lygiai toks, koks buvo
pradÏioje. Ir a palaimintas tu; kadangi stropiai dirbote su manimi mano vynuogyne ir vykdòte
mano ∞sakymus, ir vòl atvedòte
man b prigimtin∞ vaisi˜, taigi
mano vynuogynas jau nebesuged´s ir blogosios i‰mestos lauk,
‰tai js dÏiaugsitòs su manimi
dòl mano vynuogyno vaisiaus.
76 Nes ‰tai, a ilgam laikui a‰
susikrausiu sau savo vynuogyno vaisiaus kitam sezonui, kuris
greitai ateina; ir paskutin∞ kartà
a‰ puoselòjau savo vynuogynà
ir apgenòjau j∞, ir apkasiau j∞, ir
∞mòÏiau j∞; todòl a‰ susikrausiu
sau vaisiaus ilgam laikui, pagal
tai, kà esu kalbòj´s.
77 Ir kai ateis laikas, kad piktas
vaisius vòl ateis ∞ mano vynuogynà, tada nurodysiu surinkti
gerà ir blogà; ir gerà a‰ pasilaikysiu sau, o blogà i‰mesiu lauk,
kur jam vieta. Ir tada ateina a sezonas ir pabaiga; ir savo vynuogynà a‰ nurodysiu b sudeginti
ugnimi.
6 SKYRIUS
Paskutinòmis dienomis Vie‰pats
susigràÏins Izrael∞. Pasaulis bus

DS 38:27.
1 Nef 13:37.
RR Izraelis.
1 Nef 22:24–26.
RR Tkstantmetis.

77a Apr 20:2–10;
DS 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.
b RR Pasaulis – Pasaulio
pabaiga.
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sudegintas ugnimi. Îmonòs turi
sekti Kristumi, kad i‰vengt˜ ugnies ir sieros eÏero. Apie 544–421
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, ‰tai, mano broliai,
kadangi sakiau jums, kad prana‰ausiu, ‰tai mano prana‰ystò –
kad tai, kà ‰itas prana‰as a Zenosas kalbòjo apie Izraelio namus,
kur jis prilygino juos kultriniam alyvmedÏiui, tikrai ∞vyks.
2 Ir diena, kurià jis vòl pajudins
savo rankà antrà kartà a susigràÏinti savo Ïmones, yra ta diena,
taip, btent paskutinis kartas,
kada Vie‰paties b tarnai ateis su
jo c galia d puoselòti ir genòti jo
e
vynuogyno; ir po to netruks
ateiti f pabaiga.
3 Ir kaip palaiminti tie, kas
stropiai dirbo jo vynuogyne; ir
kaip prakeikti tie, kurie bus i‰mesti lauk, kur jiems ir vieta! Ir
pasaulis bus a sudegintas ugnimi.
4 Ir kaip gailestingas ms˜
Dievas mums, nes jis atsimena
a
Izraelio namus – tiek ‰aknis,
tiek ir ‰akas; ir jis tiesia savo
b
rankas ∞ juos visà dienà; o jie
yra c kietasprandÏiai ir prie‰taraujantys Ïmonòs; bet visi, kurie
neuÏkietins savo ‰irdÏi˜, bus
i‰gelbòti Dievo karalystòje.
5 Todòl, mano mylimi broliai,
a‰ pra‰au jus visu rimtumu,
kad atgailautumòt ir ateitumòt
6 1a JokK 5:1.
2 a 1 Nef 22:10–12;
DS 110:11.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.
b JokK 5:61.
c 1 Nef 14:14.
d JokK 5:71.
e RR Vie‰paties
vynuogynas.

visa ‰irdimi, ir a glaustumòtòs
prie Dievo, kaip jis glaudÏiasi
prie js˜. Ir kol jo gailestingumo b ranka i‰tiesta ∞ jus dienos
‰viesoje, neuÏkietinkite savo
‰irdÏi˜.
6 Taip, ‰iandien, jei i‰girsite jo
balsà, neuÏkietinkite savo ‰irdÏi˜; nes kam jums a mirti?
7 Nes ‰tai, po to, kai visà dienà
buvote maitinami geruoju Dievo ÏodÏiu, nejaugi atvesite piktà
vaisi˜, kad btumòte a nukirsti ir
∞mesti ∞ ugn∞?
8 ·tai, argi atmesite ‰iuos ÏodÏius? Argi atmesite prana‰˜
ÏodÏius; ir argi atmesite visus
ÏodÏius, kurie buvo pasakyti
apie Krist˜ po to, kai tiek daug
Ïmoni˜ kalbòjo apie j∞; ir paneigsite geràj∞ Kristaus Ïod∞ ir
Dievo galià, ir ·ventosios Dvasios a dovanà, ir uÏgniau‰ite
·ventàjà Dvasià, ir tyãiositòs i‰
didÏiojo i‰pirkimo plano, kuris
buvo paruo‰tas jums?
9 Argi neÏinote, kad jei tai darysite, i‰pirkimo ir prisikòlimo
jòga, kuri yra Kristuje, atves jus
su gòda ir baisia a kalte stoti prie‰ais Dievo b teismo pertvarà?
10 Ir pagal a teisingumo galià,
nes teisingumas negali bti atmestas, turòsite eiti ‰alin ∞ ugnies
ir sieros b eÏerà, kurio liepsnos
yra neuÏgesinamos ir kurio
dmai kyla auk‰tyn per amÏi˜

f 2 Nef 30:10.
3 Nef 27:11–12.
3 a 2 Nef 27:2; JokK 5:77;
8 a RR Dovana,
3 Nef 25:1.
·ventosios Dvasios.
4 a 2 Sam 7:24.
9 a Mzj 15:26.
b JokK 5:47.
RR Kaltò.
c Mzj 13:29.
b RR Teismas,
5 a RR Vienybò.
paskutinysis.
b Al 5:33–34; 3 Nef 9:14. 10a RR Teisingumas.
6 a Ez 18:21–23.
b 2 Nef 28:23.
7 a Al 5:51–52;
RR Pragaras.

139

Jokbo 6:11–7:7

amÏius, ugnies ir sieros eÏerà,
kuris yra c begalinò d kankynò.
11 O tad, mano mylimi broliai, atgailaukite ir ∞eikite pro
a
ank‰tus vartus ir toliau eikite
tuo keliu, kuris yra siauras, kol
∞gysite amÏinàj∞ gyvenimà.
12 O, bkite a i‰mintingi; kà
dar begaliu pasakyti?
13 Galiausiai, a‰ atsisveikinu
su jumis, kol pasitiksiu jus prie‰ais maloningàjà Dievo teismo
pertvarà, kuri persmelkia nelabuosius a baisiu siaubu ir baime.
Amen.
7 SKYRIUS
·eremas neigia Krist˜, ginãijasi su
Jokbu, reikalauja Ïenklo, ir Dievas
j∞ i‰tinka. Visi prana‰ai kalbòjo apie
Krist˜ ir jo apmokòjimà. Nefitai
pragyveno savo dienas kaip klajnai, gim´ suspaudime ir nekenãiami
lamanit˜. Apie 544–421 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad praòjus
keletui met˜ tarp Nefio Ïmoni˜
atòjo vyras, vardu ·eremas.
2 Ir buvo taip, kad jis pradòjo
pamokslauti tarp Ïmoni˜ ir
skelbti jiems, kad nebus jokio
Kristaus. Ir jis skelbò daug to,
kas pataikavo Ïmonòms; ir tai
jis darò, kad sugriaut˜ Kristaus
doktrinà.
3 Ir jis taip stropiai darbavosi,
kad nuklaidint˜ Ïmoni˜ ‰irdis,
jog nuklaidino daugel∞ ‰irdÏi˜;
ir Ïinodamas, kad a‰, Jokbas,
10c DS 19:10–12.
d RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
11a 2 Nef 9:41.

tikòjau Krist˜, kuris turi ateiti,
jis ilgai ie‰kojo progos ateiti
pas mane.
4 Ir jis buvo i‰simokslin´s, taigi
tobulai Ïinojo Ïmoni˜ kalbà, todòl sugebòjo didÏiai pataikauti
ir ∞taigiai kalbòti, vertinant pagal velnio galià.
5 Ir jis vylòsi nukreipti mane
nuo mano tikòjimo, nepaisant
daugelio a aprei‰kim˜ ir daugelio
dalyk˜, kuriuos apie tai maãiau;
nes a‰ tikrai maãiau angelus, ir
jie tarnavo man. Ir taip pat a‰
girdòjau Vie‰paties balsà, kuris
laikas nuo laiko man tiesiogiai
kalbòjo; todòl man´s nukreipti
buvo ne∞manoma.
6 Ir buvo taip, kad jis atòjo pas
mane ir taip man kalbòjo, sakydamas: Broli Jokbai, a‰ ilgai
ie‰kojau progos pasikalbòti su
tavimi; nes girdòjau ir Ïinau,
kad tu daug keliauji, pamokslaudamas apie tai, kà js vadinate evangelija, arba Kristaus
doktrina.
7 Ir js nuklaidinote daugel∞
‰it˜ Ïmoni˜, todòl jie i‰kreipia
teisingà Dievo kelià ir a nesilaiko
Mozòs ∞statymo, kuris ir yra teisingas kelias, ir Mozòs ∞statymà
i‰keiãia ∞ garbinimà esybòs, kuri,
pasak tav´s, ateis po daugelio
‰imtmeãi˜. Ir dabar ‰tai, a‰, ·eremas, parei‰kiu tau, kad tai
piktÏodÏiavimas; nes joks Ïmogus neÏino toki˜ dalyk˜; nes jis
b
negali pasakyti apie tai, kas
∞vyks. Ir taip ·eremas ginãijosi
su manimi.

12a Mrm 9:28.
13a Al 40:14.
7 5a 2 Nef 11:3;
JokK 2:11.

7 a JokK 4:5.
7 b Al 30:13.
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8 Bet ‰tai, Vie‰pats Dievas ∞liejo
savo a Dvasios ∞ mano sielà tiek,
kad a‰ pergalòjau j∞ visuose jo
ÏodÏiuose.
9 Ir a‰ tariau jam: Ar tu
neigi Krist˜, kuris ateis? Ir jis
tarò: Jei egzistuot˜ Kristus, a‰ jo
neneigãiau; bet a‰ Ïinau, kad
Kristaus nòra, nebuvo ir niekada
nebus.
10 Ir a‰ tariau jam: Ar tiki
Ra‰tais? Ir jis tarò: Taip.
11 Ir a‰ tariau jam: Tada tu j˜
nesupranti; nes jie tikrai liudija
apie Krist˜. ·tai, sakau tau, kad
nei vienas i‰ prana‰˜ nòra ra‰´s
nei a prana‰av´s nieko, kas nebt˜ apie Krist˜.
12 Ir tai dar ne viskas – tai buvo
man atskleista, nes a‰ girdòjau
ir maãiau; ir tai buvo taip pat
atskleista man ·ventosios Dvasios a galia; todòl Ïinau, kad jei
nebt˜ ∞vykdytas apmokòjimas,
visa Ïmonija b prapult˜.
13 Ir buvo taip, kad jis tarò
man: Parodyk man a Ïenklà ta
·ventosios Dvasios galia, kurios
dòka tu tiek daug Ïinai.
14 Ir a‰ tariau jam: Kas a‰ toks,
kad gundyãiau Dievà rodyti
tau Ïenklà dòl to, kà tu ir taip
Ïinai esant a tiesa? Tu vis tiek
tai neigsi, kadangi esi b velnio.
Taãiau tebna ne mano valia;
bet jei Dievas i‰tiks tave, tegul
tai bus tau Ïenklas, kad jis
8 a RR Økvòpimas,
∞kvòpti.
11a Apr 19:10;
1 Nef 10:5;
JokK 4:4;
Mzj 13:33–35;
DS 20:26.
RR Jòzus Kristus.
12a RR Dievas, Dievybò –

b
13a
14a
b

turi galià tiek danguje, tiek ir
Ïemòje ir taip pat, kad Kristus
ateis. Ir te∞vyksta, o Vie‰patie,
tavo valia, o ne mano.
15 Ir buvo taip, kad kai a‰,
Jokbas, pasakiau ‰ituos ÏodÏius, Vie‰paties galia taip i‰tiko j∞, kad jis parkrito ant Ïemòs.
Ir buvo taip, kad j∞ slaugò daugel∞ dien˜.
16 Ir buvo taip, kad jis tarò
Ïmonòms: Susirinkite rytoj, nes
a‰ mirsiu; todòl prie‰ numirdamas noriu kalbòti Ïmonòms.
17 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà susirinko minia; ir jis kalbòjo jiems atvirai, ir paneigò
tai, ko jis mokò juos, ir i‰paÏino
Krist˜ ir ·ventosios Dvasios
galià bei angel˜ tarnavimà.
18 Ir jis atvirai jiems kalbòjo,
kad buvo a apgautas b velnio
galios. Ir kalbòjo apie pragarà
ir amÏinyb´, ir apie amÏinàjà
bausm´.
19 Ir jis tarò: Bijau, kad padariau
a
neatleistinà nuodòm´, kadangi
melavau Dievui; nes neigiau
Krist˜ ir sakiau, kad tikiu Ra‰tais; o jie tikrai liudija apie j∞. Ir
kadangi taip melavau Dievui,
labai bijau, kad mano padòtis
bus b baisi; bet a‰ prisipaÏ∞stu
Dievui.
20 Ir buvo taip, kad pasak´s
‰ituos ÏodÏius jis daugiau nebegalòjo kalbòti ir a atidavò dvasià.

Dievas ·ventoji
Dvasia; ·ventoji
Dvasia.
2 Nef 2:21.
Mt 16:1–4;
Al 30:43–60.
RR Îenklas.
Al 30:41–42.
Al 30:53.

18a Al 30:53.
RR Apgavystò,
apgauti, apgaulò.
b RR Velnias.
19a RR Neatleistina
nuodòmò.
b Mzj 15:26.
20a Jer 28:15–17.
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21 Ir kai minia matò, kad jis tai
kalbòjo prie‰ atiduodamas dvasià, jie buvo nepaprastai apstulbinti; tiek, kad ant j˜ nusileido Dievo galia, ir jie buvo
taip a sukròsti, kad parpuolò ant
Ïemòs.
22 Dabar, tai buvo malonu man,
Jokbui, nes to a‰ ir pra‰iau savo
Tòvà, kuris yra danguje; nes jis
i‰girdo mano pra‰ymà ir atsakò
∞ mano maldà.
23 Ir buvo taip, kad tarp Ïmoni˜ vòl buvo atstatyta taika ir
Dievo meilò; ir jie a tyrinòjo Ra‰tus ir nebepaisò ‰io nelabo vyro
ÏodÏi˜.
24 Ir buvo taip, kad buvo i‰galvota daug priemoni˜, kaip
a
pataisyti ir sugràÏinti lamanitus
∞ tiesos paÏinimà; bet tai buvo
b
bergÏdÏia, nes jie mògavosi
c
karais ir d kraujo liejimu ir turòjo amÏinà e neapykantà mums,
savo broliams. Ir jie nuolat kòsinosi sunaikinti mus savo ginkl˜
galia.
25 Todòl Nefio Ïmonòs ∞sitvirtino prie‰ juos savo ginklais ir
visomis savo i‰galòmis, pasitikòdami Dievu ir savo i‰gelbòjimo

a

uola; todòl kol kas jie tapo savo
prie‰˜ nugalòtojais.
26 Ir buvo taip, kad a‰, Jokbas,
pasenau; ir ‰itos liaudies metra‰tis saugomas a kitose Nefio
plok‰telòse, todòl a‰ baigiu ‰∞
metra‰t∞, pareik‰damas, kad para‰iau pagal geriausià savo Ïinojimà, ir sakydamas, kad laikas
mums prabògo, o tuo paãiu ir
ms˜ b gyvenimai prabògo lyg
sapnas; mes buvome vieni‰a ir
santri liaudis, klajnai, i‰mesti
i‰ Jeruzalòs, gim´ suspaudime
tyruose ir nekenãiami savo broli˜, kas sukòlò karus ir kovas;
todòl mes gedòjome visas savo
dienas.
27 Ir a‰, Jokbas, maãiau, kad
netrukus turòsiu nuÏengti ∞ savo
kapà; todòl tariau savo snui
a
Enosui: Paimk ‰itas plok‰teles.
Ir a‰ persakiau tai, kà man b ∞sakò
mano brolis Nefis, ir jis paÏadòjo
paklusti ∞sakymams. Ir a‰ baigiu
savo apra‰ymà ant ‰i˜ plok‰teli˜, glaustà apra‰ymà; ir a‰ atsisveikinu su skaitytoju, tikòdamasis, kad daugelis mano broli˜
perskaitys mano ÏodÏius. Sudie,
broliai.

Enoso knyga
Enosas kar‰tai meldÏiasi ir gauna
savo nuodòmi˜ atleidimà. Vie‰paties balsas ateina ∞ jo protà, paÏadòdamas lamanitams i‰gelbòjimà
21a
23a
24a
b
c

Al 19:6.
Al 17:2.
En 1:20.
En 1:14.
Mzj 10:11–18.

ateityje. Nefitai stengiasi pataisyti
lamanitus. Enosas dÏigauja dòl
savo I‰pirkòjo. Apie 420 m. prie‰
Kristaus gim.

d Jar 1:6; Al 26:23–25.
e 2 Nef 5:1–3;
Mzj 28:2.
25a RR Uola, akmuo.
26a 1 Nef 19:1–6;

Jar 1:14–15.
RR Plok‰telòs.
b Jok 4:14.
27a En 1:1.
b JokK 1:1–4.

Enoso 1:1–13
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TAI, buvo taip, kad a‰,
Š
Enosas, Ïinodamas, kad
mano tòvas buvo teisus vya

b

c

ras – nes mokò mane savo
kalbos ir Vie‰paties d ugdymo
bei pamokymo – ir tebna palaimintas dòl to mano Dievo
vardas...
2 Ir a‰ papasakosiu jums apie
a
kovà, kurià kovojau Dievo
akivaizdoje, kol gavau savo
nuodòmi˜ b atleidimà.
3 ·tai, i‰òjau a‰ ∞ mi‰kà medÏioti
Ïvòri˜; ir ÏodÏiai, kuriuos daÏnai girdòjau savo tòvà kalbant
apie amÏinàj∞ gyvenimà ir ‰vent˜j˜ a dÏiaugsmà, giliai b ∞sismelkò
∞ mano ‰ird∞.
4 Ir mano siela a alko; ir a‰
b
atsiklaupiau prie‰ais savo Sutvòròjà, ir ‰aukiausi jo, kar‰tai
c
melsdamas ir pra‰ydamas dòl
savo sielos; ir i‰tisà dienà ‰aukiausi jo; taip, ir kai atòjo naktis,
a‰ vis dar kòliau auk‰tyn savo
balsà, tad jis pasiekò dangus.
5 Ir atòjo man a balsas, sakantis:
Enosai, tavo nuodòmòs tau atleistos, ir tu bsi palaimintas.
6 Ir a‰, Enosas, Ïinojau, kad
Dievas negalòjo pameluoti; tad
mano kaltò buvo nu‰luota.
7 Ir a‰ tariau: Vie‰patie, kaip
tai padaryta?
8 Ir jis man tarò: Dòl tavo a tikòjimo Kristumi, kurio tu niekada
[enoso]
1 1a RR Enosas, Jokbo
snus.
b 2 Nef 2:2–4.
c 1 Nef 1:1–2.
d Ef 6:4.
2 a Pr 32:25–33; Al 8:10.
RR Atgailauti, atgaila.
b RR Nuodòmi˜
atleidimas.

prie‰ tai nei matei, nei girdòjai.
Ir daug met˜ praeis, kol jis apreik‰ save kne; todòl ‰tai, tavo
tikòjimas padarò tave b sveikà.
9 Dabar, buvo taip, kad i‰gird´s ‰iuos ÏodÏius a‰ òmiau
a
trok‰ti gerovòs savo broliams
nefitams; todòl b i‰liejau Dievui
dòl j˜ visà savo sielà.
10 Ir kol a‰ taip kovojau dvasioje, ‰tai Vie‰paties balsas vòl
atòjo ∞ mano a protà, sakydamas:
A‰ aplankysiu tavo brolius sulig
j˜ stropumu vykdant mano ∞sakymus. A‰ b atidaviau jiems ‰ià
Ïem´, ir tai yra ‰venta Ïemò; ir
a‰ c neprakeiksiu jos, nebent dòl
nedorybòs; todòl a‰ aplankysiu
tavo brolius, kaip esu pasak´s;
ir j˜ prasiÏengimus nuleisiu
sielvartu ant j˜ paãi˜ galv˜.
11 Ir kai a‰, Enosas, i‰girdau
‰iuos ÏodÏius, mano tikòjimas
pasidarò nepajudinamas Vie‰patyje; ir a‰ meldÏiausi jam su
daugeliu ilg˜ pastang˜ dòl savo
broli˜ lamanit˜.
12 Ir buvo taip, kad po to, kai
su visu stropumu a meldÏiausi ir
darbavausi, Vie‰pats tarò man:
Dòl tavo tikòjimo a‰ duosiu tau
pagal tavo b norus.
13 Ir dabar ‰tai, ko a‰ noròjau
i‰ jo: jei bt˜ taip, kad mano
Ïmonòs, nefitai, ∞pult˜ ∞ prasiÏengimà ir kokiu nors bdu

3 a RR DÏiaugsmas.
b 1 Nef 10:17–19;
Al 36:17–21.
4 a 2 Nef 9:51; 3 Nef 12:6.
b RR Pagarbumas.
c RR Malda.
5 a RR Aprei‰kimas.
8 a Etr 3:12–13.
RR Tikòjimas, tikòti.
b Mt 9:22.

9 a 1 Nef 8:12; Al 36:24.
b 2 Nef 33:3; MÎ 1:8;
Al 34:26–27.
10a RR Økvòpimas,
∞kvòpti; Protas.
b 1 Nef 2:20.
c Etr 2:7–12.
12a Mrm 5:21; 9:36.
b Ps 37:4; 1 Nef 7:12;
Hel 10:5.
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Enoso 1:14–23

bt˜ a sunaikinti, o lamanitai
nebt˜ sunaikinti, kad Vie‰pats
Dievas b i‰saugot˜ mano Ïmoni˜, nefit˜, metra‰t∞; netgi jei
tai bt˜ jo ‰ventos rankos galia,
idant kada nors ateityje jis bt˜
c
atne‰tas lamanitams, kad galbt
jie bt˜ d atvesti ∞ i‰gelbòjimà;
14 nes dabar, ms˜ pastangos
sugràÏinti juos ∞ tikràj∞ tikòjimà
buvo a bergÏdÏios. Ir jie prisiekò savo rstybòje, kad, jei bus
∞manoma, b sunaikins ms˜ metra‰ãius ir mus, ir taip pat visas
ms˜ tòv˜ tradicijas.
15 Todòl a‰, Ïinodamas, kad
Vie‰pats Dievas pajògus a i‰saugoti ms˜ metra‰ãius, nuolat
‰aukiausi jo, nes jis pasakò man:
Ko tik pra‰ysi tikòjime, tikòdamas, kad gausi, Jòzaus Kristaus
vardu, tu tai gausi.
16 Ir a‰ tikòjau, ir ‰aukiausi
Dievo, kad jis a i‰saugot˜ b metra‰ãius; ir jis sudarò sandorà su
manimi, kad c i‰ne‰ juos lamanitams jam tinkamu metu.
17 Ir a‰, Enosas, Ïinojau, kad
tai ∞vyks pagal sandorà, kurià jis
sudarò; todòl mano siela ilsòjosi.
18 Ir Vie‰pats tarò man: Tavo
tòvai taip pat man´s ‰ito pra‰ò;
ir tai bus padaryta jiems pagal j˜
tikòjimà, nes j˜ tikòjimas buvo
kaip tavo.
19 Ir dabar, buvo taip, kad a‰,
Enosas, vaik‰ãiojau tarp Nefio
13a Mrm 6:1, 6.
b MÎ 1:6–11;
Al 37:2.
c Al 37:19;
Etr 12:22;
DS 3:18.
d Al 9:17.
14a JokK 7:24.
b Mrm 6:6.

Ïmoni˜, prana‰audamas apie
tai, kas bus, ir liudydamas apie
tai, kà girdòjau ir maãiau.
20 Ir a‰ liudiju, kad Nefio Ïmonòs stropiai stengòsi sugràÏinti
lamanitus ∞ tikràj∞ tikòjimà Dievu. Bet ms˜ a pastangos buvo
bergÏdÏios; j˜ neapykanta buvo
∞sitvirtinusi, ir juos vedò j˜ blogoji prigimtis, taigi jie tapo laukiniais ir Ïiauriais, ir b kraujo
trok‰tanãiais Ïmonòmis, pilnais
c
stabmeldystòs ir ne‰varos; mintanãiais plò‰riais Ïvòrimis; gyvenanãiais palapinòse ir klajojanãiais po tyrus su trumpu odiniu
stròn˜ rai‰ãiu ir skustomis galvomis; ir jie puikiai valdò d lankà,
kardà bei kirv∞. Ir daugelis j˜
nevalgò nieko kito, kaip tik Ïalià
mòsà; ir jie nuolat stengòsi mus
sunaikinti.
21 Ir buvo taip, kad Nefio
Ïmonòs dirbo Ïem´ ir a augino
visokius grdus ir vaisius, ir
kaimenes band˜, ir kaimenes
visoki˜ ∞vairi˜ r‰i˜ galvij˜, ir
oÏkas, ir laukinius oÏius, ir taip
pat daug arkli˜.
22 Ir tarp ms˜ buvo nepaprastai daug a prana‰˜. O Ïmonòs
buvo b kietasprandÏiai, sunkiai
suprantantys Ïmonòs.
23 Ir nebuvo nieko kito, kaip
tik nepaprastas a grieÏtumas,
b
pamokslavimas bei prana‰avimas apie karus ir kovas, ir

15a RR Ra‰tai – Ra‰tai
RR Stabmeldystò.
turi bti i‰saugoti.
d Mzj 10:8.
16a 3 Nef 5:13–15;
21a Mzj 9:9.
DS 3:19–20; 10:46–50. 22a MÎ 1:16–18.
b RR Mormono Knyga.
b Jar 1:3.
c 2 Nef 27:6.
23a 1 Nef 16:2;
20a Mor 9:6.
2 Nef 33:5.
b Jar 1:6.
b RR Pamokslauti,
c Mzj 9:12.
skelbti.

Enoso 1:24–Jaromo 1:3
sunaikinimus bei nuolatinis
c
priminimas jiems apie mirt∞ ir
amÏinybòs trukm´, ir teismus, ir
Dievo galià; ir visa tai – d nuolatinis j˜ raginimas, norint i‰laikyti juos Vie‰paties baimòje.
A‰ sakau, kad nebuvo nieko,
i‰skyrus tai ir nepaprastà kalbos
teisumà, kas galòt˜ juos sulaikyti nuo greito smukimo ∞ sunaikinimà. Ir taip a‰ ra‰au apie juos.
24 Ir per savo dienas a‰ maãiau
kar˜ tarp nefit˜ ir lamanit˜.
25 Ir buvo taip, kad a‰ pasenau, ir ‰imtas septyniasde‰imt
devyneri metai praòjo nuo to
laiko, kada ms˜ tòvas Lehis
a
paliko Jeruzal´.
26 Ir a‰ maãiau, kad netrukus
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turòsiu nuÏengti ∞ savo kapà, ir
buvau paveiktas Dievo galia, kad
turiu pamokslauti ir prana‰auti
‰itiems Ïmonòms, ir skelbti Ïod∞
pagal tiesà, kuri yra Kristuje. Ir
tai a‰ skelbiau per visas savo
dienas ir tuo dÏigavau labiau
negu pasaulio dalykais.
27 Ir a‰ netrukus einu ∞ savo
a
poilsio vietà, kuri yra su mano
I‰pirkòju; nes Ïinau, kad jo dòka
ilsòsiuos. Ir a‰ dÏiaugiuosi ta
diena, kada mano b mirtingasis
apsirengs c nemirtingumu ir stos
prie‰ais j∞; tada i‰vysiu jo veidà
su dÏiaugsmu, ir jis tars man:
Ateik pas mane, palaimintasis,
‰tai tau paruo‰ta vieta mano
Tòvo d buveinòse. Amen.

Jaromo knyga
Nefitai laikosi Mozòs ∞statymo,
Ïvelgia ateitin, laukdami ateinant
Kristaus ir klesti ‰alyje. Daug
prana‰˜ darbuojasi, kad i‰laikyt˜
Ïmones tiesos kelyje. Apie 399–
361 m. prie‰ Kristaus gim.

D

ABAR ‰tai, a‰, Jaromas,
ra‰au keletà ÏodÏi˜ pagal
savo tòvo Enoso ∞sakymà, kad
bt˜ vedama ms˜ a genealogija.
2 O kadangi a ‰itos plok‰telòs
b
maÏos ir kadangi tai c uÏra‰yta
norint padòti ms˜ broliams
d
lamanitams, todòl btinai turiu
23c Hel 12:3.
d Jar 1:12; Al 31:5.
25a 1 Nef 2:2–4.
27a RR Atilsis, poilsis.
b RR Mirtingas,
mirtingumas.
c RR Nemirtingas,

nors truput∞ para‰yti; bet a‰
nera‰ysiu savo prana‰ysãi˜ ir
savo aprei‰kim˜. Nes kà gi
galiu para‰yti daugiau negu
mano tòvai yra uÏra‰´? Nes
argi jie neaprei‰kò i‰gelbòjimo
plano? A‰ sakau jums: taip; ir
to man pakanka.
3 ·tai, reikòt˜ daug kà padaryti
tarp ‰i˜ Ïmoni˜, nes j˜ ‰irdys
kietos ir ausys kurãios, ir protai
akli, ir sprandai a kieti; nepaisant
to, Dievas jiems nepaprastai gailestingas ir kol kas dar b nenu‰lavò j˜ nuo ‰ios Ïemòs veido.

nemirtingumas.
d Jn 14:2–3;
Etr 12:32–34;
DS 72:4; 98:18.
[jaromo]
1 1a 1 Nef 3:12; 5:14.
2 a JokK 3:14; Om 1:1.

b 1 Nef 6:1–6.
c RR Ra‰tai – Ra‰t˜
vertingumas.
d 2 Nef 27:6;
Mrm 5:12.
3 a En 1:22–23.
b Etr 2:8–10.
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Jaromo 1:4–13

4 Ir tarp ms˜ yra daug toki˜,
kurie gauna daug a aprei‰kim˜,
nes ne visi jie kietasprandÏiai. Ir
visi, kurie nòra kietasprandÏiai
ir tiki, b bendrauja su ·ventàja
Dvasia, kuri aprei‰kia Ïmoni˜
vaikams pagal j˜ tikòjimà.
5 Ir dabar, ‰tai, du ‰imtai met˜
praòjo, ir Nefio Ïmonòs sustipròjo ‰alyje. Jie stengòsi a laikytis
Mozòs ∞statymo ir pa‰v´sti b ‰abo
dienà Vie‰paãiui. Ir jie c ne‰ventvagiavo ir d nepiktÏodÏiavo. Ir
‰alies ∞statymai buvo nepaprastai grieÏti.
6 Ir jie plaãiai pasklido ant Ïemòs veido. Taip pat ir lamanitai.
O ‰ie buvo daug gausesni uÏ
nefitus; ir jiems patiko a Ïudyti,
ir jie gerdavo Ïvòri˜ kraujà.
7 Ir buvo taip, kad jie daug
kart˜ òjo kautis prie‰ mus, nefitus. Bet ms˜ a karaliai ir ms˜
vadovai tikòjimu ∞ Vie‰pat∞ buvo
galingi vyrai; ir jie mokò Ïmones
Vie‰paties keli˜; todòl mes atròmòme lamanitus ir nu‰lavòme
juos nuo savo b Ïemi˜, ir pradòjome tvirtinti savo miestus ir
visas kitas savo paveldo vietas.
8 Ir ms˜ nepaprastai padaugòjo, ir mes pasklidome ant ‰ios
Ïemòs veido, ir tapome nepaprastai turtingi aukso ir sidabro,
ir verting˜ daikt˜, ir puiki˜
medÏio dirbini˜, ir pastat˜, ir
∞rengim˜, ir taip pat geleÏies ir
vario, ir skaistvario, ir plieno,
4 a Al 26:22; Hel 11:23;
DS 107:18–19.
RR Aprei‰kimas.
b RR ·ventoji Dvasia.
5 a 2 Nef 25:24;
Al 34:13–14.
b I‰ 35:2.
RR ·abo diena.

gaminome visokius ∞vairi˜ r‰i˜ ∞rankius Ïemei dirbti bei
karo a ginklus – taip, nusmailintà stròl´ ir stròlin´, ir stròlyt´, ir
iet∞, ir visaip ruo‰òmòs karui.
9 Ir taip pasiruo‰us sutikti
lamanitus, jie ne∞veikò ms˜.
Bet buvo patvirtintas Vie‰paties Ïodis, kur∞ jis kalbòjo ms˜
tòvams, sakydamas: Kiek laikysitòs mano ∞sakym˜, tiek klestòsite Ïemòje.
10 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
prana‰ai grasino Nefio Ïmonòms
pagal Dievo Ïod∞, kad jeigu jie
nesilaikys ∞sakym˜, bet ∞puls ∞
prasiÏengimà, jie bus a i‰naikinti
nuo ‰ios Ïemòs veido.
11 Todòl prana‰ai ir kunigai,
ir mokytojai stropiai darbavosi,
su didÏiausiu kantrumu ragindami Ïmones bti stropius;
mokydami Mozòs a ∞statymo ir
prasmòs, dòl kurios jis duotas;
∞tikinòdami juos b Ïvelgti ateitin,
laukiant Mesijo, ir taip tikòti j∞
ateisiant, c lyg jis jau bt˜ atòj´s.
Ir ‰itaip jie juos mokò.
12 Ir buvo taip, kad tai
darydami jie saugojo juos nuo
a
sunaikinimo ant ‰ios Ïemòs
veido, b baksnodami j˜ ‰irdis
ÏodÏiu, nuolat ragindami juos
atgailauti.
13 Ir buvo taip, kad praòjo du
‰imtai trisde‰imt a‰tuoneri metai ir didÏiàjà ‰io laiko dal∞ vyko
karai, kovos ir nesutarimai.

c RR ·ventvagystò.
d RR PiktÏodÏiauti,
piktÏodÏiavimas.
6 a JokK 7:24; En 1:20.
7 a JokK 1:9, 11, 15.
b MÎ 1:14.
8 a Mzj 10:8.
10a 1 Nef 12:19–20;

Om 1:5.
11a JokK 4:5; Al 25:15–16.
b 2 Nef 11:4;
Etr 12:18–19.
c 2 Nef 25:24–27;
Mzj 3:13; 16:6.
12a Etr 2:10.
b Al 31:5.

Jaromo 1:14–Omnio 1:9
14 Ir a‰, Jaromas, daugiau nera‰au, nes plok‰telòs yra maÏos.
Bet ‰tai, mano broliai, js galite
pasiÏiròti kitose Nefio a plok‰telòse; nes ‰tai, ant j˜ i‰raiÏyti
metra‰ãiai apie ms˜ karus,
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pagal karali˜ ra‰tus, arba tie,
kuriuos jie nurodò para‰yti.
15 Ir a‰ perduodu ∞ savo snaus
Omnio rankas ‰ias plok‰teles,
kad jos bt˜ vedamos pagal
mano tòv˜ a ∞sakymus.

Omnio knyga
Omnis, Amaronas, Kemi‰as, Abinadomas ir Amalekis, kiekvienas
i‰ eilòs veda metra‰ãius. Mozijas
atranda Zarahemlos liaud∞, kuri
atòjo i‰ Jeruzalòs Zedekijo dienomis.
Mozijas padaromas j˜ karaliumi.
Muleko palikuonys Zarahemloje
buvo rad´ Koriantumrà, paskutin∞
i‰ jaredit˜. Karalius Benjaminas
yra Mozijo ∞pòdinis. Îmonòs turi
atna‰auti savo sielà kaip atna‰à
Kristui. Apie 323–130 m. prie‰
Kristaus gim.

Š

TAI buvo taip, kad a‰, Omnis,
gavau ∞sakymà i‰ savo tòvo
Jaromo, jog turiu ‰iek tiek para‰yti ant ‰it˜ plok‰teli˜, idant
i‰saugoãiau ms˜ genealogijà –
2 todòl noriu, kad Ïinotumòte,
jog savo dienomis a‰ daug kovojau kalaviju, kad apsaugoãiau
savo Ïmones, nefitus, idant nepapult˜ ∞ savo prie‰˜, lamanit˜,
rankas. Bet ‰tai, a‰ pats esu
nedoras Ïmogus, ir nesilaikiau
Vie‰paties nuostat˜ ir ∞sakym˜
taip, kaip turòjau.
3 Ir buvo taip, kad praòjo du
‰imtai septyniasde‰imt ‰e‰eri
metai, ir mes i‰gyvenome daug
taikos laikotarpi˜; ir mes i‰gy-

14a 1 Nef 9:2–4.
15a JokK 1:1–4.

venome daug rimt˜ kar˜ ir
kraujo praliejimo laikotarpi˜.
Taip, ir galiausiai, praòjo du
‰imtai a‰tuoniasde‰imt dveji
metai, ir a‰ i‰saugojau ‰ias plok‰teles pagal savo tòv˜ a ∞sakymus;
ir ∞teikiau jas savo snui Amaronui. Ir a‰ baigiu.
4 Ir dabar, a‰, Amaronas, ‰∞ tà,
nedaug, ra‰au savo tòvo knygoje.
5 ·tai buvo taip, kad praòjo
trys ‰imtai dvide‰imt met˜, ir
nedoriausia nefit˜ dalis buvo
a
sunaikinta.
6 Nes Vie‰pats neleis, kad po
to, kai jis i‰vedò juos i‰ Jeruzalòs
Ïemòs ir saugojo, ir apsaugojo,
kad nepaklit˜ ∞ savo prie‰˜
rankas, taip, jis neleis, kad nepasitvirtint˜ jo ÏodÏiai, kuriuos jis
kalbòjo ms˜ tòvams, sakydamas: Kiek laikysitòs mano ∞sakym˜, tiek klestòsite Ïemòje.
7 Todòl Vie‰pats aplankò juos
didÏiu teismu; taãiau jis pasigailòjo teisi˜j˜, kad jie nepraÏt˜, ir i‰vadavo juos i‰ j˜ prie‰˜
rank˜.
8 Ir buvo taip, kad a‰ perdaviau
plok‰teles savo broliui Kemi‰ui.
9 Dabar a‰, Kemi‰as, ‰∞ tà ∞ra‰au toje paãioje knygoje kaip ir

[omnio]
1 3a JokK 1:1–4; Jar 1:15.

5 a Jar 1:9–10.
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Omnio 1:10–19

mano brolis; nes ‰tai, a‰ maãiau
paskutin∞ jo ∞ra‰à, kad jis ∞ra‰ò
j∞ savo paties ranka; ir jis tai
∞ra‰ò tà dienà, kada perdavò
jas man. Ir tokia tvarka mes
vedame metra‰ãius, nes tai
yra pagal ms˜ tòv˜ ∞sakymus.
Ir a‰ baigiu.
10 ·tai, a‰, Abinadomas, esu
Kemi‰o snus. ·tai buvo taip,
kad a‰ maãiau daug karo ir kovos tarp savo liaudies, nefit˜, ir
lamanit˜; ir savo paties kalaviju
atòmiau gyvyb´ daugeliui lamanit˜, gindamas savo brolius.
11 Ir ‰tai, ‰itos liaudies metra‰tis i‰raiÏytas ant plok‰teli˜,
kurias turòjo karaliai pagal
kartas; ir a‰ neÏinau apie jok∞
kità aprei‰kimà ar prana‰yst´,
i‰skyrus apra‰ytuosius; todòl
tai, kas reikalinga, yra para‰yta.
Ir a‰ baigiu.
12 ·tai, a‰, Amalekis, Abinadomo snus. ·tai, a‰ ‰∞ tà papasakosiu jums apie Mozijà, kuris
buvo padarytas Zarahemlos ‰alies karaliumi; nes ‰tai, Vie‰pats
j∞ perspòjo, kad jam reikia bògti
i‰ a Nefio Ïemòs, ir visi, kurie
tik paklausys Vie‰paties balso,
taip pat turi b i‰vykti su juo i‰
tos Ïemòs ∞ tyrus.
13 Ir buvo taip, kad jis padarò
taip, kaip Vie‰pats jam ∞sakò. Ir
jie i‰vyko i‰ tos Ïemòs ∞ tyrus,
visi, kas tik paklausò Vie‰paties
balso; ir jie buvo vedami gausiais pamokslavimais bei prana‰avimais. Ir jie nuolat buvo
mokomi Dievo ÏodÏiu; ir jie
buvo vedami jo rankos galia
12a 2 Nef 5:6–9.
b JokK 3:4.
14a RR Zarahemla.

per tyrus, kol atòjo ∞ Ïem´, vadinamà Zarahemlos Ïeme.
14 Ir jie atrado liaud∞, kuri vadinosi a Zarahemlos Ïmonòmis.
Dabar, Zarahemlos Ïmonòs didÏiai dÏigavo; ir taip pat Zarahemla nepaprastai dÏiaugòsi, kadangi Vie‰pats atsiuntò
Mozijo Ïmones su skaistvario
b
plok‰telòmis, kuriose buvo
Ïyd˜ metra‰tis.
15 ·tai buvo taip, kad Mozijas
i‰siai‰kino, jog a Zarahemlos
liaudis atòjo i‰ Jeruzalòs tuo
metu, kai b Zedekijas, Judo karalius, buvo i‰vestas nelaisvòn
∞ Babilon´.
16 Ir jie keliavo tyruose, ir
Vie‰paties ranka perne‰ò juos
per didÏiuosius vandenis ∞ Ïem´,
kur Mozijas juos atrado; ir nuo
to laiko jie ten gyveno.
17 Ir tuo metu, kada Mozijas
juos atrado, jie buvo tap´ nepaprastai gauss. Taãiau jie buvo
i‰gyven´ daug kar˜ ir rimt˜
kov˜, ir laikas nuo laiko krisdavo nuo kalavijo; ir j˜ kalba buvo
sugadinta; ir jie nebuvo atsine‰´
su savimi joki˜ a metra‰ãi˜; ir
neigò savo Kròjo egzistavimà;
ir nei Mozijas, nei Mozijo Ïmonòs negalòjo j˜ suprasti.
18 Bet buvo taip, kad Mozijas
nurodò, kad juos mokyt˜ jo
kalbos. Ir buvo taip, kad po to,
kai juos pamokò Mozijo kalbos,
Zarahemla i‰ atminties pateikò
savo tòv˜ genealogijà; ir ji yra
uÏra‰yta, bet ne ‰itose plok‰telòse.
19 Ir buvo taip, kad Zarahemlos

b 1 Nef 3:3, 19–20;
5:10–22.
15a Mzj 25:2.

b Jer 39:1–10;
Hel 8:21.
17a Mzj 1:2–6.

Omnio 1:20–28
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ir Mozijo Ïmonòs a susivienijo;
ir b Mozijas buvo paskirtas j˜
karaliumi.
20 Ir buvo taip, kad Mozijo
dienomis jam atne‰ò didel∞ akmen∞ su raiÏiniais ant jo; ir jis
a
i‰ai‰kino raiÏinius Dievo dovanos ir galios dòka.
21 Ir jie pasakojo apie tok∞
a
Koriantumrà ir i‰Ïudytus jo
Ïmones. O Koriantumrà atrado
Zarahemlos Ïmonòs; ir jis gyveno su jais devyni˜ mònuli˜
laikotarp∞.
22 Jie taip pat keliais ÏodÏiais
pasakojo apie jo tòvus. Ir jo
pirmi tòvai atòjo nuo a bok‰to
tuo metu, kai Vie‰pats b sumai‰ò Ïmoni˜ kalbà; ir Vie‰paties
grieÏtumas krito ant j˜ pagal jo
teismus, kurie yra teisingi; ir j˜
c
kaulai guli i‰sklaidyti ‰iaurinòje
Ïemòje.
23 ·tai a‰, Amalekis, gimiau
Mozijo dienomis; ir a‰ gyvenau, kad pamatyãiau jo mirt∞; ir
jo vietoje valdò a Benjaminas, jo
snus.
24 Ir ‰tai, karaliaus Benjamino
dienomis maãiau rimtà karà ir
didel∞ kraujo praliejimà tarp
nefit˜ ir lamanit˜. Bet ‰tai, nefitai ∞gijo prie‰ juos didel∞ prana‰umà; taip, tok∞, kad karalius
Benjaminas i‰vijo juos i‰ Zarahemlos Ïemòs.
25 Ir buvo taip, kad a‰ pasenau;
ir, neturòdamas palikuonio ir
19a Mzj 25:13.
b Om 1:12.
20a Mzj 8:13–19.
RR Regòtojas.
21a Etr 12:1.
RR Koriantumras.
22a Etr 1:1–5.
b Pr 11:6–9; Mzj 28:17;

Ïinodamas karali˜ a Benjaminà
esant teis˜ vyrà Vie‰paties akyse, b perduosiu ‰ias plok‰teles
jam, ragindamas visus Ïmones
ateiti pas Dievà, Izraelio ·ventàj∞,
ir tikòti prana‰avimu ir aprei‰kimais, ir angel˜ tarnavimu, ir
kalbòjimo lieÏuviais dovana, ir
kalb˜ ai‰kinimo dovana, ir viskuo, kas yra c gera; nes nòra nieko, kas gera, kas ateit˜ ne i‰
Vie‰paties; o tai, kas pikta, ateina i‰ velnio.
26 Ir dabar, mano mylimi broliai, a‰ noròãiau, kad a ateitumòt
pas Krist˜, kuris yra Izraelio
·ventasis, ir ragautumòte jo i‰gelbòjimo ir jo i‰pirkimo galios.
Taip, ateikite pas j∞ ir b atna‰aukite visà savo sielà kaip c atna‰à
jam, ir toliau d pasninkaukite ir
melskitòs, ir i‰tverkite iki galo;
ir kaip Vie‰pats gyvas, bsite
i‰gelbòti.
27 Ir dabar noròãiau ‰∞ tà pasakyti apie tuos Ïmones, kurie
i‰òjo ∞ tyrus, kad sugr∞Ït˜ ∞ Nefio Ïem´; nes buvo daug toki˜,
kurie tro‰ko uÏimti savo paveldo
Ïem´.
28 Todòl jie i‰òjo ∞ tyrus. Ir kadangi j˜ vadovas buvo stiprus
ir galingas vyras, ir kietasprandis
vyras, jis sukòlò tarp j˜ nesutarimà; ir jie visi vienas kità a i‰Ïudò
tyruose, i‰skyrus penkiasde‰imt,
ir ‰ie vòl sugr∞Ïo ∞ Zarahemlos
Ïem´.

Etr 1:33.
c Mzj 8:8.
23a MÎ 1:3.
25a MÎ 1:17–18;
Mzj 29:13.
b MÎ 1:10.
c Al 5:40; Etr 4:12;
Mor 7:15–17.

26a JokK 1:7;
Al 29:2;
Mor 10:32.
b RR Auka.
c 3 Nef 9:20.
d RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
28a Mzj 9:1–4.
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Omnio 1:29–Mormono ÏodÏiai 1:6

29 Ir buvo taip, kad jie pasiòmò
kitus, gana daug Ïmoni˜, ir vòl
leidosi ∞ tyrus.
30 Ir a‰, Amalekis, turòjau
brol∞, kuris taip pat i‰òjo su jais;

ir nuo to laiko nieko neÏinau
apie juos. Ir a‰ netrukus atgulsiu savo kape; ir a ‰ios plok‰telòs pilnos. Ir a‰ baigiu savo
kalbà.

Mormono ÏodÏiai
Mormonas sutrumpina Nefio didÏiàsias plok‰teles. MaÏàsias plok‰teles jis padeda su kitomis plok‰telòmis. Karalius Benjaminas ∞veda
taikà ‰alyje. Apie 385 Vie‰paties m.

I

R dabar, a‰, a Mormonas, prie‰
atiduodamas mano sudarytà
metra‰t∞ ∞ savo snaus Moronio
rankas, ‰tai maãiau beveik vis˜
savo Ïmoni˜, nefit˜, sunaikinimà.
2 Ir praòjus a daug ‰imtmeãi˜
po Kristaus atòjimo a‰ perduodu
‰ituos metra‰ãius ∞ savo snaus
rankas; ir, man regis, kad jis
matys visi‰kà mano Ïmoni˜
sunaikinimà. Bet duok Dieve,
kad jis pergyvent˜ juos, idant
galòt˜ ‰∞ tà para‰yti apie juos
ir ‰∞ tà apie Krist˜, kad galbt vienà dienà tai bt˜ jiems
b
naudinga.
3 Ir dabar ‰iek tiek pakalbòsiu
apie tai, kà esu para‰´s; nes
po to, kai sudariau a santraukà
i‰ Nefio b plok‰teli˜ iki karaliaus
Benjamino, apie kur∞ kalbòjo
Amalekis, valdymo, a‰ tyrinòjau
30a 1 Nef 6:1–6.
[mormono ÏodÏiai]
1 1a 3 Nef 5:9–12;
Mrm 1:1–4; 8:1, 4–5.
RR Mormonas, nefit˜
prana‰as.

2a
b
3a
b
c

man ∞teiktus c metra‰ãius ir radau
‰ias plok‰teles, kuriose buvo ‰is
maÏas apra‰ymas apie prana‰us nuo Jokbo iki karaliaus
d
Benjamino valdymo, ir taip
pat daug Nefio ÏodÏi˜.
4 Ir tai, kas yra ant ‰it˜
plok‰teli˜, man a patinka dòl
prana‰ysãi˜ apie Kristaus atòjimà; ir mano tòvai Ïinojo, kad
daugelis j˜ i‰sipildò; taip, ir a‰
taip pat Ïinau, kad kas tik buvo
i‰prana‰auta apie mus iki pat
‰ios dienos, i‰sipildò, ir kas tik
i‰prana‰auta toliau ‰ios dienos,
btinai turi ∞vykti.
5 Todòl a‰ pasirinkau a juos,
kad jais uÏbaigãiau savo metra‰t∞, kurio likusià dal∞ paimsiu i‰
Nefio b plok‰teli˜; ir a‰ negaliu
uÏra‰yti net c ‰imtosios dalies
visko apie savo Ïmones.
6 Bet ‰tai, a‰ paimsiu ‰ias plok‰teles, kuriose yra ‰ios prana‰ystòs ir aprei‰kimai, ir padòsiu jas
su likusiu savo metra‰ãiu, nes
man jos yra vertingos; ir Ïinau,
kad jos bus vertingos mano
broliams.

Mrm 6:5–6.
DS 3:16–20.
DS 10:44.
DS 10:38–40.
Mzj 1:6;
Hel 3:13–15;
Mrm 4:23.

d Om 1:23.
4 a 1 Nef 6:5.
5 a T.y. tai, kas jam
patiko, kas i‰vardinta
4 eil.
b 1 Nef 9:2.
c 3 Nef 5:8–11; 26:6–12.

Mormono ÏodÏiai 1:7–17
7 Ir a‰ tai darau a i‰mintingam
tikslui pagal manyje esanãios
Vie‰paties Dvasios poveikius,
nes taip ji man ‰nibÏda. Ir dabar,
a‰ neÏinau visko; bet Vie‰pats
b
Ïino viskà, kas turi ∞vykti; todòl
jis veikia manyje, kad ∞vykdyt˜
viskà pagal savo valià.
8 Ir a‰ a meldÏiuosi Dievui dòl
savo broli˜, kad jie vòl ateit˜ ∞
Dievo paÏinimà, taip, Kristaus
i‰pirkimo paÏinimà; kad jie vòl
bt˜ b pasigòròtina liaudis.
9 Ir dabar, a‰, Mormonas, toliau
baigiu ra‰yti savo metra‰t∞, kur∞
paòmiau i‰ Nefio plok‰teli˜; ir
tai darau pagal Ïinojimà ir supratimà, kur∞ man davò Dievas.
10 Taigi buvo taip, kad po to,
kai Amalekis a atidavò ‰ias plok‰teles ∞ karaliaus Benjamino rankas, ‰is paòmò jas ir padòjo su
b
kitomis plok‰telòmis, kuriose
buvo metra‰ãiai, c karali˜ perduoti i‰ kartos ∞ kartà iki karaliaus Benjamino dien˜.
11 Ir jie buvo perduodami nuo
karaliaus Benjamino i‰ kartos ∞
kartà, kol pateko ∞ a mano rankas. Ir a‰, Mormonas, meldÏiu
Dievà, kad nuo ‰iol jie bt˜
saugomi. Ir a‰ Ïinau, kad jie
bus i‰saugoti; nes ant j˜ uÏra‰yti
dids dalykai, pagal kuriuos
mano Ïmonòs ir j˜ broliai bus
b
teisiami didÏià ir paskutiniàjà
dienà, pagal uÏra‰ytà Dievo Ïod∞.
7 a 1 Nef 9:5; 19:3;
DS 3:12–20;
10:1–19, 30–47.
b RR VisaÏinis.
8 a 2 Nef 33:3–4;
En 1:11–12.
b 2 Nef 30:6.
10a Om 1:25, 30.
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12 Ir dabar, kalbant apie ‰ità
karali˜ Benjaminà, buvo ‰ioki˜
toki˜ nesutarim˜ tarp jo Ïmoni˜.
13 Ir taip pat buvo taip, kad
lamanit˜ armijos atòjo i‰ a Nefio
Ïemòs kautis su jo Ïmonòmis.
Bet ‰tai, karalius Benjaminas
surinko savo armijas ir stojo
prie‰ juos; ir jis kovojo savo paties rankos stiprybe Labano
b
kalaviju.
14 Ir Vie‰paties stiprybòje jie
kovòsi su savo prie‰ais, kol nukovò daug tkstanãi˜ lamanit˜.
Ir buvo taip, kad jie kovojo prie‰
lamanitus, kol i‰vijo juos i‰ vis˜
savo paveldo Ïemi˜;
15 ir buvo taip, kad po to, kai
radosi netikri a krists, ir jiems
uÏãiaupò burnas, ir juos nubaudò pagal j˜ nusikaltimus;
16 ir po to, kai tarp Ïmoni˜
radosi netikr˜ prana‰˜ ir netikr˜ pamokslautoj˜, ir mokytoj˜,
ir visi jie buvo nubausti pagal
savo nusikaltimus; ir po to, kai
buvo daug nesutarimo ir daug
kas perbògo pas lamanitus, ‰tai
buvo taip, kad karalius Benjaminas, padedamas ‰vent˜j˜
a
prana‰˜, kurie buvo tarp jo
Ïmoni˜ –
17 nes ‰tai, karalius Benjaminas
buvo a ‰ventas Ïmogus ir teisiai
valdò savo Ïmones; ir buvo
daug ‰vent˜ Ïmoni˜ ‰alyje, ir
jie kalbòjo Dievo Ïod∞ su b galia

b 1 Nef 9:4.
c Jar 1:14.
11a 3 Nef 5:8–12;
Mrm 1:1–5.
b 2 Nef 25:18; 29:11;
33:11–15;
3 Nef 27:23–27.
13a Om 1:12.

b 1 Nef 4:9;
2 Nef 5:14;
JokK 1:10;
Mzj 1:16; DS 17:1.
15a RR Antikristas.
16a En 1:22.
17a Al 13:26.
b Al 17:2–3.
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Mormono ÏodÏiai 1:18–Mozijo 1:6

ir valdÏia; ir jie buvo labai
c
grieÏti dòl Ïmoni˜ kietasprandi‰kumo –
18 taigi, j˜ padedamas ir

dirbdamas visa savo kno galia
ir visos sielos sugebòjimu, karalius Benjaminas, ir taip pat
prana‰ai, vòl ∞vedò taikà ‰alyje.

Mozijo knyga
1 SKYRIUS
Karalius Benjaminas moko savo
snus j˜ tòv˜ kalbos ir prana‰ysãi˜.
J˜ religija ir civilizacija i‰saugota
dòl metra‰ãi˜, uÏra‰yt˜ ant ∞vairi˜
plok‰teli˜. Mozijas i‰renkamas karaliumi ir prisaikdinamas saugoti
metra‰ãius ir kitus daiktus. Apie
130–124 m. prie‰ Kristaus gim.

I

R dabar, nebebuvo daugiau
nesutarimo visoje Zarahemlos
a
Ïemòje tarp vis˜ Ïmoni˜, kurie
priklausò karaliui Benjaminui,
todòl karalius Benjaminas visas
likusias savo dienas gyveno
nuolatinòje taikoje.
2 Ir buvo taip, kad jis turòjo tris
snus; ir pavadino juos vardais:
Mozijas, Helorumas ir Helamanas. Ir jis nurodò, kad jie bt˜
a
i‰mokyti visos jo tòv˜ b kalbos,
kad ‰itaip tapt˜ supratingais
vyrais; ir kad Ïinot˜ apie j˜ tòv˜
burnomis i‰tartas prana‰ystes,
duotas jiems Vie‰paties ranka.
3 Ir jis taip pat mokò juos
apie metra‰ãius, i‰raiÏytus ant
skaistvario plok‰teli˜, sakydamas: Mano sns, noròãiau, jog
17c Mor 9:4;
DS 121:41–43.
[mozijo]
1 1a Om 1:13.
2 a Mzj 4:14–15;

b
3a
b
4a

prisimintumòt, kad jei ne ‰itos
a
plok‰telòs, kuriose yra ‰itie
metra‰ãiai ir ‰itie ∞sakymai,
mes btume pasilik´ b neÏinioje
netgi dabar, neÏinodami Dievo
slòpini˜.
4 Nes be ‰i˜ plok‰teli˜ buvo
ne∞manoma, kad ms˜ tòvas
Lehis galòt˜ prisiminti visa tai,
idant mokyt˜ to savo vaikus;
nes jis buvo i‰mokytas egiptieãi˜ a kalbos, todòl galòjo skaityti
‰iuos raiÏinius ir mokyti j˜ savo
vaikus, kad jie galòt˜ mokyti j˜
savo vaikus ir taip ∞vykdyti Dievo ∞sakymus netgi iki pat dabar.
5 Sakau jums, mano sns, kad
jei ne ‰itie dalykai, kurie buvo
i‰laikyti ir a i‰saugoti Dievo ranka, idant mes galòtume b skaityti
ir suprasti jo c slòpinius ir visada
turòti jo ∞sakymus prie‰ akis, tai
net ms˜ tòvai bt˜ nusirit´ ∞
netikòjimà, ir mes btume kaip
ms˜ broliai lamanitai, kurie
nieko neÏino apie ‰iuos dalykus ir net netiki jais, kai yra j˜
mokomi, dòl savo tòv˜ d tradicij˜,
kurios yra neteisingos.
6 O mano sns, a‰ noròãiau,
kad atmintumòt, jog ‰ie ÏodÏiai

DS 68:25, 28.
Mrm 9:32.
RR Plok‰telòs.
Al 37:8–9.
DÏS–I 1:64.

5 a RR Ra‰tai – Ra‰tai
turi bti i‰saugoti.
b PakØst 6:6–8.
c RR Dievo slòpiniai.
d Mzj 10:11–17.

Mozijo 1:7–16
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yra tikri, ir taip pat, kad ‰ie metra‰ãiai yra a tikri. Ir ‰tai, taip pat
Nefio plok‰telòs, kuriose yra
metra‰ãiai ir ms˜ tòv˜ ÏodÏiai
nuo to laiko, kada jie paliko
Jeruzal´, iki dabar, ir jos yra
tikros; ir mes galime Ïinoti apie
j˜ tikrumà, kadangi jos yra
prie‰ais ms˜ akis.
7 Ir dabar, mano sns, noròãiau, kad atmintumòte stropiai
jas a tyrinòti, kad gautumòte
naudos i‰ to; ir noròãiau, kad
b
laikytumòtòs Dievo ∞sakym˜,
idant c klestòtumòte Ïemòje pagal d paÏadus, kuriuos Vie‰pats
davò ms˜ tòvams.
8 Ir karalius Benjaminas mokò
savo snus Ïymiai daugiau dalyk˜, kurie neuÏra‰yti ‰itoje
knygoje.
9 Ir buvo taip, kad po to, kai
karalius Benjaminas baigò mokyti savo snus, jis paseno ir
matò, kad labai greitai turòs eiti
visos Ïemòs keliu; todòl manò
esant btina perduoti karalyst´
vienam i‰ savo sn˜.
10 Todòl jis liepò atvesti pas j∞
Mozijà; ir ‰tai ÏodÏiai, kuriuos
jis kalbòjo jam, sakydamas:
Mano snau, a‰ noròãiau, kad
visoje ‰itoje Ïemòje visai ‰itai
liaudÏiai, kitaip sakant, Zarahemlos a liaudÏiai ir Mozijo
Ïmonòms, gyvenantiems Ïemòje,
paskelbtum, kad jie susirinkt˜;
nes rytoj a‰ paskelbsiu ‰itiems
savo Ïmonòms savo paties burna, kad tu esi ‰ios liaudies b kara6 a 1 Nef 1:3;
2 Nef 33:10–11;
Mor 10:27.
7 a RR Ra‰tai.
b Mzj 2:22; Al 50:20–22.
c Ps 122:6; 1 Nef 2:20.

lius ir valdovas, kur∞ Vie‰pats
ms˜ Dievas davò mums.
11 Ir be to, a‰ duosiu ‰itai liaudÏiai a vardà, kuriuo jie skirsis
i‰ vis˜ liaudÏi˜, kurias Vie‰pats
Dievas i‰vedò i‰ Jeruzalòs Ïemòs; ir tai darau, kadangi jie
buvo liaudis, stropiai vykdanti
Vie‰paties ∞sakymus.
12 Ir duosiu jiems vardà, kuris
niekada nebus i‰trintas, nebent
tai bt˜ dòl a prasiÏengimo.
13 Taip, ir be to, sakau tau, kad
jei ‰i didÏiai Vie‰paties globojama liaudis ∞puls ∞ a prasiÏengimà
ir taps nelaba ir svetimaujanãia
liaudimi, tai Vie‰pats paliks juos,
kad per tai jie tapt˜ b silpni kaip
ir j˜ broliai; ir jis daugiau c nebesaugos j˜ savo neprilygstama
ir nuostabia galia, kaip ligi ‰iol
saugojo ms˜ tòvus.
14 Nes sakau jums, kad jei jis
nebt˜ i‰ties´s savo rankos, kad
apsaugot˜ ms˜ tòvus, jie bt˜
papuol´ ∞ lamanit˜ rankas ir tap´
j˜ neapykantos aukomis.
15 Ir buvo taip, kad baig´s kalbòti savo snui, karalius Benjaminas perdavò jam atsakomyb´
uÏ visus karalystòs reikalus.
16 Ir be to, jis perdavò jam atsakomyb´ uÏ metra‰ãius, kurie
buvo i‰raiÏyti ant skaistvario
a
plok‰teli˜; taip pat uÏ Nefio
plok‰teles; ir taip pat Labano
b
kalavijà, c rutul∞, arba vadovà,
vedus∞ ms˜ tòvus per tyrus,
kuris buvo paruo‰tas Vie‰paties
ranka, kad jie bt˜ jo vedami,

d Al 9:12–14.
10a Om 1:14.
b Mzj 2:30.
11a Mzj 5:8–12.
12a RR Nuodòmò.
13a Hbr 6:4–6.

b
c
16a
b

Hel 4:24–26.
DS 103:8–10.
Mzj 1:3.
1 Nef 4:8–19;
MÎ 1:13; DS 17:1.
c 1 Nef 16:10.
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Mozijo 1:17–2:7

kiekvienas pagal dòmes∞ ir stropumà, kur∞ jie skyrò jam.
17 Todòl, kai bdavo nei‰tikimi,
jie nei klestòjo, nei paÏengdavo
savo kelionòje, bet bdavo a genami atgal ir uÏsitraukdavo
Dievo nemalon´; ir todòl jie bdavo i‰tinkami badu ir skaudÏiais suspaudimais paraginti
juos prisiminti savo pareigà.
18 Ir dabar, buvo taip, kad
Mozijas nuòjo ir padarò, kaip
jam ∞sakò jo tòvas, ir paskelbò
kreipimàsi visiems Ïmonòms,
buvusiems Zarahemlos Ïemòje,
kad to dòka jie susirinkt˜ ir pasikelt˜ prie ‰ventyklos i‰klausyti
ÏodÏi˜, kuriuos jo tòvas kalbòs
jiems.
2 SKYRIUS
Karalius Benjaminas kreipiasi ∞
savo liaud∞. Jis apÏvelgia savo
valdymo be‰ali‰kumà, teisingumà
ir dvasingumà. Jis pataria jiems
tarnauti savo dangi‰kajam Karaliui. Tie, kas mai‰tauja prie‰ Dievà,
k´s ‰irdgòlà kaip neuÏgesinamà
ugn∞. Apie 124 m. prie‰ Kristaus
gim.
Ir buvo taip, kad Mozijui ∞vykdÏius tai, kà jo tòvas buvo jam
∞sak´s, ir paskelbus visoje ‰alyje,
i‰ visos ‰alies susirinko Ïmonòs,
idant pasikelt˜ prie ‰ventyklos
i‰girsti ÏodÏi˜, kuriuos karalius
Benjaminas kalbòs jiems.
2 Ir j˜ buvo tokia daugybò,
17a 1 Nef 18:12–13.
2 3a Pr 4:4.
b RR Auka.
c 1 Nef 5:9.
d 2 Nef 25:24;
Al 30:3; 34:13–14.

kad jie net neskaiãiavo j˜; nes
j˜ nepaprastai padaugòjo ir jie
tapo gauss Ïemòje.
3 Ir jie taip pat paòmò savo
kaimeni˜ a pirmagimi˜, kad atna‰aut˜ b aukà ir deginamàsias
c
atna‰as d pagal Mozòs ∞statymà;
4 ir taip pat, kad i‰reik‰t˜ padòkas Vie‰paãiui, savo Dievui,
kuris i‰vedò juos i‰ Jeruzalòs
Ïemòs ir i‰vadavo i‰ j˜ prie‰˜
rank˜, ir a paskyrò teisius vyrus
j˜ b mokytojais, ir taip pat teis˜
vyrà j˜ karaliumi, kuris ∞tvirtino taikà Zarahemlos c Ïemòje ir
kuris mokò juos d laikytis Dievo
∞sakym˜, kad jie galòt˜ dÏigauti ir bti pripildyti e meilòs
Dievui ir visiems Ïmonòms.
5 Ir buvo taip, kad pasikòl´ prie
‰ventyklos, jie pasistatò savo
palapines aplinkui, kiekvienas
su savo a ‰eima, susidedanãia i‰
jo Ïmonos ir jo sn˜, ir jo dukter˜, ir j˜ sn˜, ir j˜ dukter˜,
nuo vyriausio iki jauniausio –
kiekviena ‰eima atskirai viena
nuo kitos.
6 Ir jie pasistatò savo palapines
aplink ‰ventyklà, kiekvienas vyras savo a palapin´ durimis ∞
‰ventyklà, kad galòt˜ pasilikti
savo palapinòse ir girdòti ÏodÏius, kuriuos jiems kalbòs karalius Benjaminas;
7 kadangi minia buvo tokia
gausi, kad karalius Benjaminas
negalòjo mokyti j˜ vis˜ tarp
‰ventyklos sien˜, jis nurodò
pastatyti bok‰tà, kad jo Ïmonòs

4 a RR Pa‰aukti,
pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas.
b Mzj 18:18–22.
RR Mokyti,
mokytojas.

c Om 1:12–15.
d Jn 15:10.
e RR Meilò.
5 a RR ·eima.
6 a I‰ 33:8–10.

Mozijo 2:8–17
galòt˜ i‰girsti ÏodÏius, kuriuos
jis kalbòs jiems.
8 Ir buvo taip, kad jis pradòjo
kalbòti savo Ïmonòms nuo
bok‰to; ir dòl minios gausybòs
ne visi galòjo girdòti jo ÏodÏius;
todòl jis nurodò, kad jo kalbami
ÏodÏiai bt˜ uÏra‰yti ir i‰siuntinòti tiems, kuri˜ nesiekò jo
balso garsas, kad jie taip pat
gaut˜ jo ÏodÏius.
9 Ir ‰tai tie ÏodÏiai, kuriuos jis
a
kalbòjo ir nurodò uÏra‰yti, sakydamas: Mano broliai, visi js,
kurie susirinkote, js, kurie galite girdòti mano ÏodÏius, kuriuos kalbòsiu jums ‰iandienà;
nes ∞sakiau jums pasikelti ãia
ne b juokauti su mano ÏodÏiais,
bet kad c paklausytumòt man´s
ir atvertumòt savo ausis, kad
i‰girstumòt, ir savo d ‰irdis, kad
suprastumòt, ir savo e protus,
kad Dievo f slòpiniai bt˜ atskleisti js˜ suvokimui.
10 Øsakiau jums pasikelti ãia
ne kad a bijotumòt man´s, arba
galvotumòt, jog a‰ pats savaime esu daugiau nei mirtingas
Ïmogus.
11 Bet a‰, kaip ir js patys, esu
pajungtas visokioms kno ir
proto silpnybòms; nepaisant to,
buvau ‰i˜ Ïmoni˜ i‰rinktas ir
savo tòvo pa‰v´stas, ir Vie‰paties rankos man buvo leista bti
‰i˜ Ïmoni˜ valdovu ir karaliumi;
ir neprilygstama jo jòga buvau
i‰laikytas ir i‰saugotas, kad tarnauãiau jums visa savo galia,
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protu ir stiprybe, kuriuos man
Vie‰pats suteikò.
12 Sakau jums: kadangi man
buvo leista pragyventi savo dienas tarnaujant jums netgi iki ‰io
laiko, ir a‰ nesiekiau nei a aukso,
nei sidabro, nei joki˜ js˜ turt˜;
13 ir neleidau nei kad btumòte uÏdaryti poÏemiuose, nei
kad pavergtumòte vienas kità,
nei kad Ïudytumòte ar plò‰tumòte, ar vogtumòte, ar svetimautumòte; netgi neleidau,
kad darytumòte bet kok∞ nelabumà, ir mokiau jus, kad turite
vykdyti Vie‰paties ∞sakymus
visame, kà jis ∞sakò jums.
14 Ir netgi a‰ pats a dirbau savo
paties rankomis, kad galòãiau
tarnauti jums ir kad js nebtumòte apkrauti mokesãiais, ir
kad js˜ nei‰tikt˜ niekas, kà
bt˜ sunku pakelti – ir ‰ià dienà
js patys esate liudytojai viso
to, apie kà kalbòjau.
15 Taãiau, mano broliai, a‰ padariau tai ne tam, kad pasigirãiau, ir sakau tai ne tam, kad
per tai apkaltinãiau jus; bet sakau jums tai, kad Ïinotumòt,
jog su ‰varia a sàÏine galiu ‰ià
dienà atsakyti prie‰ais Dievà.
16 ·tai, sakau jums, kad sakydamas, jog praleidau savo dienas
tarnaudamas jums, a‰ nenoriu
pasigirti, nes i‰ tikr˜j˜ tik tarnavau Dievui.
17 Ir ‰tai, sakau jums tai, kad
pasimokytumòte a i‰minties; kad
pasimokytumòte, jog b tarnau-

9 a Mzj 8:3.
e RR Protas.
b DS 6:12.
f RR Dievo slòpiniai.
c RR Klausyti,
10a RR Baimò.
∞siklausyti.
12a ApD 20:33–34.
d Mzj 12:27; 3 Nef 19:33. 14a 1 Kor 9:18.

15a RR SàÏinò.
17a RR I‰mintis.
b Mt 25:40; Jok 1:27;
DS 42:29–31.
RR Tarnystò.
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dami savo c artimiems, js tik
tarnaujate savo Dievui.
18 ·tai, js vadinote mane
savo karaliumi; ir jei a‰, kur∞
vadinate savo karaliumi, dirbu,
kad a tarnauãiau jums, tad argi
neturòtumòt ir js dirbti, kad
tarnautumòt vienas kitam?
19 Ir ‰tai, taip pat jei a‰, kur∞
laikote savo karaliumi, ir kuris
praleido savo dienas tarnaudamas jums, tuo paãiu tarnaudamas Dievui, nusipelnau kokios
nors js˜ padòkos, o, kaip tada
turòtumòte a dòkoti savo dangi‰kajam Karaliui!
20 Sakau jums, mano broliai,
kad net jeigu visas savo sielos
padòkas ir a gyri˜ atiduotumòte
tam b Dievui, kuris jus sukrò ir
i‰laikò, ir i‰saugojo, ir pasirpino, kad dÏigautumòte, ir leido
gyventi taikoje vienas su kitu;
21 sakau jums, kad jei tarnautumòte tam, kuris pradÏioje jus
sukrò ir diena i‰ dienos saugo
jus, skolindamas jums kvòpavimà, kad galòtumòte gyventi
ir judòti, ir veikti pagal savo
paãi˜ a valià, ir netgi kiekvienu
momentu remia jus; sakau, net
jei tarnautumòte jam visa savo
siela, vis tiek btumòte b nenaudingi tarnai.
22 Ir ‰tai, viskas, ko jis reikalauja i‰ js˜, yra a vykdyti jo
b
∞sakymus; ir jis paÏadòjo jums,
kad jei vykdysite jo ∞sakymus,
17c RR Broliai, brolis;
Sesuo.
18a Mt 20:26–27.
19a RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
20a 1 Nef 18:16.
b RR Dievas, Dievybò.
21a RR Valios laisvò.

klestòsite Ïemòje; ir jis niekada
nenukrypsta nuo to, kà pasakò;
todòl, jei d vykdote jo ∞sakymus,
jis laimina jus ir duoda jums
klestòjimà.
23 Ir dabar, pirma, jis sukrò
jus ir suteikò jums gyvyb´, uÏ
kurià esate jam skolingi.
24 Ir antra, jis reikalauja, kad
elgtumòtòs taip, kaip jis jums
∞sakò; uÏ kà, jei tai darote, jis
tuoj pat jus a palaimina; ir todòl
jis jau jums atlygino. O js vis
dar skolingi jam ir esate, ir bsite per amÏi˜ amÏius; tad kuo
galite girtis?
25 Ir dabar klausiu: ar galite kà
nors dòl sav´s pasakyti? Atsakau
jums: ne. Js negalite pasakyti
net kad esate tolygs Ïemòs
dulkòms; taãiau js buvote
a
sukurti i‰ Ïemòs b dulki˜; bet
‰tai, ir jos priklauso tam, kuris
jus sukrò.
26 Ir a‰, netgi a‰, kur∞ laikote
savo karaliumi, esu nò kiek uÏ
jus ne geresnis; nes a‰ taip pat
esu i‰ dulki˜. Ir js matote, kad
a‰ senas ir ruo‰iuosi atiduoti ‰∞
mirtingà knà jo motinai Ïemei.
27 Todòl, kaip esu sak´s, kad
tarnavau jums, a vaik‰ãiodamas
su ‰varia sàÏine prie‰ais Dievà,
lygiai taip ir ‰iuo metu a‰ nurodÏiau jums susirinkti, kad bãiau
pripaÏintas nepriekai‰tingu, ir
kad js˜ b kraujas nekrist˜ ant
man´s, kada stosiu bti Dievo
c

b Lk 17:7–10.
22a Kun 25:18–19;
2 Nef 1:9.
b RR Dievo ∞sakymai.
c DS 3:1–2.
d DS 14:7; 58:2–3.
24a RR Laiminti,
palaimintas,

palaiminimas.
25a RR Sukurti,
sukrimas.
b Pr 3:19;
JokK 2:21.
27a RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
b JokK 1:19.

Mozijo 2:28–37
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teisiamas pagal tai, kà jis man
∞sakò dòl js˜.
28 Sakau jums, kad nurodÏiau
jums susirinkti, kad galòãiau
a
i‰valyti savo apdarus nuo js˜
kraujo ‰iuo metu, kada ruo‰iuosi nuÏengti ∞ savo kapà, kad galòãiau nueiti ramybòje, ir mano
nemirtinga b dvasia prisijungt˜
prie c chor˜ vir‰uje, giedoti gyri˜
teisingajam Dievui.
29 Ir be to, sakau jums, jog nurodÏiau jums susirinkti, kad
paskelbãiau jums, jog nebegaliu
ilgiau bti nei js˜ mokytojas,
nei karalius;
30 nes netgi ‰iuo metu, bandant kalbòti jums, visas mano
knas nepaprastai dreba; bet
Vie‰pats Dievas palaiko mane
ir leido man kalbòti jums, ir ∞sakò,
kad paskelbãiau jums ‰ià dienà,
jog mano snus Mozijas yra js˜
karalius ir valdovas.
31 Ir dabar, mano broliai, noròãiau, kad elgtumòtòs, kaip elgòtòs ligi ‰iol. Kaip laikòtòs mano
∞sakym˜, ir taip pat mano tòvo
∞sakym˜, ir klestòjote, ir buvote
saugomi, kad nepapultumòt ∞
savo prie‰˜ rankas, lygiai taip,
jei laikysitòs mano snaus ∞sakym˜, arba Dievo ∞sakym˜,
kurie bus perduodami jums
per j∞, js klestòsite Ïemòje, ir
js˜ prie‰ai neturòs jums galios.
32 Bet saugokitòs, o mano Ïmonòs, kad nekilt˜ a ginã˜ tarp js˜
ir nepasirinktumòt paklusti piktajai dvasiai, apie kurià kalbòjo
mano tòvas Mozijas.
28a
b
c
32a

JokK 2:2.
RR Dvasia.
Mrm 7:7.
3 Nef 11:29–30.

33 Nes ‰tai, yra paskelbtas
vargas tam, kuris pasirenka
paklusti tai dvasiai; nes jei jis
pasirenka paklusti jai ir taip
pasilieka, ir mir‰ta savo nuodòmòse, tas geria a pasmerkimà
savo paties sielai; nes jis gauna
sau kaip uÏmokest∞ b nesibaigianãiàjà bausm´, kaip perÏeng´s
Dievo ∞statymà prie‰ingai savo
Ïinojimui.
34 Sakau jums, kad tarp js˜
nòra nò vieno, i‰skyrus js˜
maÏus vaikus, kuris nebt˜ mokytas apie tai, kas neÏinot˜, jog
esate amÏinai skolingi savo
Dangi‰kajam Tòvui atiduoti jam
viskà, kà turite ir kuo esate; ir
taip pat nebt˜ mokytas apie
metra‰ãius, kuriuose yra ‰vent˜j˜ prana‰˜ i‰tartos prana‰ystòs, netgi iki to meto, kada ms˜
tòvas Lehis paliko Jeruzal´;
35 ir taip pat apie visa, kà iki
‰iol kalbòjo ms˜ tòvai. Ir ‰tai,
jie taip pat kalbòjo tai, kà jiems
∞sakò Vie‰pats; todòl jie yra teisingi ir tikri.
36 Ir dabar, sakau jums, mano
broliai, kad jei po to, kai paÏinote ir buvote viso to pamokyti,
prasiÏengsite ir eisite prie‰ tai,
kas buvo pasakyta, tai atitolinsite save nuo Vie‰paties Dvasios,
ir ji nebeturòs vietos jumyse,
kad vest˜ jus i‰minties takais,
idant btumòt palaiminti, klestintys ir apsaugoti.
37 Sakau jums, kad Ïmogus,
kuris tai daro, atvirai a mai‰tauja
prie‰ Dievà; todòl jis pasirenka

33a RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
b DS 19:6, 10–12.
37a Mzj 3:12;

Hel 8:24–25.
RR Mai‰tas,
sukilimas.
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Mozijo 2:38–3:5

paklusti piktajai dvasiai ir tampa viso teisumo prie‰u; todòl jame nòra vietos Vie‰paãiui, nes
jis negyvena b ne‰ventose ‰ventyklose.
38 Todòl, jei tas Ïmogus a neatgailauja, pasilieka ir mir‰ta kaip
Dievo prie‰as, dievi‰ko b teisingumo reikalavimai paÏadina jo
nemirtingà sielà gyvai pajusti
savo c kalt´, dòl ko jis traukiasi i‰
Vie‰paties akivaizdos, ir pripildo jo krtin´ kaltòs ir skausmo,
ir ‰irdgòlos, kas yra lyg neuÏgesinama ugnis, kurios liepsnos
kyla auk‰tyn per amÏi˜ amÏius.
39 Ir dabar sakau jums, kad
a
gailestingumas neturi teisi˜ ∞
‰ità Ïmog˜; todòl jo galutinò
lemtis yra k´sti nesibaigianãià
kankyn´.
40 O, visi js, senieji, ir taip pat
jaunuoliai, ir js, maÏi vaikai, kurie suprantate mano ÏodÏius –
nes kalbòjau jums ai‰kiai, kad
suprastumòte – meldÏiu, kad
paÏadintumòte a prisiminimus
apie baisià padòt∞ t˜, kurie
∞puolò ∞ prasiÏengimà.
41 Ir be to, noròãiau, kad pagalvotumòt apie palaimingà ir
a
dÏiaugsmingà bsenà t˜, kurie
vykdo Dievo ∞sakymus. Nes ‰tai,
jie b laiminami visais dalykais,
tiek laikinaisiais, tiek ir dvasiniais; ir jei jie i‰silaiko c i‰tikimi
iki galo, jie priimami ∞ d dang˜,
kad gyvent˜ su Dievu niekada
nesibaigianãios laimòs bsenoje.
O atminkite, atminkite, kad tai
37b
38a
b
c
39a

Al 7:21.
RR Atgailauti, atgaila.
RR Teisingumas.
RR Kaltò.
Al 34:8–9, 15–16.
RR Gailestingumas,

tiesa; nes tai pasakò Vie‰pats
Dievas.
3 SKYRIUS
Karalius Benjaminas t´sia savo
kalbà. Vie‰pats Visagalis tarnaus
tarp Ïmoni˜ molio palapinòje.
Kraujas sunksis i‰ kiekvienos poros,
kai jis mokòs uÏ pasaulio nuodòmes.
Jo vardas yra vienintelis, per kur∞
ateina i‰gelbòjimas. Apmokòjimo
dòka Ïmonòs gali nusivilkti prigimtin∞ Ïmog˜ ir tapti ‰ventaisiais.
Nelab˜j˜ kankynò bus lyg ugnies
ir sieros eÏeras. Apie 124 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir vòl, mano broliai, noròãiau
pra‰yti js˜ dòmesio, nes turiu
jums ‰∞ tà daugiau pasakyti; nes
‰tai, turiu jums kai kà pasakyti
apie tai, kas ∞vyks.
2 Ir tai, kà jums pasakysiu, man
atskleidò Dievo a angelas. Ir jis
tarò man: Pabusk; ir a‰ pabudau,
ir ‰tai, jis stovòjo prie‰ais mane.
3 Ir jis tarò man: Pabusk ir
i‰girsk ÏodÏius, kuriuos tau kalbòsiu; nes ‰tai, atòjau paskelbti tau didÏiai dÏiaugsmingà
a
geràjà naujienà.
4 Nes Vie‰pats i‰girdo tavo
maldas ir pripaÏino tave teisiu
ir pasiuntò mane paskelbti tau,
kad tu gali dÏiaugtis; ir gali paskelbti savo Ïmonòms, kad jie
taip pat prisipildyt˜ dÏiaugsmo.
5 Nes ‰tai, ateina laikas ir jau
nebetoli, kada a Vie‰pats Visaga-

gailestingas.
40a Al 5:18.
41a 4 Nef 1:15–18.
RR DÏiaugsmas.
b RR Laiminti,
palaimintas,

palaiminimas.
c DS 6:13.
d RR Dangus.
3 2a RR Angelai.
3 a Lk 2:10–11.
5 a RR Jehova.

Mozijo 3:6–14
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lis, kuris vie‰patauja, kuris buvo
ir yra nuo visos amÏinybòs iki
visos amÏinybòs, ateis su galia
Ïemyn i‰ dangaus tarp Ïmoni˜
vaik˜ ir gyvens molio b palapinòje, ir i‰eis tarp Ïmoni˜, darydamas galingus c stebuklus: gydys
ligonius, prikels mirusiuosius,
padarys, kad luo‰ieji vaik‰ãiot˜,
kad aklieji atgaut˜ regòjimà
ir kurtieji girdòt˜, ir gydys
visokias negalias.
6 Ir jis i‰varys a velnius, arba
piktàsias dvasias, gyvenanãias
Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdyse.
7 Ir ‰tai, jis i‰k´s a gundymus ir
kno skausmà, b alk∞, tro‰kul∞
ir nuovarg∞ netgi didesn∞, negu
Ïmogus gali c i‰k´sti, nebent
miriop; nes ‰tai, d kraujas sunksis
i‰ kiekvienos poros – tokia
didelò bus jo e kanãia dòl jo
Ïmoni˜ nelabumo ir bjaurum˜.
8 Ir jis bus vadinamas a Jòzumi
Kristumi, Dievo b Snumi, dangaus ir Ïemòs c Tòvu, Kròju
vis˜ dalyk˜ nuo pradÏios; ir jo
d
motina bus vadinama e Marija.
9 Ir ‰tai, jis ateina pas savuosius, kad a i‰gelbòjimas ateit˜
Ïmoni˜ vaikams btent per
b
tikòjimà jo vardu; ir netgi po
viso to jie laikys j∞ Ïmogumi ir
5 b Mzj 7:27; Al 7:9–13.
c Mt 4:23–24; ApD 2:22;
1 Nef 11:31.
RR Stebuklas.
6 a Mk 1:32–34.
7 a RR Gundyti,
gundymas.
b Mt 4:1–2.
c DS 19:15–18.
d Lk 22:44.
e Iz 53:4–5.
8 a RR Dievas,
Dievybò – Dievas
Snus.
b Al 7:10.

sakys, kad jis c velnio apsòstas,
ir d nuplaks j∞, ir e nukryÏiuos.
10 Ir a treãià dienà jis b prisikels
i‰ mirusi˜j˜; ir ‰tai, jis stoja
c
teisti pasaulio; ir ‰tai, visa tai
padaryta, kad Ïmoni˜ vaikai
susilaukt˜ teisingo teismo.
11 Nes ‰tai, jo a kraujas taip pat
b
apmoka nuodòmes t˜, kurie
yra c puol´ dòl Adomo prasiÏengimo, kurie mirò, neÏinodami
Dievo valios jiems, arba kurie
nusidòjo to d neÏinodami.
12 Bet vargas, vargas tam,
kuris Ïino, kad a mai‰tauja prie‰
Dievà! Nes i‰gelbòjimas neateina nò vienam tokiam, nebent
per atgailà ir tikòjimà b Vie‰paãiu
Jòzumi Kristumi.
13 Ir Vie‰pats Dievas pasiuntò
savo ‰ventuosius prana‰us tarp
vis˜ Ïmoni˜ vaik˜, kad paskelbt˜ tai kiekvienai giminei,
tautai ir lieÏuviui, kad to dòka
kiekvienas, kuris tikòs, kad
Kristus ateis, galòt˜ gauti savo
nuodòmi˜ a atleidimà ir dÏigaut˜ nepaprastai dideliu
dÏiaugsmu, netgi b lyg jis jau
bt˜ atòj´s tarp j˜.
14 Taãiau Vie‰pats Dievas
matò, kad jo Ïmonòs buvo kietasprandÏiai Ïmonòs, ir jis pa-

c Hel 14:12; 3 Nef 9:15.
c RR Teisti, teismas.
d Mt 1:16;
11a RR Kraujas.
1 Nef 11:14–21.
b RR Apmokòti,
e RR Marija, Jòzaus
apmokòjimas.
motina.
c RR Nuopuolis,
9 a RR I‰gelbòjimas.
Adomo ir Ievos.
b RR Tikòjimas, tikòti.
d 2 Nef 9:25–26.
c Jn 8:48.
12a Mzj 2:36–38;
d Mk 15:15.
Hel 8:25.
e Lk 18:33; 1 Nef 19:10;
RR Mai‰tas, sukilimas.
2 Nef 10:3.
b RR Vie‰pats.
RR NukryÏiavimas.
13a RR Nuodòmi˜
10a Mt 16:21; 2 Nef 25:13;
atleidimas.
Hel 14:20–27.
b 2 Nef 25:24–27;
b RR Prikòlimas.
Jar 1:11.
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skyrò jiems ∞statymà, btent
Mozòs a ∞statymà.
15 Ir daug Ïenkl˜, ir stebukl˜,
ir a pavaizd˜, ir ‰e‰òli˜ jis parodò
jiems apie savo atòjimà; ir taip
pat ‰ventieji prana‰ai kalbòjo
jiems apie jo atòjimà; ir vis dòlto
jie uÏkietino savo ‰irdis, ir nesuprato, kad jeigu nebt˜ apmokòjimo jo krauju, tai i‰ Mozòs
b
∞statymo nebt˜ jokios naudos.
16 Ir net jei bt˜ ∞manoma,
kad maÏi a vaikai galòt˜ nusidòti, jie negalòt˜ bti i‰gelbòti;
bet sakau jums, kad jie yra b palaiminti; nes ‰tai, kaip Adome,
arba pagal prigimt∞, jie nupuola,
lygiai taip Kristaus kraujas
apmoka j˜ nuodòmes.
17 Ir dar daugiau, sakau jums,
kad nebus duota jokio a kito
vardo nei jokio kito bdo, nei
priemoni˜, kuriomis Ïmoni˜
vaikai gali bti b i‰gelbòti – tik
c
Kristaus, Vie‰paties Visagalio,
vardu ir tik per j∞.
18 Nes ‰tai jis teisia, ir jo teismas
yra teisingas; ir kdikis, kuris
mir‰ta kdikystòje, nepraÏva;
bet Ïmonòs geria pasmerkimà
savo sieloms, jei nenusiÏemina
ir a netampa kaip maÏi vaikai, ir
netiki, kad i‰gelbòjimas buvo ir
yra, ir ateis Kristaus, Vie‰paties
Visagalio, b apmokanãiame kraujyje ir per j∞.
14a RR Mozòs ∞statymas.
15a RR Jòzus Kristus –
Kristaus pavaizdai ir
simboliai.
b Mzj 13:27–32.
16a RR Vaikas, vaikai.
b Mor 8:8–9.
17a ApD 4:10–12;
2 Nef 31:21.
b RR I‰gelbòjimas.
c RR Jòzus Kristus –

19 Nes a prigimtinis Ïmogus
yra Dievo prie‰as ir toks buvo
nuo Adomo b nuopuolio, ir bus
per amÏi˜ amÏius, nebent jis
c
pasiduos ·ventosios d Dvasios
vilionòms ir nusivilks prigimtin∞
Ïmog˜, ir taps e ‰ventuoju per
Vie‰paties Kristaus apmokòjimà, ir taps kaip f vaikas – klusnus, romus, nuolankus, kantrus,
pilnas meilòs, norintis paklusti
viskam, kà Vie‰pats mato reikalinga jam uÏdòti, lygiai kaip
vaikas paklsta savo tòvui.
20 Ir be to, sakau jums, kad
ateis laikas, kada a paÏinimas
apie Gelbòtojà pasklis b kiekvienoje tautoje, giminòje, lieÏuvyje
ir liaudyje.
21 Ir ‰tai, kada tas laikas ateis,
nò vienas, i‰skyrus maÏus vaikus, nebus pripaÏ∞stamas a nepriekai‰tingu prie‰ Dievà kitaip,
kaip tik per atgailà ir tikòjimà
Vie‰paties Dievo visagalio vardu.
22 Ir netgi tuomet, kai pamokysi savo Ïmones to, kà tau ∞sakò
Vie‰pats, tavo Dievas, netgi tada
jie jau nebebus pripaÏ∞stami
nepriekai‰tingais Dievo akyse
kitaip, kaip tik pagal ÏodÏius,
kuriuos tau kalbòjau.
23 Ir dabar a‰ kalbòjau ÏodÏius,
kuriuos man ∞sakò Vie‰pats
Dievas.
24 Ir taip sako Vie‰pats: Jie

Jòzaus Kristaus
vardo priòmimas.
18a Mt 18:3.
b Mzj 4:2;
Hel 5:9.
19a 1 Kor 2:11–14;
Mzj 16:2–3.
RR Prigimtinis
Ïmogus.
b RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.

c 2 Met 30:8.
d Mor 10:4–5.
RR ·ventoji Dvasia.
e RR ·ventasis.
f 3 Nef 9:22.
20a DS 3:16.
b RR Misionieri‰kas
darbas.
21a RR Ataskaita,
atsakingas,
atsakomybò.
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stovòs kaip ry‰kus liudijimas
prie‰ ‰ituos Ïmones teismo dienà; tad jie bus teisiami, kiekvienas pagal savo darbus, ar jie
geri, ar pikti.
25 Ir jei ‰ie pikti, jie bus
paskirti baisiam savo kaltòs ir
bjaurum˜ a suvokimui, dòl ko
jie trauksis i‰ Vie‰paties akivaizdos ∞ b nelaimingumo ir begalinòs kankynòs bsenà, i‰
kur jie jau nebegali gr∞Ïti; todòl
jie i‰gòrò pasmerkimà savo
sieloms.
26 Taigi jie i‰gòrò i‰ Dievo
rstybòs tauròs, ko teisingumas
jiems jau nebegalòjo at‰aukti,
kaip kad jis negalòjo at‰aukti,
kad aAdomas turòjo pulti dòl to,
kad valgò uÏdrausto b vaisiaus;
todòl c gailestingumas jau nebegalòjo turòti teisi˜ ∞ juos per
amÏius.
27 Ir j˜ a kankynò yra kaip
ugnies ir sieros b eÏeras, kurio
liepsnos yra neuÏgesinamos ir
kurio dmai kyla auk‰tyn per
amÏi˜ amÏius. Taip Vie‰pats
∞sakò man. Amen.
4 SKYRIUS
Karalius Benjaminas t´sia savo kalbà. I‰gelbòjimas ateina dòl apmokòjimo. Tikòkite Dievà, kad btumòte
i‰gelbòti. I‰laikykite savo nuodòmi˜
atleidimà per i‰tikimyb´. Suteikite savo nuosavybòs varg‰ui. Viskà
25a
b
26a
b

Al 5:18; 12:14–15.
Mrm 8:38.
Mrm 9:12.
Pr 3:1–12;
2 Nef 2:15–19;
Al 12:21–23.
c RR Gailestingumas,

darykite i‰mintingai ir tvarkingai.
Apie 124 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, kada karalius Benjaminas baigò kalbòti ÏodÏius, kurie
buvo perduoti jam Vie‰paties
angelo, jis apÏvelgò minià ir ‰tai,
jie parpuol´ ant Ïemòs, nes juos
apòmò Vie‰paties a baimò.
2 Ir jie pamatò save savo a kni‰koje bsenoje, b Ïemesnius
netgi uÏ Ïemòs dulkes. Ir jie visi
vienu balsu garsiai su‰uko, sakydami: O pasigailòk ir panaudok Kristaus c apmokant∞j∞ kraujà, kad gautume savo nuodòmi˜
atleidimà ir ms˜ ‰irdys bt˜
i‰valytos; nes mes tikime Jòz˜
Krist˜, Dievo Sn˜, kuris d sukrò dang˜ ir Ïem´, ir visa; kuris
ateis Ïemyn tarp Ïmoni˜ vaik˜.
3 Ir buvo taip, kad jiems i‰tarus
‰iuos ÏodÏius, Vie‰paties Dvasia
atòjo ant j˜, ir jie buvo pripildyti
dÏiaugsmo, gav´ savo nuodòmi˜
a
atleidimà ir turòdami b sàÏinòs
ramyb´, dòl savo nepaprasto
c
tikòjimo Jòzumi Kristumi, kuris
ateis sulig ÏodÏiais, kuriuos karalius Benjaminas jiems pasakò.
4 Ir karalius Benjaminas vòl
atvòrò savo burnà, ir pradòjo
jiems kalbòti, sakydamas: Mano
draugai ir mano broliai, mano
gentainiai ir mano Ïmonòs, noròãiau vòl pra‰yti js˜ dòmesio,
kad i‰girstumòt ir suprastumòt
likusius mano ÏodÏius, kuriuos
jums kalbòsiu.

gailestingas.
27a RR Kaltò.
b 2 Nef 9:16; JokK 6:10;
DS 76:36.
4 1a RR Baimò.
2 a RR Kni‰ka.
b Hel 12:7–8.

c Mzj 3:18; Hel 5:9.
d RR Sukurti,
sukrimas.
3 a RR Nuodòmi˜
atleidimas.
b RR SàÏinò.
c RR Tikòjimas, tikòti.
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5 Nes ‰tai, jei paÏinimas apie
Dievo gerumà ‰iuo metu paÏadino jus suvokti savo niekumà ir
savo niekam tikusià ir puolusià
bsenà,
6 sakau jums, jei a paÏinote Dievo gerumà ir jo neprilygstamà
galià, ir i‰mint∞, ir kantryb´, ir
did∞ kantrumà Ïmoni˜ vaikams;
ir taip pat b apmokòjimà, kuris
buvo paruo‰tas nuo pasaulio
c
∞krimo, kad per tai i‰gelbòjimas ateit˜ tam, kuris sudòs savo
d
viltis ∞ Vie‰pat∞ ir stropiai laikysis jo ∞sakym˜, ir pasiliks tikòjime netgi iki savo gyvenimo
pabaigos – turiu galvoje mirtingo kno gyvenimà –
7 sakau, kad tai yra Ïmogus,
kuris gauna i‰gelbòjimà per apmokòjimà, paruo‰tà nuo pasaulio ∞krimo visiems Ïmonòms,
bet kada buvusiems nuo Adomo
a
nuopuolio arba esantiems, arba
bsiantiems kada nors, netgi iki
pasaulio pabaigos.
8 Ir tai yra priemonòs, per kurias ateina i‰gelbòjimas. Ir nòra
a
jokio kito i‰gelbòjimo, i‰skyrus
‰ità, apie kur∞ kalbòta; ir nòra
joki˜ kit˜ sàlyg˜, kuriomis
Ïmogus galòt˜ bti i‰gelbòtas,
i‰skyrus sàlygas, apie kurias
jums kalbòjau.
9 Tikòkite Dievà; tikòkite, kad
jis yra ir kad jis sukrò visa tiek
a

5 a Moz 1:10.
6 a RR Dievas, Dievybò.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
c Mzj 15:19.
d Ps 36:8; 2 Nef 22:2;
Hel 12:1.
RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
7 a RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.

danguje, tiek ir Ïemòje; tikòkite,
kad jis turi visà a i‰mint∞ ir visà
galià tiek danguje, tiek ir Ïemòje;
tikòkite, kad Ïmogus b nesuvokia
visko, kà gali suvokti Vie‰pats.
10 Ir dar, tikòkite, kad jums reikia a atgailauti dòl savo nuodòmi˜ ir jas palikti, ir nusiÏeminti
prie‰ais Dievà; ir nuo‰irdÏiai
pra‰yti, kad jis jums b atleist˜; ir
dabar, jei c tikite visu tuo, Ïiròkite, kad tai d vykdytumòte.
11 Ir vòl sakau jums, kaip sakiau anksãiau, kad jei paÏinote
Dievo ‰lov´, arba jei paÏinote
jo gerumà ir a paragavote jo
meilòs, ir gavote savo nuodòmi˜ b atleidimà, kas sukelia tok∞
nepaprastai didel∞ dÏiaugsmà
js˜ sielose, lygiai taip noròãiau,
kad prisimintumòt ir visuomet
i‰laikytumòt atmintyje Dievo
didyb´ ir savo c niekumà, ir jo
d
gerumà, ir did∞ kantrumà jums,
nevertiems kriniams, ir nusiÏemintumòt netgi iki e nuolankumo
gelmi˜, kasdien f ‰aukdamiesi
Vie‰paties vardo ir tvirtai tikòdami tuo, kas ∞vyks, kas buvo
i‰tarta angelo burna.
12 Ir ‰tai, sakau jums, kad jei
tai darysite, visuomet dÏigausite ir bsite pripildyti Dievo
a
meilòs, ir visuomet b i‰laikysite
savo nuodòmi˜ atleidimà; ir
augsite paÏinime ‰lovòs to, kuris

8 a ApD 4:12;
2 Nef 31:21; Mzj 3:17.
9 a Rom 11:33–34;
JokK 4:8–13.
b Iz 55:9.
10a RR Atgailauti, atgaila.
b DS 61:2.
c Mt 7:24–27.
d 2 Nef 31:19–21.
11a Al 36:24–26.
b RR Nuodòmi˜

atleidimas.
c Moz 1:10.
d I‰ 34:6; Mor 8:3.
e RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
f RR Malda.
12a RR Meilò.
b Mzj 4:26;
Al 4:13–14; 5:26–35;
DS 20:31–34.

Mozijo 4:13–22
jus sukrò, arba paÏinime to,
kas teisinga ir tikra.
13 Ir galvosite ne kaip uÏgauti
vienas kità, bet kaip gyventi
a
taikiai ir atiduoti kiekvienam
pagal tai, kas jam priklauso.
14 Ir neleisite, kad js˜ a vaikai
vaik‰ãiot˜ alkani ar nuogi; ir neleisite, kad jie perÏengt˜ Dievo
∞statymus ir b pe‰t˜si, ir kivirãyt˜si vienas su kitu, ir tarnaut˜
velniui, kuris yra nuodòmòs
valdovas, arba kuris yra piktoji
dvasia, apie kurià kalbòjo ms˜
tòvai, kadangi jis yra viso teisumo prie‰as,
15 bet a mokysite juos b vaik‰ãioti tiesos ir rimtumo keliais;
mokysite juos c mylòti vienas
kità ir tarnauti vienas kitam.
16 Ir taip pat js patys a pagelbòsite tiems, kuriems reikia js˜
pagalbos; js suteiksite savo turto stokojanãiam; ir neleisite, kad
b
elgeta bergÏdÏiai jus pra‰yt˜,
ir nepavarysite jo praÏãiai.
17 Tu galbt a sakysi: Îmogus
pats uÏsitraukò nelaim´; todòl
sulaikysiu savo rankà ir neduosiu jam savo maisto, ir nesuteiksiu jam savo turto, kad jis
nekentòt˜, nes jo bausmòs yra
teisingos.
18 Bet sakau tau, o Ïmogau,
kas tik tai daro, turi labai rimtà
prieÏàst∞ atgailauti; ir jei jis neatgailauja dòl to, kà padar´s, jis
Ïsta amÏiams ir neturi dalies
Dievo karalystòje.
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19 Nes ‰tai, argi visi mes
nesame elgetos? Argi visi mes
nesame priklausomi nuo tos
paãios Esybòs, btent Dievo,
∞sigydami visà savo turimà turtà, tiek maistà ir drabuÏ∞, tiek ir
auksà, ir sidabrà, tiek ir visus
ms˜ turimus ∞vairi˜ r‰i˜
turtus?
20 Ir ‰tai, netgi ‰iuo metu
js ‰aukòtòs jo vardo ir maldavote savo nuodòmi˜ atleidimo.
Ir argi jis leido, kad pra‰ytumòte bergÏdÏiai? Ne, jis i‰liejo
savo Dvasià ant js˜ ir padarò,
kad js˜ ‰irdys bt˜ pripildytos a dÏiaugsmo, ir padarò, kad
js˜ burnos bt˜ nutildytos ir
js negalòjote rasti ÏodÏi˜ –
toks nepaprastai didelis buvo
js˜ dÏiaugsmas.
21 Ir dabar, jei Dievas, kuris
jus sukrò, nuo kurio priklauso
js˜ gyvybò ir viskas, kà turite
ir kuo esate, duoda jums ko bepapra‰ytumòte su tikòjimu, kas
teisinga, tikòdami, kad gausite,
o kaip tada js turòtumòte a suteikti vienas kitam savo turimo
turto.
22 Ir jei ateisiate Ïmog˜,
kuris pra‰o js˜ turto, kad nepraÏt˜, ir smerkiate j∞, tai
kiek teisingesnis bus js˜
pasmerkimas uÏ b sulaikymà
savo turto, kuris priklauso ne
jums, bet Dievui, kuriam taip
pat priklauso js˜ gyvybò; ir
nepaisant to, js nepra‰ote

13a RR Taikdarys.
b RR Vaik‰ãioti,
14a 1 Tim 5:8;
vaik‰ãioti su Dievu.
DS 83:4.
c Mzj 18:21.
b RR Kova.
16a RR Tikroji meilò;
15a DS 68:25–28;
Tarnystò.
Moz 6:58.
b PakØst 15:7–11;
RR Mokyti, mokytojas.
Pat 21:13; Iz 10:1–2.

17a Pat 17:5.
20a RR DÏiaugsmas.
21a RR Tarnystò; Gerovòs
darbas, gerovò.
22a Mt 7:1–2;
Jn 7:24.
b 1 Jn 3:17.
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ir neatgailaujate dòl to, kà
padaròte.
23 Sakau jums: vargas tokiam
Ïmogui, nes jo turtas praÏus
kartu su juo; ir dabar, sakau tai
tiems, kurie a turtingi ‰ito pasaulio gòrybi˜.
24 Ir vòlgi sakau varg‰ams, tai
yra jums, kurie neturite ir vis
dòlto turite pakankamai, kad
i‰gyventumòte diena i‰ dienos;
turiu galvoje jus visus, kurie atsakote elgetai, kadangi neturite;
noròãiau, kad sakytumòte savo
‰irdyse: Neduodu, kadangi neturiu, bet jei turòãiau – a duoãiau.
25 Ir dabar, jei tai sakote savo
‰irdyse, liekate be kaltòs, prie‰ingu atveju js a pasmerkti; ir
js˜ pasmerkimas teisingas, nes
js geidÏiate to, ko nesate gav´.
26 Ir dabar, vardan viso to, kà
jums kalbòjau – tai yra kad
diena i‰ dienos i‰laikytumòte
savo nuodòmi˜ atleidimà, kad
a
vaik‰ãiotumòte be kaltòs prie‰ais Dievà – noròãiau, kad b suteiktumòte savo turto c varg‰ui,
kiekvienas pagal tai, kà jis turi,
kaip antai: d pamaitintumòt alkanà, aprengtumòt nuogà, aplankytumòt ligon∞ ir suteiktumòte
jiems deramà pagalbà, tiek dvasi‰kà, tiek ir laikinàjà, pagal j˜
norus.
27 Ir Ïiròkite, kad visa tai
bt˜ daroma i‰mintingai ir
tvarkingai; nes nereikia, kad
Ïmogus bògt˜ a greiãiau, nei
leidÏia jo jògos. Ir vòlgi, btina,
23a
24a
25a
26a

DS 56:16.
Mk 12:44.
DS 56:17.
RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
b JokK 2:17–19.

kad jis bt˜ stropus, kad per tai
jis galòt˜ laimòti apdovanojimà;
todòl viskas turi bti daroma
tvarkingai.
28 Ir noròãiau, kad prisimintumòte, kad jei kas i‰ js˜ pasiskolina i‰ savo artimo, turi gràÏinti
tai, kà pasiskolino, pagal tai, kà
paÏadòjo, kitaip tu nusidòsi; ir
galbt pastmòsi savo artimà
taip pat nusidòti.
29 Galiausiai, a‰ negaliu susakyti jums visko, kuo js galite
nusidòti; nes yra ∞vairi˜ bd˜
ir priemoni˜, netgi tiek daug,
kad negaliu j˜ suskaiãiuoti.
30 Tik tiek galiu pasakyti
jums, kad jei a nestebòsite sav´s
ir savo b minãi˜, ir savo c ÏodÏi˜,
ir savo poelgi˜ ir nesilaikysite
Dievo ∞sakym˜, ir nepasiliksite
tikòjime tuo, kà girdòjote apie
ms˜ Vie‰paties atòjimà, netgi
iki savo gyvenimo pabaigos,
js tikrai praÏsite. Ir dabar, o
Ïmogau, atmink ir nepraÏk.
5 SKYRIUS
·ventieji tampa Kristaus snumis
ir dukromis per tikòjimà. Tada jie
vadinami Kristaus vardu. Karalius
Benjaminas ragina juos tvirtai ir
nepajudinamai daryti gerus darbus.
Apie 124 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, taip pakalbòj´s savo
Ïmonòms, karalius Benjaminas
pasiuntò tarp j˜, noròdamas i‰
savo Ïmoni˜ suÏinoti, ar jie

c Zch 7:10; Al 1:27.
RR ·alpa.
d Iz 58:10–11;
DS 104:17–18.
27a DS 10:4.
30a Al 12:14.

RR Saugoti, sargas,
sargybinis.
b Mk 7:18–23.
RR Mintys.
c Mt 15:18–20.
RR ·ventvagystò.
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164

patikòjo ÏodÏiais, kuriuos jis
kalbòjo jiems.
2 Ir jie visi su‰uko vienu balsu,
sakydami: Taip, mes tikime visais ÏodÏiais, kuriuos pasakei
mums; ir taip pat Ïinome apie
j˜ patikimumà ir tiesà dòka
Vie‰paties visagalio Dvasios,
kuri taip galingai a pakeitò mus,
arba ms˜ ‰irdis, kad mes jau
nebelink´ daryti b pikta, bet link´
nuolat daryti gera.
3 Ir mes patys taip pat, per
berib∞ Dievo gerumà ir jo Dvasios pasirei‰kimus turime ai‰k˜
supratimà apie tai, kas ∞vyks; ir
jei reikòt˜, galòtume prana‰auti
apie visa.
4 Ir tai tikòjimas tuo, kà ms˜
karalius mums pasakò, atvedò
mus prie ‰ito didÏio paÏinimo,
dòl kurio mes dÏigaujame tokiu
nepaprastai dideliu dÏiaugsmu.
5 Ir mes norime sudaryti
a
sandorà su savo Dievu, kad
vykdysime jo valià ir bsime
paklusns jo ∞sakymams visame
kame, kà tik jis mums ∞sakys,
per visas likusias ms˜ dienas,
kad neuÏsitrauktume sau b niekad nesibaigianãios kankynòs,
kaip kad buvo pasakyta c angelo,
kad negertume i‰ Dievo rstybòs tauròs.
6 Ir dabar, tai buvo ÏodÏiai,
kuri˜ karalius Benjaminas tro‰5 2a Al 5:14.
RR UÏgim´s i‰ naujo,
uÏgim´s i‰ Dievo.
b Al 19:33.
5 a Mzj 18:10.
b Mzj 3:25–27.
c Mzj 3:2.
7 a Mzj 27:24–26;
Moz 6:64–68.
RR Sns ir dukros,

ko i‰ j˜; ir todòl jis tarò jiems:
Js pasakòte ÏodÏius, kuri˜ a‰
tro‰kau; ir sandora, kurià sudaròte, yra teisi sandora.
7 Ir dabar, dòl sandoros, kurià
sudaròte, js bsite vadinami
Kristaus a vaikais, jo snumis ir
dukromis; nes ‰tai, ‰iandien js
dvasi‰kai b uÏgimòte jam; nes
sakote, kad js˜ c ‰irdys pakeistos per tikòjimà jo vardu; todòl
js d uÏgimòte i‰ jo ir tapote jo
e
snumis ir jo dukromis.
8 Ir po ‰ita galva esate padaryti a laisvi, ir nòra b kitos galvos,
kuria galòtumòte bti i‰laisvinti.
Nòra duota kito c vardo, per kur∞
ateina i‰gelbòjimas; todòl noròãiau, kad d priimtumòte Kristaus vardà, visi, kurie sudaròte
sandorà su Dievu, kad bsite
paklusns iki savo gyvenimo
pabaigos.
9 Ir bus taip, kad kiekvienas,
kuris tai daro, atsidurs Dievo
de‰inòje, nes jis Ïinos vardà,
kuriuo vadinamas; nes jis bus
vadinamas Kristaus vardu.
10 Ir dabar bus taip, kad kas tik
nepriims Kristaus vardo, turòs
bti vadinamas kokiu nors a kitu
vardu; todòl jis atsidurs Dievo
b
kairòje.
11 Ir noròãiau, kad taip pat
prisimintumòt, kad tai a vardas,
kur∞, kaip sakiau, duosiu jums,

Dievo.
b ApD 4:10, 12; Al 21:9.
b RR Pagimdytas.
c Mzj 26:18.
c RR ·irdis.
d ApD 11:26;
d Mzj 15:10–11.
Al 46:15.
RR UÏgim´s i‰ naujo, 10a Al 5:38–39.
uÏgim´s i‰ Dievo.
b Mt 25:33.
e DS 11:30.
11a Mzj 1:11–12.
8 a Rom 6:18;
RR Jòzus Kristus –
Gal 5:1;
Jòzaus Kristaus
Hel 14:30.
vardo priòmimas.
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kuris niekada nebus i‰trintas –
nebent per prasiÏengimà; todòl,
Ïiròkite, kad neprasiÏengtumòte, kad vardas nebt˜ i‰trintas
i‰ js˜ ‰irdÏi˜.
12 Sakau jums: noròãiau, kad
prisimintumòte a i‰laikyti vardà,
visuomet uÏra‰ytà js˜ ‰irdyse, kad neatsidurtumòt Dievo
kairòje, bet kad girdòtumòt ir
paÏintumòt balsà, kuriuo bsite pavadinti ir taip pat vardà,
kuriuo jis pa‰auks jus.
13 Nes kaipgi Ïmogus a paÏins
‰eimininkà, kuriam netarnavo
ir kuris svetimas jam, ir tolimas
nuo jo ‰irdies minãi˜ ir ketinim˜?
14 Ir vòl, argi Ïmogus paima
asilà, priklausant∞ jo kaimynui,
ir j∞ laiko? Sakau jums: ne; jis
netgi neleis, kad ‰is maitint˜si
tarp jo kaimeni˜, bet pavarys ir
i‰vys j∞ lauk. Sakau jums, kad
taip bus ir tarp js˜, jei neÏinosite vardo, kuriuo esate pavadinti.
15 Todòl noròãiau, kad btumòte tvirti ir nepajudinami, visuomet dosns ger˜ darb˜, kad
Kristus, Vie‰pats Dievas visagalis, galòt˜ a uÏantspauduoti jus
esant jo, kad btumòte atvesti ∞
dang˜, kad turòtumòte nesibaigiant∞j∞ i‰gelbòjimà ir amÏinàj∞
gyvenimà per i‰mint∞ ir galià,
ir teisingumà, ir gailestingumà
to, kuris b sukrò visa danguje
ir Ïemòje, kuris yra Dievas vir‰
visko. Amen.
12a DS 18:23–25.
13a Mzj 26:24–27.
15a RR Pa‰aukimas ir
i‰rinkimas;
Pa‰ventinimas.
b Kol 1:16;

6 SKYRIUS
Karalius Benjaminas sura‰o Ïmoni˜ vardus ir paskiria kunigus
mokyti juos. Mozijas valdo kaip
teisus karalius. Apie 124–121 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, baig´s kalbòti Ïmonòms, karalius Benjaminas manò
esant tinkama a sura‰yti vardus
vis˜ t˜, kurie sudarò sandorà su
Dievu, kad laikysis jo ∞sakym˜.
2 Ir buvo taip, kad, i‰skyrus
maÏus vaikus, nebuvo nò vienos
sielos, kuri nesudarò sandoros
ir nepriòmò Kristaus vardo.
3 Ir be to, buvo taip, kad karalius Benjaminas, baig´s visa tai
ir pa‰vent´s savo sn˜ a Mozijà
savo Ïmoni˜ valdovu ir karaliumi, ir dav´s jam visus ∞pareigojimus dòl karalystòs, ir taip
pat b paskyr´s kunigus c mokyti
Ïmones, kad per tai jie galòt˜
girdòti ir Ïinoti Dievo ∞sakymus,
ir raginti juos prisiminti j˜ duotà
d
priesaikà, jis paleido minià, ir
jie sugr∞Ïo, kiekvienas pagal savo
‰eimas ∞ savo namus.
4 Ir a Mozijas pradòjo valdyti
vietoje savo tòvo. Ir jis pradòjo
valdyti trisde‰imtais savo gyvenimo metais, kas i‰ viso sudarò
apie keturis ‰imtus septyniasde‰imt ‰e‰erius metus nuo to
b
laiko, kai Lehis paliko Jeruzal´.
5 Ir karalius Benjaminas gyveno
dar trejus metus ir mirò.

Mzj 4:2;
Al 11:39.
6 1a DS 128:8.
3 a Mzj 1:10; 2:30.
b RR Ø‰ventinti,
∞‰ventinimas.

c Al 4:7.
d Mzj 5:5–7.
4 a RR Mozijas,
Benjamino snus.
b 1 Nef 1:4.
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6 Ir buvo taip, kad karalius
Mozijas vaik‰ãiojo Vie‰paties keliais ir laikòsi jo potvarki˜ bei
nuostat˜, ir vykdò jo ∞sakymus
visame, kà tik jis ∞sakò jam.
7 Ir karalius Mozijas nurodò
Ïmonòms, kad jie dirbt˜ Ïem´.
Ir jis pats taip pat dirbo Ïem´,
kad nebt˜ a na‰ta savo Ïmonòms, kad jis visame kame galòt˜ elgtis taip, kaip elgòsi jo
tòvas. Ir trejus metus tarp vis˜
jo Ïmoni˜ nebuvo kovos.
7 SKYRIUS
Amonas atranda Lehio Nefio Ïem´,
kur karalius yra Limhis. Limhio
Ïmonòs yra lamanit˜ vergijoje.
Limhis atpasakoja j˜ istorijà. Prana‰as (Abinadis) liudijo, kad Kristus yra Dievas ir visa ko Tòvas.
Sòjantieji ne‰varumus, pjaus viesulà, o tie, kas pasitiki Vie‰paãiu,
bus i‰vaduoti. Apie 121 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad po to,
kai karalius Mozijas pragyveno trejus metus nuolatinòje taikoje, jis panoro suÏinoti apie
Ïmones, a i‰òjusius apsigyventi
Lehio Nefio Ïemòje, arba Lehio
Nefio mieste; nes jo Ïmonòs
nieko negirdòjo i‰ j˜ nuo to laiko, kai jie paliko b Zarahemlos
Ïem´; todòl jie nuvargino j∞ savo
kvar‰inimais.
2 Ir buvo taip, jog karalius
Mozijas leido, kad ‰e‰iolika i‰
j˜ stipri˜ vyr˜ eit˜ ∞ Lehio Nefio Ïem´ i‰siai‰kinti apie savo
brolius.
7 a 2 Kor 11:9.
7 1a Om 1:27–30.

3 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà jie i‰keliavo. Tarp j˜ buvo
toks Amonas, kuris buvo stiprus
ir galingas vyras ir Zarahemlos
palikuonis; ir jis taip pat buvo
j˜ vadas.
4 Ir dabar, jie neÏinojo, kuria
kryptimi turòt˜ keliauti tyruose,
kad nueit˜ ∞ Lehio Nefio Ïem´;
todòl jie daug dien˜ klajojo
tyruose, netgi keturiasde‰imt
dien˜ jie klajojo.
5 Ir praklajoj´ keturiasde‰imt
dien˜, jie priòjo kalvà, kuri yra
a
·ilomo Ïemòs ‰iauròje, ir ten
pasistatò savo palapines.
6 Ir Amonas pasiòmò tris i‰
savo broli˜, kuri˜ vardai buvo
Amalekis, Helemas ir Hemas,
ir jie nuòjo ∞ a Nefio Ïem´.
7 Ir ‰tai, jie sutiko karali˜ t˜
Ïmoni˜, kurie buvo Nefio ir ·ilomo Ïemòje; ir jie buvo apsupti karaliaus sargybini˜, ir buvo
suimti, ir suri‰ti, ir ∞mesti ∞ kalòjimà.
8 Ir buvo taip, kad po to, kai
i‰buvo kalòjime dvi dienas, jie
buvo vòl atvesti prie‰ais karali˜
ir j˜ rai‰ãiai buvo atri‰ti; ir jie
stojo prie‰ais karali˜, ir jiems
buvo leista arba, tiksliau, ∞sakyta atsakinòti ∞ klausimus, kuriuos jis jiems uÏduos.
9 Ir jis tarò jiems: ·tai a‰ esu
a
Limhis, snus Nojaus, kuris
buvo snus Zenifo, kuris atòjo
i‰ Zarahemlos Ïemòs paveldòti
‰ios Ïemòs, kuri buvo j˜ tòv˜
Ïemò, kuris liaudies balsu buvo
padarytas karaliumi.
10 Ir dabar, a‰ noriu Ïinoti
prieÏast∞, dòl ko buvote tiek

b Om 1:13.
5 a Mzj 9:6, 8, 14.

6 a 2 Nef 5:8.
9 a Mzj 11:1.
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dràss, kad atòjote prie miesto
sien˜, kai a‰ pats su savo sargybiniais buvau uÏ vart˜?
11 Ir dabar, a‰ leidau palikti
jus gyvus tam, kad galòãiau apklausti, kitaip bãiau nurod´s,
kad mano sargybiniai nuÏudyt˜
jus. Jums leidÏiama kalbòti.
12 Ir dabar, kai Amonas pamatò, kad jam leista kalbòti, jis
i‰òjo ∞ priek∞ ir nusilenkò karaliui;
ir vòl pakil´s jis tarò: O karaliau,
‰iandien esu labai dòkingas Dievui, kad vis dar esu gyvas ir man
leista kalbòti; ir a‰ pasistengsiu
kalbòti dràsiai.
13 Nes esu tikras, kad jei btumòt Ïinoj´, kas esu, nebtumòt
leid´, kad ne‰ioãiau ‰iuos rai‰ãius. Nes esu Amonas ir esu
a
Zarahemlos palikuonis, ir atòjau i‰ Zarahemlos Ïemòs i‰siai‰kinti apie ms˜ brolius, kuriuos
Zenifas i‰vedò i‰ tos Ïemòs.
14 Ir dabar, buvo taip, kad,
i‰gird´s Amono ÏodÏius, Limhis nepaprastai apsidÏiaugò ir
tarò: Dabar Ïinau i‰ tikr˜j˜,
kad mano broliai Zarahemlos
Ïemòje vis dar gyvi. Ir dabar a‰
dÏigausiu; ir rytoj padarysiu,
kad mano Ïmonòs dÏigaus
taip pat.
15 Nes ‰tai, mes esame lamanit˜ vergijoje ir a apkrauti sunkiai
pakeliamu mokesãiu. Ir dabar
‰tai, ms˜ broliai i‰vaduos
mus i‰ ms˜ vergijos, arba i‰
lamanit˜ rank˜, ir mes bsime
j˜ vergais; nes geriau bti nefit˜ vergais, negu mokòti duokl´
lamanit˜ karaliui.
13a Om 1:12–15.
15a Mzj 19:15.
17a 2 Nef 5:16.

16 Ir dabar, karalius Limhis
∞sakò savo sargybiniams, kad
jie daugiau nebesuri‰t˜ Amono
nei jo broli˜, bet nurodò, kad jie
eit˜ prie kalvos, kuri buvo
·ilomo ‰iauròje ir atsivest˜ savo
brolius ∞ miestà, kad ‰ie galòt˜
pavalgyti ir atsigerti, ir pasiilsòti
nuo savo kelionòs triso; nes
jie daug i‰kentòjo; jie i‰kentòjo
alk∞, tro‰kul∞ ir nuovarg∞.
17 Ir dabar, buvo taip, kad
rytojaus dienà karalius Limhis
visiems savo Ïmonòms pasiuntò
skelbimà, kad to dòka jie galòt˜
susirinkti prie a ‰ventyklos i‰girsti ÏodÏi˜, kuriuos jis kalbòs
jiems.
18 Ir buvo taip, kad, jiems susirinkus, jis kalbòjo jiems taip,
sakydamas: O js, mano Ïmonòs,
pakelkite galvas ir bkite paguosti; nes ‰tai, ãia pat laikas,
arba nebetoli, kada jau nebebsime pavalds savo prie‰ams,
ko negalòjome pasiekti, nepaisant daugybòs ms˜ bergÏdÏi˜
kov˜; vis dòlto manau, kad dar
reikòs veiksmingos kovos.
19 Todòl pakelkite galvas ir
dÏigaukite, ir sudòkite savo viltis ∞ a Dievà, tà Dievà, kuris buvo
Abraomo ir Izaoko, ir Jokbo
Dievas; ir taip pat tas Dievas,
kuris b i‰vedò Izraelio vaikus i‰
Egipto Ïemòs ir padarò, kad jie
pereit˜ Raudonàjà jrà sausa
Ïeme, ir maitino juos c mana,
kad jie neÏt˜ tyruose; ir daug
daugiau jis padarò dòl j˜.
20 Ir dar, tas pats Dievas i‰vedò
ms˜ tòvus a i‰ Jeruzalòs Ïemòs

19a I‰ 3:6; 1 Nef 19:10.
b I‰ 12:40–41;
Al 36:28.

c I‰ 16:15, 35; Sk 11:7–8;
Joz 5:12.
20a 1 Nef 2:1–4.
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ir i‰laikò, ir i‰saugojo savo Ïmones net iki ‰iol; ir ‰tai, tai dòl
ms˜ nedorybi˜ ir bjaurum˜
jis atvedò mus ∞ vergijà.
21 Ir visi js esate liudytojai ‰ià
dienà, kad Zenifas, kuris buvo
padarytas ‰i˜ Ïmoni˜ karaliumi,
a
pernelyg uoliai siekdamas paveldòti savo tòv˜ Ïem´, buvo
apgautas gudrumu ir klasta karaliaus Lamano, kuris sudarò
sutart∞ su karaliumi Zenifu ir
atidavò jo nuosavybòn dal∞ Ïemòs, o btent, Lehio Nefio ir
·ilomo miestus ir Ïem´ aplink
juos.
22 Ir visa tai jis padarò su vienu tikslu – a kad padaryt˜ ‰iuos
Ïmones pavaldÏius, kitaip sakant, pavergt˜. Ir ‰tai, mes ‰iuo
metu mokame lamanit˜ karaliui duokl´, siekianãià iki pusòs
ms˜ kukurz˜ ir ms˜ mieÏi˜,
ir netgi vis˜ ms˜ kiekvienos
r‰ies grd˜, ir pusòs ms˜
band˜ bei ms˜ kaimeni˜ prieaugio; ir lamanit˜ karalius netgi
reikalauja i‰ ms˜ arba pus´
visko, kà turime, tai yra kas
mums priklauso, arba ms˜
gyvybi˜.
23 Ir dabar, argi nòra sunku tai
pakelti? Argi ne didi ‰i ms˜
priespauda? Dabar, ‰tai, kokià
rimtà prieÏast∞ lidòti turime.
24 Taip, sakau jums, kad turime rimtas prieÏastis lidòti; nes
‰tai, kiek daug ms˜ broli˜ buvo
nuÏudyta ir j˜ kraujas buvo
tu‰ãiai pralietas, ir visa tai dòl
nedorybòs.
21a
22a
26a
27a

Mzj 9:1–3.
Mzj 10:18.
Mzj 17:12–20.
RR Dievas, Dievybò.

25 Nes jei ‰ie Ïmonòs nebt˜
∞puol´ ∞ prasiÏengimà, Vie‰pats
nebt˜ leid´s, kad ‰is didis
blogis i‰tikt˜ juos. Bet ‰tai, jie
nepaklausò jo ÏodÏi˜; bet tarp
j˜ i‰kilo ginãai, netgi tokie
dideli, kad jie liejo kraujà tarpusavyje.
26 Ir Vie‰paties a prana‰à jie
nuÏudò, taip, i‰rinktà Dievo
vyrà, kuris pasakò jiems apie j˜
nelabumà ir bjaurumus ir prana‰avo apie daugel∞ dalyk˜,
kurie ∞vyks, taip, netgi apie
Kristaus atòjimà.
27 Ir kadangi jis pasakò jiems,
kad Kristus buvo a Dievas, visa
ko Tòvas, ir pasakò, kad jis priims Ïmogaus atvaizdà, ir tai bus
b
atvaizdas, pagal kur∞ Ïmogus
buvo sukurtas pradÏioje, arba,
kitais ÏodÏiais, jis pasakò, kad
Ïmogus buvo sukurtas pagal
c
Dievo atvaizdà, ir kad Dievas
nusileis tarp Ïmoni˜ vaik˜ ir
paims ant sav´s knà ir kraujà,
ir i‰eis ant Ïemòs veido.
28 Ir dabar, kadangi jis tai pasakò, jie atidavò j∞ mirãiai; ir jie
padarò daug daugiau dalyk˜,
kurie uÏtraukò ant j˜ Dievo
rstyb´. Todòl kas stebòtino,
kad jie vergijoje ir i‰tikti skaudÏi˜ suspaudim˜?
29 Nes ‰tai, Vie‰pats pasakò:
A‰ a nepagelbòsiu savo Ïmonòms
j˜ prasiÏengimo dienà; bet a‰
uÏtversiu j˜ kelius, kad jiems
nesisekt˜; ir j˜ darbai bus kaip
suklupimo klitis prie‰ais juos.
30 Ir vòl jis sako: Jei mano Ïmo-

b Pr 1:26–28;
Etr 3:14–17;
DS 20:17–18.
c Mzj 13:33–34; 15:1–4.

29a 1 Sam 12:15;
2 Met 24:20.
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nòs sòs a ne‰varumà, jie b pjaus
jo pelus viesule; ir to i‰dava –
nuodai.
31 Ir dar jis sako: Jei mano
Ïmonòs sòs ne‰varumà, jie pjaus
a
ryt˜ vòjà, kuris atne‰a staig˜
sunaikinimà.
32 Ir dabar, ‰tai, Vie‰paties
paÏadas i‰sipildò, ir esate i‰tikti
ir suspausti.
33 Bet jei a atsigr´‰ite ∞ Vie‰pat∞
visa ‰irdimi ir sudòsite viltis ∞ j∞,
ir tarnausite jam visomis proto
pastangomis, jei tai darysite, jis
pagal savo valià ir pageidavimà
i‰vaduos jus i‰ vergijos.
8 SKYRIUS
Amonas moko Limhio Ïmones. Jis
suÏino apie dvide‰imt keturias jaredit˜ plok‰teles. Senovinius metra‰ãius gali i‰versti regòtojai. Regòtojo
dovana pranoksta visas kitas. Apie
121 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad baig´s kalbòti
savo Ïmonòms – nes jis kalbòjo
jiems daug dalyk˜ ir tik keletà i‰
j˜ a‰ uÏra‰iau ‰ioje knygoje –
karalius Limhis pasakò savo
Ïmonòms viskà apie j˜ brolius,
gyvenanãius Zarahemlos Ïemòje.
2 Ir jis nurodò, kad Amonas
stot˜ prie‰ais minià ir papasakot˜ jiems viskà, kas atsitiko j˜
broliams nuo to laiko, kada Zenifas i‰òjo i‰ tos Ïemòs, iki to
laiko, kada jis pats atòjo i‰ tos
Ïemòs.
3 Ir jis taip pat persakò jiems
paskutinius ÏodÏius, kuri˜ ka30a RR Ne‰varumai,
ne‰vara.
b Gal 6:7–8; DS 6:33.

ralius Benjaminas mokò juos, ir
paai‰kino juos karaliaus Limhio
Ïmonòms taip, kad jie galòt˜
suprasti visus ÏodÏius, kuriuos
jis kalbòjo.
4 Ir buvo taip, kad po to, kai jis
visa tai padarò, karalius Limhis
paleido minià ir nurodò sugr∞Ïti
kiekvienam ∞ savo namus.
5 Ir buvo taip, jog jis nurodò
atne‰ti prie‰ais Amonà plok‰teles, kuriose buvo a metra‰tis apie
jo Ïmones nuo to laiko, kada jie
paliko Zarahemlos Ïem´, kad
jis jas perskaityt˜.
6 Dabar, kai tik Amonas
perskaitò metra‰t∞, karalius jo
pasiteiravo, ar jis gali versti
kalbas, ir Amonas atsakò jam,
kad negali.
7 Ir karalius tarò jam: Bdamas
nulid´s dòl savo Ïmoni˜ suspaudim˜, nurodÏiau, kad keturiasde‰imt trys i‰ mano Ïmoni˜
leist˜si kelionòn ∞ tyrus, kad surast˜ Zarahemlos Ïem´, idant
galòtume kreiptis ∞ savo brolius,
kad i‰vaduot˜ mus i‰ vergijos.
8 Ir jie buvo pasiklyd´ tyruose
daugel∞ dien˜, taãiau jie buvo
strops ir, nors nerado Zarahemlos Ïemòs, bet sugr∞Ïo ∞ ‰ià
Ïem´, keliav´ Ïemòje tarp daugelio vanden˜, atrad´ Ïem´,
padengtà Ïmoni˜ ir gyvuli˜
kaulais ir taip pat padengtà visoki˜ pastat˜ griuvòsiais, atrad´
Ïem´, kuri buvusi apgyventa
Ïmoni˜, gausi˜ kaip Izraelio
pulkai.
9 Ir paliudijimui, kad tai, kà
jie pasakojo, yra tiesa, jie atne‰ò

RR Pjtis.
31a Jer 18:17; Mzj 12:6.
33a Mrm 9:6.

8 5a Mzj 9–22.
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dvide‰imt keturias plok‰teles,
pilnas raiÏini˜, ir jos yra i‰ gryno
aukso.
10 Ir ‰tai, jie taip pat atne‰ò
a
antkrtinius, kurie yra dideli, ir
jie yra i‰ b skaistvario bei vario
ir puikiai i‰silaik´.
11 Ir dar, jie atne‰ò kalavij˜,
kuri˜ rankenos suirusios ir kuri˜ geleÏtòs suòstos rdÏi˜; ir
‰alyje nòra nò vieno, kas galòt˜
versti kalbà, kitaip sakant, raiÏinius, esanãius ant plok‰teli˜.
Todòl sakiau tau: Ar tu gali i‰versti?
12 Ir sakau tau vòl: Ar Ïinai kà
nors, kas galòt˜ i‰versti? Nes
a‰ trok‰tu, kad ‰ie metra‰ãiai
bt˜ i‰versti ∞ ms˜ kalbà; nes
galbt jie suteiks mums Ïini˜
apie likusius i‰ liaudies, kuri
buvo sunaikinta, i‰ kur atòjo ‰ie
metra‰ãiai; arba galbt jie suteiks mums Ïini˜ apie paãius
Ïmones, kurie buvo sunaikinti;
ir a‰ trok‰tu Ïinoti j˜ sunaikinimo prieÏast∞.
13 Dabar Amonas tarò jam: A‰
galiu uÏtikrintai pasakyti tau,
o karaliau, apie vyrà, kuris gali
a
i‰versti metra‰ãius; nes jis turi
tai, su kuo gali paÏiròti ir i‰versti visus senovinius metra‰ãius; ir tai Dievo dovana. Ir tie
dalykai vadinami b vertikliais,
ir joks Ïmogus negali Ïiròti
per juos, jeigu jam ne∞sakyta,
kad neÏiròt˜ ten, kur nevalia,
ir nepraÏt˜. Ir kiekvienas, kuriam ∞sakyta pro juos Ïiròti,
vadinamas c regòtoju.
14 Ir ‰tai, Ïmoni˜, kurie yra
9 a Etr 1:1–2.
10a Etr 15:15.
b Etr 10:23.

Zarahemlos Ïemòje, karalius
yra tas vyras, kuriam ∞sakyta
daryti tai ir kuris turi ‰ià didÏià
dovanà i‰ Dievo.
15 Ir karalius pasakò, kad regòtojas pranoksta prana‰à.
16 Ir Amonas tarò, kad regòtojas yra aprei‰kòjas ir taip pat
prana‰as; ir didesnòs dovanos
joks Ïmogus negali turòti, nebent
jis turòt˜ Dievo galià, ko negali
joks Ïmogus; taãiau Ïmogus
gali turòti didÏià galià, duotà
jam Dievo.
17 Bet regòtojas gali Ïinoti apie
tai, kas buvo, ir taip pat apie
tai, kas ∞vyks, ir per juos viskas
bus apreik‰ta, arba, tiksliau tai,
kas yra slapta, bus atskleista ir
paslòpti dalykai i‰eis ∞ ‰viesà, ir
tai, kas neÏinoma, j˜ dòka bus
padaryta Ïinoma, ir taip pat j˜
dòka bus padaryta Ïinoma tai,
kas kitaip negalòt˜ bti Ïinoma.
18 Taip Dievas parpino priemones, kad Ïmogus per tikòjimà
galòt˜ daryti galingus stebuklus; todòl jis tampa didÏiai naudingu savo aplinkiniams.
19 Ir dabar, kada Amonas baigò
kalbòti ‰iuos ÏodÏius, karalius
nepaprastai dÏigavo ir dòkojo
Dievui, sakydamas: Be abejonòs,
a
didis slòpinys yra ‰iose plok‰telòse ir ‰ie vertikliai, be abejonòs, buvo paruo‰ti tam, kad visi
tokie slòpiniai bt˜ atskleisti
Ïmoni˜ vaikams.
20 O kokie nuostabs Vie‰paties darbai ir kaip ilgai jis yra
kantrus savo Ïmonòms, taip,
ir koks aklas ir neprieinamas

13a Mzj 28:10–17.
b RR Urimai ir
Tumimai.

c RR Regòtojas.
19a Etr 3:21–28; 4:4–5.
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Ïmoni˜ vaik˜ supratimas; nes
jie nenori siekti i‰minties ir nenori, kad ji valdyt˜ juos!
21 Taip, jie kaip laukinò kaimenò, kuri bòga nuo ganytojo
ir pakrinka, ir yra vejami ir suryjami mi‰ko Ïvòri˜.
Zenifo Metra‰tis – Apra‰ymas
apie jo Ïmones nuo to laiko, kai
jie paliko Zarahemlos Ïem´ iki
tada, kai jie buvo i‰vaduoti i‰
lamanit˜ rank˜.
Tai apra‰yta nuo 9 iki 22 skyriaus
imtinai.

9 SKYRIUS
Zenifas veda br∞ i‰ Zarahemlos
uÏimti Lehio Nefio Ïemòs. Lamanit˜ karalius leidÏia jiems paveldòti
Ïem´. Vyksta karas tarp lamanit˜
ir Zenifo Ïmoni˜. Apie 200–187
m. prie‰ Kristaus gim.
A‰, Zenifas, buvau i‰mokytas
visos nefit˜ kalbos ir turòjau
paÏinimà apie Nefio a Ïem´, kitaip sakant, apie ms˜ tòv˜
pirmojo paveldo Ïem´, ir buvau pasi˜stas kaip Ïvalgas pas
lamanitus, kad i‰Ïvalgyãiau j˜
pajògas, kad ms˜ armija galòt˜
uÏpulti ir sunaikinti juos, bet
kai pamaãiau tai, kas buvo gera
pas juos, panorau, kad jie nebt˜ sunaikinti.
2 Todòl a‰ susiginãijau su savo
broliais tyruose, nes noròjau, kad
ms˜ vadas sudaryt˜ sutart∞ su
jais; bet jis, bdamas ‰iurk‰tus ir
9 1a 2 Nef 5:5–8; Om 1:12.

kraujo trok‰tantis vyras, ∞sakò
mane nuÏudyti; bet a‰ buvau i‰gelbòtas praliejant daug kraujo;
nes tòvas kovojo prie‰ tòvà, ir
brolis prie‰ brol∞, kol ms˜ armijos didÏioji dalis buvo sunaikinta tyruose; ir mes gr∞Ïome, tie
i‰ ms˜, kuri˜ buvo pasigailòta,
∞ Zarahemlos Ïem´ papasakoti
tos istorijos j˜ Ïmonoms ir vaikams.
3 Ir vis dòlto a‰, bdamas
pernelyg uÏsideg´s paveldòti
ms˜ tòv˜ Ïem´, surinkau
visus, kurie noròjo eiti uÏimti
tos Ïemòs, ir mes vòl leidomòs
kelionòn ∞ tyrus, kad nueitume
∞ tà Ïem´; bet mus i‰tiko badas
ir skauds suspaudimai; nes
buvome lòti prisiminti Vie‰pat∞,
savo Dievà.
4 Nepaisant to, po daugelio
dien˜ klajoni˜ tyruose, mes
pasistatòme palapines vietovòje, kur Ïuvo ms˜ broliai, kuri
buvo netoli ms˜ tòv˜ Ïemòs.
5 Ir buvo taip, kad su keturiais
savo vyrais a‰ vòl ∞òjau ∞ miestà,
pas karali˜, kad galòãiau suÏinoti apie karaliaus nusistatymà
ir kad suÏinoãiau, ar galiu ∞eiti
su savo Ïmonòmis ir taikiai uÏimti Ïem´.
6 Ir a‰ ∞òjau pas karali˜, ir jis
sudarò sandorà su manimi, kad
a‰ galiu uÏimti Lehio Nefio Ïem´
ir ·ilomo Ïem´.
7 Ir jis taip pat ∞sakò savo Ïmonòms i‰vykti i‰ Ïemòs, ir a‰ bei
mano Ïmonòs ∞òjome ∞ Ïem´, kad
apgyventume jà.
8 Ir mes pradòjome statyti pastatus ir taisyti miesto sienas,
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taip, btent Lehio Nefio ir ·ilomo miest˜ sienas.
9 Ir mes pradòjome ∞dirbti
Ïem´, taip, btent visokiomis
sòklomis: kukurz˜ sòklomis
ir kvieãi˜, ir mieÏi˜, ir neaso, ir
‰eamo, ir visokiomis vaisi˜ sòklomis; ir pradòjome daugintis
ir klestòti Ïemòje.
10 Dabar, tai buvo karaliaus
Lamano gudrybò ir klasta a nuvesti mano Ïmones ∞ vergijà, kad
jis atidavò mums Ïem´, idant
mes galòtume apgyventi jà.
11 Todòl buvo taip, kad,
mums pragyvenus Ïemòje dvylika met˜, karalius Lamanas
pradòjo nerimauti, kad tik kokiu nors bdu mano Ïmonòs
nesustipròt˜ Ïemòje ir kad jie
negalòs j˜ nugalòti ir pavergti.
12 Dabar, jie buvo tings ir
a
stabus garbinantys Ïmonòs;
todòl jie noròjo mus pavergti,
kad galòt˜ tukti i‰ ms˜ rank˜
darbo; taip, kad galòt˜ puotauti
i‰ ms˜ lauk˜ kaimeni˜.
13 Todòl buvo taip, kad karalius Lamanas pradòjo kurstyti
savo Ïmones, kad jie kovot˜ su
mano Ïmonòmis; todòl prasidòjo karai ir kovos Ïemòje.
14 Nes tryliktaisiais mano
valdymo Nefio Ïemòje metais
·ilomo Ïemòs pietinòje dalyje,
kai mano Ïmonòs girdò ir ‰òrò
savo kaimenes ir dirbo savo
Ïem´, didelis lamanit˜ pulkas
uÏpuolò juos ir pradòjo Ïudyti,
ir grobti j˜ kaimenes ir j˜ lauk˜
kukurzus.
15 Taigi buvo taip, kad jie
pabògo, visi, kurie nebuvo su10a Mzj 7:21–22.
12a En 1:20.

gauti, netgi ∞ Nefio miestà ir
kreipòsi ∞ mane apsaugos.
16 Ir buvo taip, kad a‰ apginklavau juos lankais ir stròlòmis,
kalavijais ir kardais, ir vòzdais,
ir svaidyklòmis, ir visokiais ginklais, kokius tik galòjome i‰rasti,
ir a‰ bei mano Ïmonòs i‰òjome
kautis su lamanitais.
17 Taip, Vie‰paties stiprybòje
mes i‰òjome kautis prie‰ lamanitus; nes a‰ ir mano Ïmonòs
kar‰tai ‰aukòmòs Vie‰paties,
kad jis i‰vaduot˜ mus i‰ ms˜
prie‰˜ rank˜, nes buvome paÏadinti prisiminti ms˜ tòv˜
i‰vadavimà.
18 Ir Dievas a i‰girdo ms˜
‰auksmus ir atsakò ∞ ms˜ maldas; ir mes i‰òjome jo stiprybòje;
taip, mes i‰òjome prie‰ lamanitus ir per vienà dienà ir vienà
nakt∞ nukovòme tris tkstanãius keturiasde‰imt tris; mes
Ïudòme juos, netgi kol i‰vijome
i‰ ms˜ Ïemòs.
19 Ir a‰ pats savo rankomis padòjau laidoti j˜ Ïuvusiuosius. Ir
‰tai, dideliam ms˜ sielvartui ir
gailesãiui, Ïuvo du ‰imtai septyniasde‰imt devyni ms˜ broliai.
10 SKYRIUS
Mir‰ta karalius Lamanas. Jo Ïmonòs yra laukiniai ir Ïiaurs ir tiki
klaidingomis tradicijomis. Zenifas
ir jo Ïmonòs laimi prie‰ juos. Apie
187–160 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad mes vòl pradòjome kurti karalyst´ ir vòl
pradòjome valdyti Ïem´ taikos

RR Stabmeldystò.
18a Mzj 29:20.
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sàlygomis. Ir a‰ nurodÏiau, kad
bt˜ pagaminta ∞vairi˜ r‰i˜
karo ginkl˜, kad turòãiau ginkl˜
savo Ïmonòms tam laikui, kai
lamanitai vòl ateis kariauti prie‰
mano Ïmones.
2 Ir a‰ pastaãiau sargybinius
aplinkui Ïem´, kad lamanitai
negalòt˜ vòl uÏpulti ms˜ netikòtai ir sunaikinti; ir taip a‰ gyniau savo Ïmones ir kaimenes
ir saugojau juos, kad nepatekt˜
∞ ms˜ prie‰˜ rankas.
3 Ir buvo taip, kad mes uÏvaldòme savo tòv˜ Ïem´ daugeliui
met˜, taip, dvide‰imt dvej˜ met˜
laikotarpiui.
4 Ir a‰ nurodÏiau, kad vyrai
dirbt˜ Ïem´ ir augint˜ visokius
a
grdus ir visokius ∞vairi˜ r‰i˜
vaisius.
5 Ir nurodÏiau, kad moterys
verpt˜ ir plu‰òt˜, ir dirbt˜, ir
gamint˜ visokià plonà drob´,
taip, ir ∞vairiausià a audin∞, kad
galòtume apdengti savo nuogumà; ir taip mes klestòjome
Ïemòje – taip dvide‰imt dvejus
metus Ïemòje buvo nepaliaujama taika.
6 Ir buvo taip, kad karalius a Lamanas mirò ir jo snus pradòjo
valdyti jo vietoje. Ir jis pradòjo
raginti savo Ïmones sukilti prie‰
mano Ïmones; todòl jie pradòjo
ruo‰tis karui ir eiti kautis prie‰
mano Ïmones.
7 Bet a‰ buvau i‰siuntinòj´s
savo Ïvalgus po visà a ·emlono
Ïem´, kad suÏinoãiau apie j˜
pasiruo‰imus, kad galòãiau ap10 4a Mzj 9:9.
5 a Al 1:29.
6 a Mzj 9:10–11; 24:3.
7 a Mzj 11:12.

sisaugoti nuo j˜, idant jie neuÏpult˜ mano Ïmoni˜ ir j˜ nesunaikint˜.
8 Ir buvo taip, kad jie atòjo ∞
·ilomo Ïemòs ‰iaur´ su savo
gausiais pulkais, vyrai, a ginkluoti b lankais ir stròlòmis, ir kalavijais, ir kardais, ir akmenimis,
ir svaidyklòmis, ir jie buvo nusiskut´ galvas, taigi jos buvo
plikos; ir odiniu dirÏu buvo apsijuos´ strònas.
9 Ir buvo taip, kad a‰ nurodÏiau mano liaudies moteris ir
vaikus paslòpti tyruose; ir taip
pat nurodÏiau, kad visi mano
seniai, pajògs valdyti ginklà, ir
taip pat visi mano jaunuoliai,
pajògs valdyti ginklà, susirinkt˜ eiti kautis prie‰ lamanitus; ir
a‰ i‰dòsãiau juos j˜ pozicijose,
kiekvienà pagal jo amÏi˜.
10 Ir buvo taip, kad mes i‰òjome kautis prie‰ lamanitus; ir
a‰, netgi a‰, bdamas senas,
i‰òjau kautis prie‰ lamanitus. Ir
buvo taip, kad mes i‰òjome
kautis Vie‰paties a stiprybòje.
11 Dabar, lamanitai nieko neÏinojo apie Vie‰pat∞, nei apie
Vie‰paties stipryb´, todòl jie ròmòsi savo paãi˜ stiprybe. Ir vis
dòlto jie buvo stiprs Ïmonòs
Ïmogi‰kos jògos atÏvilgiu.
12 Jie buvo a laukiniai, Ïiaurs
ir kraujo trok‰tantys Ïmonòs,
tikintys savo tòv˜ b tradicija,
kuri yra tokia: jie tikòjo, kad
buvo i‰varyti i‰ Jeruzalòs dòl
savo tòv˜ nedorybi˜ ir kad buvo
nuskriausti tyruose savo broli˜

8 a Jar 1:8.
b Al 3:4–5.
10a RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.

12a Al 17:14.
b 2 Nef 5:1–3.
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ir taip pat buvo nuskriausti
plaukiant per jrà;
13 ir dar, kad jie buvo nuskriausti savo a pirmojo paveldo Ïemòje po to, kai perplaukò
jrà, ir visa tai dòl to, kad Nefis
i‰tikimiau laikòsi Vie‰paties
∞sakym˜, – todòl Vie‰pats buvo
jam b palankus, nes Vie‰pats girdòjo jo maldas ir atsakydavo ∞
jas, ir jis prisiòmò vadovavimà
j˜ kelionei tyruose.
14 Ir jo broliai pyko ant jo, kadangi jie a nesuprato Vie‰paties
darb˜; jie taip pat b pyko ant jo
ant vanden˜, kadangi jie uÏkietino savo ‰irdis prie‰ Vie‰pat∞.
15 Ir dar, jie pyko ant jo, kai
atvyko ∞ paÏadòtàjà Ïem´, kadangi, pasak j˜, jis peròmò
liaudies a valdymà i‰ j˜ rank˜;
ir jie kòsinosi j∞ nuÏudyti.
16 Ir dar, jie pyko ant jo, nes jis
i‰vyko ∞ tyrus, kaip Vie‰pats
buvo jam ∞sak´s, ir pasiòmò a metra‰ãius, i‰raiÏytus ant skaistvario plok‰teli˜, nes, pasak j˜, jis
b
apiplò‰ò juos.
17 Ir taip jie mokò savo vaikus,
kad jie turi neapk´sti j˜ ir kad
turi Ïudyti juos, ir kad turi juos
plò‰ti ir grobti, ir daryti viskà, kà
gali, kad juos sunaikint˜; taigi
jie puoselòja amÏinà neapykantà
Nefio vaikams.
18 Btent dòl ‰itos prieÏasties
karalius Lamanas savo gudria
ir melaginga klasta ir savo graÏiais paÏadais mane apgavo,
taigi a‰ atvedÏiau ‰iuos savo
Ïmones ∞ ‰ià Ïem´, kad jie galòt˜ juos sunaikinti; taip, ir ‰iuos
13a 1 Nef 18:23.
b 1 Nef 17:35.
14a 1 Nef 15:7–11.

daugel∞ met˜ mes kentòjome
‰itoje Ïemòje.
19 Ir dabar a‰, Zenifas, pasak´s visa tai savo Ïmonòms apie
lamanitus, skatinau juos eiti
kautis visomis savo i‰galòmis,
pasitikint Vie‰paãiu; todòl mes
kovòmòs su jais veidas ∞ veidà.
20 Ir buvo taip, kad mes vòl
juos i‰vijome i‰ savo Ïemòs; ir
Ïudòme juos didÏiuliu Ïudymu,
netgi tiek daug, kad j˜ neskaiãiavome.
21 Ir buvo taip, kad mes vòl
sugr∞Ïome ∞ savo Ïem´, ir mano
Ïmonòs vòl pradòjo priÏiròti
savo kaimenes ir dirbti savo
Ïem´.
22 Ir dabar a‰, bdamas senas,
perdaviau karalyst´ vienam i‰
savo sn˜; todòl a‰ daugiau
nieko nesakau. Ir telaimina Vie‰pats mano Ïmones. Amen.
11 SKYRIUS
Karalius Nojus valdo nedorai. Jis
mògaujasi palaidu gyvenimu su
savo Ïmonomis ir sugulovòmis.
Abinadis prana‰auja, kad Ïmonòs
bus paimti ∞ vergijà. Karalius Nojus
kòsinasi ∞ jo gyvyb´. Apie 160–150
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad Zenifas
perdavò karalyst´ Nojui, vienam i‰ savo sn˜; todòl Nojus
pradòjo valdyti jo vietoje; o jis
nevaik‰ãiojo savo tòvo keliais.
2 Nes ‰tai, jis nesilaikò Dievo
∞sakym˜, bet vaik‰ãiojo pagal
savo paties ‰irdies tro‰kimus. Ir

b 1 Nef 18:10–11.
15a 2 Nef 5:3.
16a 2 Nef 5:12.

b Al 20:10, 13.

175

Mozijo 11:3–14

jis turòjo daug Ïmon˜ ir a sugulovi˜. Ir savo blogu pavyzdÏiu
jis b pastmòjo savo Ïmones daryti nuodòmes ir tai, kas bjauru
Vie‰paties akyse. Taip, ir jie
c
paleistuvavo, ir darò visok∞
nelabumà.
3 Ir jis uÏdòjo mokest∞, penktadal∞ nuo visko, kà jie turòjo:
penktadal∞ j˜ aukso ir j˜ sidabro,
ir penktadal∞ j˜ a zifo, ir j˜ vario,
ir j˜ skaistvario, ir j˜ geleÏies; ir
penktadal∞ j˜ nupenòt˜ jaunikli˜; ir taip pat penktadal∞ vis˜
j˜ grd˜.
4 Ir visa tai jis òmò, kad i‰laikyt˜ save ir savo Ïmonas, ir
savo suguloves; ir taip pat savo
kunigus ir j˜ Ïmonas, ir j˜ suguloves; taip jis pakeitò karalystòs
reikalus.
5 Nes jis nu‰alino visus kunigus, kuriuos pa‰ventò jo tòvas,
ir j˜ vietoje pa‰ventò naujus,
tokius, kurie auk‰tinosi dòl savo
‰irdÏi˜ i‰didumo.
6 Taip, ir ‰itaip jie buvo i‰laikomi savo tinginystòje ir savo
stabmeldystòje, ir savo paleistuvystòse mokesãiais, kuriuos
karalius Nojus uÏdòjo savo Ïmonòms; taigi Ïmonòs nepaprastai
plu‰òjo, kad i‰laikyt˜ nedoryb´.
7 Taip, ir jie taip pat tapo stabmeldÏiais, kadangi buvo apgauti
tu‰ãi˜ ir pataikni‰k˜ karaliaus
ir kunig˜ ÏodÏi˜; nes ‰ie jiems
kalbòjo pataikni‰kus dalykus.
8 Ir buvo taip, kad karalius
Nojus pastatò daug prabangi˜
ir erdvi˜ pastat˜; ir i‰puo‰ò
11 2a JokK 3:5.
b 1 Kar 14:15–16;
Mzj 29:31.
c 2 Nef 28:15.

juos dailiais medÏio dirbiniais
ir visokiais brangiais daiktais
i‰ aukso ir sidabro, ir geleÏies,
ir skaistvario, ir zifo, ir vario.
9 Ir jis taip pat pastatò sau erdvius rmus ir sostà vidur j˜, kur
viskas buvo i‰ geriausio medÏio
ir i‰puo‰ta auksu ir sidabru bei
brangiais daiktais.
10 Ir jis taip pat nurodò, kad jo
darbininkai ‰ventyklos viduje
padaryt˜ visoki˜ papuo‰im˜ i‰
geriausio medÏio ir vario, ir
skaistvario.
11 O kòdes, skirtas auk‰tiesiems
kunigams, kurios buvo auk‰ãiau
vis˜ kit˜ kòdÏi˜, jis i‰puo‰ò grynu auksu; ir prie‰ais jas nurodò
padaryti turòklà, kad jie galòt˜
atsiremti ∞ j∞ savo knais ir rankomis, kalbòdami melagingus
ir tu‰ãius ÏodÏius jo Ïmonòms.
12 Ir buvo taip, kad netoli
‰ventyklos jis pastatò a bok‰tà;
taip, labai auk‰tà bok‰tà, netgi
tok∞ auk‰tà, kad galòjo atsistoti
ant jo vir‰aus ir apÏvelgti ·ilomo
Ïem´ ir taip pat ·emlono Ïem´,
apgyventà lamanit˜; ir jis galòjo
netgi apÏvelgti visà apylink´.
13 Ir buvo taip, kad jis nurodò
pastatyti daug pastat˜ ·ilomo
Ïemòje; ir jis nurodò pastatyti
didel∞ bok‰tà ant kalvos, ·ilomo
Ïemòs ‰iauròje, kuri buvo prieglobstis Nefio vaikams tuo metu,
kai jie bògo i‰ tos Ïemòs; ir taip
jis elgòsi su turtais, kuriuos ∞gijo
apmokestin´s savo Ïmones.
14 Ir buvo taip, kad jis nukreipò
savo ‰ird∞ ∞ turtus ir leido savo

3 a Hbr giminingi
ÏodÏiai: bdvardis
„spindintis“;
veiksmaÏodis

„padengti metalu“.
12a Mzj 19:5–6.
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laikà, palaidai gyvendamas su
savo Ïmonomis ir sugulovòmis;
ir jo kunigai taip pat leido savo
laikà su pasileidòlòmis.
15 Ir buvo taip, kad jis prisodino vynuogyn˜ po visà ‰al∞; ir
pastatò vyno spaustuvus, ir gamino gausyb´ vyno; ir todòl jis
tapo vyno a gòriku ir jo Ïmonòs
taip pat.
16 Ir buvo taip, kad lamanitai
pradòjo puldinòti jo Ïmones,
nedidelius j˜ brius, bei Ïudyti
juos laukuose ir jiems priÏirint savo kaimenes.
17 Ir karalius Nojus pasiuntò
sargybinius po visà Ïem´, kad
apsaugot˜ nuo j˜; bet jis pasiuntò nepakankamà kiek∞, ir
lamanitai uÏpuolò ir i‰Ïudò juos,
ir nusivarò daug j˜ kaimeni˜ i‰
Ïemòs; taip lamanitai pradòjo
naikinti juos ir ∞gyvendinti savo
neapykantà jiems.
18 Ir buvo taip, kad karalius
Nojus prie‰ juos pasiuntò savo
armijas ir juos i‰vijo, tai yra
i‰vijo juos kuriam laikui; todòl
jie gr∞Ïo dÏiaugdamiesi savo
grobiu.
19 Ir dabar, dòl ‰itos didelòs
pergalòs jie auk‰tinosi dòl savo
‰irdÏi˜ i‰didumo; jie a gyròsi
savo jòga, sakydami, kad penkiasde‰imt j˜ gali atsilaikyti
prie‰ tkstanãius lamanit˜; ir
taip jie gyròsi, ir mògavosi
krauju ir savo broli˜ kraujo liejimu, ir tai dòl j˜ karaliaus bei
kunig˜ nelabumo.
20 Ir buvo taip, kad tarp j˜
15a RR I‰minties Ïodis.
19a DS 3:4.
RR I‰didumas.
20a RR Abinadis.

buvo Ïmogus, kurio vardas buvo
Abinadis; ir jis i‰òjo tarp j˜ ir
pradòjo prana‰auti, sakydamas:
·tai, taip sako Vie‰pats, ir taip jis
∞sakò man, sakydamas: Eik ir sakyk ‰itiems Ïmonòms, kad taip
sako Vie‰pats: Vargas ‰itiems
Ïmonòms, nes a‰ pamaãiau j˜
bjaurumus ir nelabumà, ir j˜
paleistuvystes; ir jeigu jie neatgailaus, a‰ aplankysiu juos savo
pyktyje.
21 Ir jeigu jie neatgailaus ir neatsigr´‰ ∞ Vie‰pat∞, savo Dievà,
‰tai, a‰ atiduosiu juos ∞ j˜ prie‰˜
rankas; taip, ir jie bus nuvesti ∞
a
vergijà; ir juos prispaus prie‰˜
ranka.
22 Ir bus, kad jie Ïinos, jog a‰
esu Vie‰pats, j˜ Dievas, ir esu
a
pavydus Dievas, lankantis savo
Ïmoni˜ nedorybes.
23 Ir bus, kad jei ‰ie Ïmonòs
neatgailaus ir neatsigr´‰ ∞ Vie‰pat∞, savo Dievà, jie bus nuvesti
∞ vergijà; ir niekas nei‰vaduos
j˜, i‰skyrus Vie‰pat∞ Visagal∞
Dievà.
24 Taip, ir bus taip, jog kada
jie ‰auksis man´s, a‰ a neskubòsiu
i‰girsti j˜ ‰auksm˜; taip, ir leisiu,
kad jie bt˜ i‰tikti savo prie‰˜.
25 Ir jeigu jie neatgailaus su
a‰utine ir pelenais bei kar‰tai
nesi‰auks Vie‰paties, savo Dievo, a‰ a negirdòsiu j˜ mald˜ ir
nei‰vaduosiu j˜ i‰ j˜ suspaudim˜; ir taip sako Vie‰pats, ir taip
jis ∞sakò man.
26 Dabar, buvo taip, kad kai
Abinadis i‰tarò jiems ‰ituos Ïoa

21a Mzj 12:2; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
22a I‰ 20:5; PakØst 6:15;
Mzj 13:13.

24a Mch 3:4;
Mzj 21:15.
25a Iz 1:15; 59:2.
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dÏius, jie ∞tÏo ant jo ir ie‰kojo
galimybòs atimti jam gyvyb´;
bet Vie‰pats i‰vadavo j∞ i‰ j˜
rank˜.
27 Dabar, kada karalius Nojus
i‰girdo ÏodÏius, kuriuos Abinadis pasakò Ïmonòms, jis taip pat
∞tÏo; ir sakò: Kas yra Abinadis,
kad a‰ ir mano Ïmonòs turòt˜
bti jo teisiami, arba a kas yra
Vie‰pats, kad uÏdòt˜ mano Ïmonòms tok∞ didel∞ suspaudimà?
28 A‰ ∞sakau jums atvesti Abinad∞ ãionai, kad nuÏudyãiau j∞,
nes jis tai pasakò, kad sukurstyt˜ mano Ïmones pyktis vienas su kitu ir sukelt˜ vaidus
tarp mano Ïmoni˜; todòl a‰ nuÏudysiu j∞.
29 Dabar, Ïmoni˜ akys buvo
a
apakintos; todòl jie b uÏkietino
savo ‰irdis prie‰ AbinadÏio ÏodÏius ir nuo to laiko stengòsi j∞
suimti. Ir karalius Nojus uÏkietino savo ‰ird∞ prie‰ Vie‰paties
Ïod∞ ir neatgailavo dòl savo
pikt˜ darb˜.
12 SKYRIUS
Abinadis ∞kalinamas uÏ prana‰avimà apie liaudies sunaikinimà ir
karaliaus Nojaus mirt∞. Netikri
kunigai cituoja Ra‰tus ir apsimetinòja, kad vykdo Mozòs ∞statymà.
Abinadis pradeda mokyti juos De‰imties ∞sakym˜. Apie 148 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad po dvej˜ met˜
27a I‰ 5:2;
Mzj 12:13.
29a Moz 4:4.
b Al 33:20;
Etr 11:13.

tas Abinadis atòjo pas juos persireng´s, todòl jie neatpaÏino
jo, ir pradòjo jiems prana‰auti,
sakydamas: Taip Vie‰pats ∞sakò man, sakydamas: Abinadi,
eik ir prana‰auk ‰itiems mano
Ïmonòms, nes jie uÏkietino savo ‰irdis prie‰ mano ÏodÏius;
jie neatgailavo dòl savo pikt˜
darb˜; todòl a‰ a aplankysiu juos
savo pyktyje, taip, savo nuoÏmiame pyktyje aplankysiu juos
j˜ nedorybòse ir bjaurumuose.
2 Taip, vargas ‰itai kartai! Ir
Vie‰pats tarò man: I‰tiesk savo
rankà ir prana‰auk, sakydamas:
Taip sako Vie‰pats: bus taip,
kad ‰i karta dòl savo nedorybi˜
bus nuvesta ∞ a vergijà ir mu‰ama
per b veidà; taip, ir bus Ïmoni˜
varoma ir Ïudoma; ir padangi˜
maitvanagiai, ir ‰unys, taip, ir
laukiniai Ïvòrys ris j˜ knus.
3 Ir bus taip, kad karaliaus
Nojaus a gyvybò bus verta tiek,
kiek vertas apdaras kar‰toje
b
krosnyje; nes jis paÏins, kad a‰
esu Vie‰pats.
4 Ir bus, kad a‰ i‰tiksiu ‰ituos
savo Ïmones skaudÏiais suspaudimais, taip, badu ir a maru; ir
padarysiu, kad jie b aimanuos per
visà dienà.
5 Taip, ir padarysiu, kad ant j˜
nugaros bt˜ uÏmesta a na‰ta;
ir jie bus varomi kaip nebylus
asilas.
6 Ir bus, kad pasi˜siu kru‰à ant
j˜, ir ji sutriu‰kins juos; ir jie
taip pat bus i‰tikti a ryt˜ vòjo;

12 1a Iz 65:6.
2 a Mzj 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
b Mzj 21:3–4.
3 a Mzj 12:10.

b
4a
b
5a
6a

Mzj 19:20.
DS 97:26.
Mzj 21:9–10.
Mzj 21:3.
Jer 18:17; Mzj 7:31.
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taip pat ir b vabzdÏiai vargins j˜
Ïem´ bei ris j˜ grdus.
7 Ir jie bus i‰tikti didÏio maro –
ir visa tai a‰ padarysiu dòl j˜
a
nedorybi˜ ir bjaurum˜.
8 Ir bus, kad jeigu jie neatgailaus, a‰ visi‰kai a i‰naikinsiu juos
nuo Ïemòs veido; taãiau po sav´s
jie paliks b metra‰t∞, ir a‰ i‰saugosiu tai kitoms tautoms, kurios
apgyvens ‰ià Ïem´; taip, netgi tai
a‰ padarysiu, kad atskleisãiau
‰itos liaudies bjaurumus kitoms
tautoms. Ir daug kà Abinadis
prana‰avo prie‰ ‰ità liaud∞.
9 Ir buvo taip, kad jie supyko
ant jo; ir suãiupo j∞, ir nugabeno
suri‰tà pas karali˜, ir sakò karaliui: ·tai, atvedòme pas tave
vyrà, kuris prana‰avo blog∞
apie tavo Ïmones, ir sakò, kad
Dievas sunaikins juos.
10 Ir jis taip pat prana‰avo
blog∞ apie tavo gyvyb´ ir sakò,
kad tavo gyvybò bus kaip apdaras ugnies krosnyje.
11 Ir dar jis sakò, jog tu bsi
kaip stiebas, btent kaip sausas
lauko stiebas, per kur∞ perbògo
Ïvòrys ir sutrypò kojomis.
12 Ir dar jis sakò, jog tu bsi
kaip usnies Ïiedai, kurie, jai visi‰kai subrendus, puãiant vòjui,
gainiojami po Ïemòs veidà. Ir
jis apsimeta, kad tai kalbòjo
Vie‰pats. Ir jis sako, kad visa tai
i‰tiks tave, jei neatgailausi, ir
tai dòl tavo nedorybi˜.
13 Ir dabar, o karaliau, kok∞ gi
didel∞ blog∞ padarei tu, arba
kokias gi dideles nuodòmes padarò tavo Ïmonòs, kad btume
6 b I‰ 10:1–12.
7 a DS 3:18.
8 a Al 45:9–14.

pasmerkti Dievo arba teisiami
‰ito vyro?
14 Ir dabar, o karaliau, ‰tai,
mes be kaltòs, ir tu, o karaliau,
nesi nusidòj´s; todòl ‰is vyras
melavo apie tave ir prana‰avo
bergÏdÏiai.
15 Ir ‰tai, mes esame stiprs,
mes nepateksime ∞ vergijà ir
nebsime ms˜ prie‰˜ paimti
nelaisvòn; taip, o tu klestòjai
Ïemòje ir klestòsi.
16 ·tai, ãia tas vyras, atiduodame j∞ ∞ tavo rankas; tu gali
pasielgti su juo, kaip tau atrodo
tinkama.
17 Ir buvo taip, kad karalius
Nojus nurodò ∞mesti Abinad∞ ∞
kalòjimà; ir jis ∞sakò, kad susirinkt˜ a kunigai, idant galòt˜ su
jais pasitarti, kà jis turòt˜ su
juo daryti.
18 Ir buvo taip, kad jie sakò
karaliui: Atvesk j∞ ãia, kad galòtume j∞ apklausti; ir karalius
∞sakò atvesti j∞ prie‰ juos.
19 Ir jie pradòjo j∞ klausinòti,
kad galòt˜ j∞ sukirsti, kad turòt˜
kuo j∞ apkaltinti; bet jis dràsiai
jiems atsakinòjo; ir atlaikò visus
j˜ klausimus, taip, j˜ nuostabai;
nes jis a atsilaikò prie‰ juos su
visais j˜ klausimais ir pergalòjo
juos su visais j˜ ÏodÏiais.
20 Ir buvo taip, kad vienas i‰ j˜
tarò jam: Kà rei‰kia ‰ie ÏodÏiai,
kurie uÏra‰yti ir kuri˜ mokò
ms˜ tòvai:
21 a Kokios graÏios kalnuose
kojos to, kuris ne‰a gerà Ïinià;
kuris skelbia taikà; kuris atne‰a
gerà Ïinià apie gòr∞; kuris skelbia

b Mrm 8:14–16.
17a Mzj 11:11.
19a DS 100:5–6.

21a Iz 52:7–10;
Nah 2:1.
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i‰gelbòjimà; kuris sako Sionei:
Tavo Dievas vie‰patauja.
22 Tavo sargybiniai pakels
savo balsà; vienu balsu drauge
jie giedos; nes jie savo akimis
matys, kada Vie‰pats sugràÏins
Sion´.
23 Pratrkite dÏigavimu; giedokite drauge, js, Jeruzalòs
griuvòsiai; nes Vie‰pats paguodò
savo Ïmones, jis i‰pirko Jeruzal´;
24 Vie‰pats apnuogino savo
‰ventà a rankà vis˜ taut˜ akyse,
ir visi Ïemòs pakra‰ãiai i‰vys
ms˜ Dievo i‰gelbòjimà?
25 Ir dabar Abinadis tarò jiems:
Argi js, kurie esate a kunigai
ir apsimetinòjate, kad mokote
‰ituos Ïmones ir suprantate
prana‰avimo dvasià, vis dòlto
norite suÏinoti i‰ man´s, kà tai
rei‰kia?
26 Sakau jums: vargas jums
uÏ tai, kad i‰kraipote Vie‰paties
kelius! Nes jei suprantate ‰ituos dalykus, js j˜ nemokòte;
todòl js i‰kraipòte Vie‰paties
kelius.
27 Js neatvòròte savo ‰irdÏi˜
a
supratimui; todòl nebuvote i‰mintingi. Taigi ko js mokote
‰iuos Ïmones?
28 Ir jie atsakò: Mes mokome
Mozòs ∞statymo.
29 Ir vòl jis tarò jiems: Jei mokote Mozòs a ∞statymo, kodòl gi
jo nevykdote? Kodòl ‰irdimis
prisiri‰ote prie turt˜? Kodòl b paleistuvaujate ir ‰vaistote savo
jògà su pasileidòlòmis, taip, ir
24a 1 Nef 22:11.
25a Mzj 11:5.
27a RR Supratimas.
29a RR Mozòs ∞statymas.
b RR Svetimavimas.

tuo pastmòjate ‰ituos Ïmones
nusidòti, kad Vie‰pats turi dòl
to si˜sti mane prana‰auti prie‰
‰ituos Ïmones, taip, btent did∞
blog∞ prie‰ ‰ituos Ïmones?
30 Argi neÏinote, kad kalbu
tiesà? Taip, js Ïinote, kad kalbu
tiesà; ir turòtumòte drebòti prie‰
Dievà.
31 Ir bus taip, jog bsite sutriu‰kinti uÏ savo nedorybes,
nes sakòte, kad mokote Mozòs
∞statymo. Ir kà js Ïinote apie
Mozòs ∞statymà? aAr i‰gelbòjimas ateina per Mozòs ∞statymà?
Kà pasakysite?
32 Ir jie atsakò ir tarò, kad
i‰gelbòjimas atòjo per Mozòs
∞statymà.
33 Bet dabar Abinadis tarò
jiems: Îinau, kad jei vykdote Dievo ∞sakymus, js bsite i‰gelbòti; taip, jei vykdote ∞sakymus,
kuriuos Vie‰pats davò Mozei
ant a Sinajaus kalno, sakydamas:
34 aA‰ esu Vie‰pats, tavo Dievas, kuris b i‰vedò tave i‰ Egipto
Ïemòs, i‰ vergijos nam˜.
35 Neturòsi jokio a kito Dievo
prie‰ mane.
36 Nedarysi sau jokio droÏto
atvaizdo ar ko nors, pana‰aus ∞
tai, kas vir‰uj danguje ar apaãioj
Ïemòje.
37 Dabar Abinadis tarò jiems:
Ar vykdòte visa tai? Sakau
jums: ne, nevykdòte. Ir ar a mokòte ‰ituos Ïmones, kad jie visa
tai vykdyt˜? Sakau jums: ne,
nemokòte.

31a Mzj 3:15; 13:27–32;
Al 25:16.
33a I‰ 19:9, 16–20;
Mzj 13:5.
34a I‰ 20:2–4.

b I‰ 12:51; 1 Nef 17:40;
Mzj 7:19.
35a Oz 13:4.
RR Stabmeldystò.
37a Mzj 13:25–26.
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13 SKYRIUS
Abinad∞ apsaugo dievi‰ka galia. Jis
moko De‰imties ∞sakym˜. I‰gelbòjimas neateina vien tik per Mozòs
∞statymà. Dievas pats ∞vykdys apmokòjimà ir i‰pirks savo Ïmones.
Apie 148 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, kada karalius i‰girdo
‰iuos ÏodÏius, jis tarò savo kunigams: Pa‰alinkite ‰ità vyrà ir
nuÏudykite j∞; nes kà gi mums
daryti su juo, nes jis pami‰´s.
2 Ir jie Ïengò pirmyn ir bandò
j∞ suãiupti; bet jis atsilaikò ir tarò
jiems:
3 Nelieskite man´s, nes Dievas
i‰tiks jus, jei pakelsite rankà prie‰
mane, nes a‰ dar neperdaviau
Ïinios, kurios perduoti Vie‰pats
siuntò mane; nò nepasakiau jums
to, kà a pra‰òte pasakyti; todòl
Dievas neleis, kad bãiau sunaikintas ‰iuo metu.
4 Bet turiu ∞vykdyti ∞sakymus, kuriuos man davò Dievas;
ir dòl to, kad pasakiau jums
tiesà, js pykstate ant man´s.
Ir vòlgi, dòl to, kad kalbòjau
Dievo Ïod∞, js nusprendòte,
kad esu pami‰´s.
5 Dabar, buvo taip, kad AbinadÏiui i‰tarus ‰iuos ÏodÏius,
karaliaus Nojaus Ïmonòs nebedr∞so pakelti savo rankos prie‰
j∞, nes Vie‰paties Dvasia buvo ant
jo; ir jo veidas a ‰vytòjo nepaprastu spindesiu, kaip kad Mozòs,
kai jis buvo ant Sinajaus kalno
ir kalbòjo su Vie‰paãiu.
6 Ir jis kalbòjo su a galia ir
13 3a Mzj 12:20–24.
5 a I‰ 34:29–35.
6 a RR Galia.

valdÏia nuo Dievo; ir t´sò savo
kalbà, sakydamas:
7 Matote, kad neturite galios
man´s nuÏudyti, todòl a‰ baigiu
savo Ïinià. Taip, ir suvokiu, kad
tai a veria js˜ ‰irdis, kadangi
sakau jums tiesà apie js˜ nedorybes.
8 Taip, ir mano ÏodÏiai pripildo jus nuostabos ir nustebimo
bei pykãio.
9 Bet a‰ baigiu savo Ïinià; ir
tada nesvarbu, kur a‰ eisiu, jeigu
tik a‰ i‰gelbòtas.
10 Bet tiek jums pasakysiu, jog
tai, kà po to man padarysite, bus
lyg a pavaizdas ir ‰e‰òlis to, kas
∞vyks ateityje.
11 Ir dabar a‰ jums skaitau
likusius Dievo a ∞sakymus, nes
suvokiu, kad jie ne∞ra‰yti js˜
‰irdyse; ir suvokiu, kad didÏiàjà
savo gyvenimo dal∞ js mokòtòs
ir mokòte nedorybòs.
12 Ir dabar, js pamenate, kad
sakiau jums: Nedarysi sau jokio
droÏto atvaizdo, arba ko nors
pana‰aus ∞ tai, kas vir‰uj danguje
ar apaãioj Ïemòje, ar vandenyje
po Ïeme.
13 Ir dar: Nesilenksi jiems ir
netarnausi jiems; nes a‰ Vie‰pats,
tavo Dievas, esu pavydus Dievas, uÏdedantis tòv˜ nedorybes
ant vaik˜ t˜, kurie nekenãia man´s, iki treãiosios ir ketvirtosios
kartos;
14 ir rodantis gailestingumà
tkstanãiams t˜, kurie mane
myli ir laikosi mano ∞sakym˜.
15 Nevartosi Vie‰paties, savo
Dievo, vardo tu‰ãiai; nes Vie‰-

7 a 1 Nef 16:2.
10a Mzj 17:13–19;
Al 25:10.

11a I‰ 20:1–17.
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pats nelaikys nekaltu to, kas
tu‰ãiai vartoja jo vardà.
16 Atmink a ‰abo dienà, kad jà
‰v´stum.
17 ·e‰ias dienas dirbsi ir atliksi
visà savo darbà;
18 bet septintàjà dienà, Vie‰paties, tavo Dievo, ‰abà, tu nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei
tavo snus, nei tavo duktò, nei
tavo tarnas, nei tavo tarnaitò,
nei tavo gyvulys, nei tavo sveãias, kuris ‰iapus tavo vart˜;
19 nes per a ‰e‰ias dienas Vie‰pats padarò dang˜ ir Ïem´, ir
jrà, ir visa, kas juose yra; todòl
Vie‰pats palaimino ‰abo dienà
ir pa‰ventino jà.
20 a Gerbk savo tòvà ir savo
motinà, kad tavo dienos bt˜
ilgos Ïemòje, kurià Vie‰pats,
tavo Dievas duoda tau.
21 a NeÏudysi.
22 a Nesvetimausi. b Nevogsi.
23 Neliudysi a neteisingai prie‰
savo artimà.
24 a Negeisi savo artimo nam˜,
negeisi savo artimo Ïmonos nei
jo tarno, nei jo tarnaitòs, nei jo
jauãio, nei jo asilo, nei ko nors,
kas yra tavo artimo.
25 Ir buvo taip, kad, baig´s
‰iuos ÏodÏius, Abinadis tarò
jiems: Ar mokòte ‰iuos Ïmones,
kad jie stengt˜si daryti visa tai,
kad laikyt˜si ‰i˜ ∞sakym˜?
26 Sakau jums: ne; nes jei b16a
19a
20a
21a

Mozijo 13:16–32
tumòte mok´, Vie‰pats nebt˜
nurod´s man ateiti ir prana‰auti
blog∞ apie ‰ituos Ïmones.
27 Ir dabar js pasakòte, kad
i‰gelbòjimas ateina per Mozòs
∞statymà. Sakau jums, jog btina,
kad kol kas laikytumòtòs Mozòs a ∞statymo; bet sakau jums,
jog ateis laikas, kada b nebereikòs
laikytis Mozòs ∞statymo.
28 Ir be to, sakau jums, kad
a
i‰gelbòjimas neateina vien tik
per b ∞statymà; ir jei ne c apmokòjimas, kur∞ pats Dievas ∞vykdys
uÏ savo Ïmoni˜ nuodòmes ir
nedorybes, jie nei‰vengiamai
Ït˜, nepaisant Mozòs ∞statymo.
29 Ir dabar sakau jums, jog
buvo btina, kad Izraelio vaikams bt˜ duotas ∞statymas,
taip, btent labai a grieÏtas ∞statymas; nes jie buvo kietasprandÏiai Ïmonòs, b greiti daryti nedoryb´ ir lòti prisiminti Vie‰pat∞,
savo Dievà.
30 Todòl jiems buvo duotas
a
∞statymas, taip, ritual˜ ir b apeig˜ ∞statymas, ∞statymas, kurio
jie grieÏtai turòjo c laikytis diena
i‰ dienos, kad gyvent˜ prisimindami Dievà ir savo pareigà jam.
31 Bet ‰tai, sakau jums, kad
visa tai buvo bsim˜ dalyk˜
a
pavaizdai.
32 Ir dabar, ar jie suprato ∞statymà? Sakau jums: ne, ne visi
jie suprato ∞statymà; ir tai dòl j˜

RR ·abo diena.
24a RR Geisti.
Pr 1:31.
27a RR Mozòs ∞statymas.
Mk 7:10.
b 3 Nef 9:19–20; 15:4–5.
Mt 5:21–22; DS 42:18. 28a Gal 2:16.
RR ÎmogÏudystò.
RR I‰pirkti, i‰pirktas,
22a RR Svetimavimas.
i‰pirkimas;
b RR Vogti, vogimas.
I‰gelbòjimas.
23a Pat 24:28.
b Gal 2:21; Mzj 3:14–15;
RR Melavimas.
Al 25:15–16.

c RR Apmokòti,
apmokòjimas.
29a Joz 1:7–8.
b Al 46:8.
30a I‰ 20.
b RR Apeigos, nuostatai.
c JokK 4:5.
31a Mzj 16:14; Al 25:15.
RR Simbolizmas.
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‰irdÏi˜ kietumo; nes jie nesuprato, kad nò vienas Ïmogus
negali bti i‰gelbòtas kitaip,
kaip a tik per Dievo i‰pirkimà.
33 Nes ‰tai, argi Mozò neprana‰avo jiems apie Mesijo atòjimà ir
kad Dievas i‰pirks savo Ïmones?
Taip, ir netgi a visi prana‰ai, prana‰av´ bet kada nuo pat pasaulio pradÏios, – argi jie daugiau
ar maÏiau nekalbòjo apie tai?
34 Argi jie nesakò, kad a Dievas
pats ateis Ïemyn tarp Ïmoni˜
vaik˜ ir priims Ïmogaus pavidalà, ir i‰eis didÏioje galioje ant
Ïemòs veido?
35 Taip, ir argi jie taip pat nesakò, kad jis ∞gyvendins mirusi˜j˜
a
prisikòlimà ir kad jis pats bus
prispaustas ir uÏgautas?
14 SKYRIUS
Izaijas kalba mesiji‰kai. Apra‰yti
Mesijo paÏeminimas ir kentòjimai.
Jis savo sielà padaro atna‰a uÏ
nuodòm´ ir uÏtaria prasiÏengòlius.
Palyginkite su Izaijo 53. Apie 148
m. prie‰ Kristaus gim.
Taip, argi pats Izaijas nesako:
Kas patikòjo ms˜ Ïinia ir kam
apreik‰ta Vie‰paties ranka?
2 Nes jis i‰augs prie‰ais j∞ kaip
gleÏnas augalas ir kaip ‰aknis
i‰ sausos Ïemòs; jis nei malonios
i‰vaizdos, nei patrauklus; ir kai
Ïirim ∞ j∞ – nòra jokio groÏio,
kad jis mums patikt˜.
32a 2 Nef 25:23–25.
33a 1 Nef 10:5;
JokK 4:4; 7:11.
34a Mzj 7:27; 15:1–3.
RR Dievas, Dievybò.
35a Iz 26:19; 2 Nef 2:8.
14 4a Al 7:11–12.

b
5a
b
6a

3 Jis paniekintas ir atmestas
Ïmoni˜; sielvarto vyras, paÏ∞stantis ‰irdgòlà; ir mes tarsi slòpòme nuo jo savo veidus; jis
buvo paniekintas, ir mes j∞ nieku
laikòme.
4 I‰ tikr˜j˜ jis a ne‰ò ms˜
b
‰irdgòlas ir pakòlò sielvartus;
taãiau mes laikòme j∞ nubaustu,
Dievo i‰tiktu ir suspaustu.
5 Bet jis buvo suÏeistas uÏ
ms˜ a prasiÏengimus, sumu‰tas
uÏ ms˜ nedorybes; dòl ms˜
ramybòs jis buvo baudÏiamas;
ir jo ròÏiais mes b i‰gydyti.
6 Mes visi nuklydome kaip
a
avys; kiekvienas pasukome
savo keliu; o Vie‰pats uÏdòjo
ant jo vis˜ ms˜ nedorybes.
7 Jis buvo prispaustas ir uÏgautas, bet a neatvòrò savo burnos;
jis atvestas kaip b avinòlis papjauti, ir kaip avis prie‰ kirpòjus
yra nebyli, taip jis neatvòrò savo
burnos.
8 Jis buvo paimtas i‰ kalòjimo
ir i‰ teismo; ir kas paskelbs jo
palikuonis? Nes jis buvo i‰kirstas i‰ gyv˜j˜ Ïemòs; dòl mano
Ïmoni˜ prasiÏengim˜ buvo jis
mu‰amas.
9 Ir jis pasidarò kapà su nedoròliais ir su a turtuoliais savo
mirtyje, nors jis nepadarò nieko b pikta, ir melo nebuvo jo
burnoje.
10 Ir vis dòlto Vie‰paãiui patiko j∞ Ïeisti; jis atidavò j∞ ‰irdgòlai;
kai tu padarysi jo sielà atna‰a uÏ

Mt 8:17.
Mzj 15:9; Al 11:40.
1 Pet 2:24–25.
Mt 9:36; 2 Nef 28:14;
Al 5:37.
7 a Mk 15:3.
RR Jòzus Kristus.

b RR Dievo Avinòlis;
Pascha.
9 a Mt 27:57–60;
Mk 15:27, 43–46.
RR Juozapas i‰
Arimatòjos.
b Jn 19:4.
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nuodòm´, jis matys savo a sòklà,
prat´s savo dienas, ir jo ranka
Vie‰paties valia klestòs.
11 Jis matys savo sielos kanãià ir
bus patenkintas; savo paÏinimu
mano teisusis tarnas i‰teisins
daugel∞; nes jis a ne‰ j˜ nedorybes.
12 Todòl a‰ paskirsiu jam dal∞
su didÏiaisiais, ir jis dalinsis grob∞ su stipriaisiais; nes jis i‰liejo
savo sielà mirãiai; ir buvo priskaiãiuotas prie prasiÏengòli˜;
ir ne‰ò daugelio nuodòmes, ir
a
uÏtarò prasiÏengòlius.
15 SKYRIUS
Kaip Kristus yra ir Tòvas, ir Snus.
Jis uÏtars savo Ïmones ir ne‰ j˜
prasiÏengimus. Jie ir visi ‰ventieji
prana‰ai yra jo sòkla. Jis ∞gyvendina
prisikòlimà. MaÏi vaikai turi amÏinàj∞ gyvenimà. Apie 148 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, Abinadis tarò jiems:
Noròãiau, kad suprastumòt, jog
a
Dievas pats ateis Ïemyn tarp
Ïmoni˜ vaik˜ ir b i‰pirks savo
Ïmones.
2 Ir kadangi a gyvena kne, jis
bus pavadintas Dievo Snumi,
ir, pajung´s knà b Tòvo valiai,
jis yra Tòvas ir Snus –
10a Mzj 15:10–13.
11a Kun 16:21–22;
1 Pet 3:18;
DS 19:16–19.
12a 2 Nef 2:9; Mzj 15:8;
Mor 7:27–28.
15 1a 1 Tim 3:16;
Mzj 13:33–34.
RR Jòzus Kristus.
b RR I‰pirkti, i‰pirktas,
i‰pirkimas.
2 a Mzj 3:5; 7:27;
Al 7:9–13.

3 Tòvas, a kadangi buvo b pradòtas Dievo galia; o Snus dòl
kno; taip tapdamas Tòvu ir
Snumi –
4 ir jie yra a vienas Dievas, taip,
pats dangaus ir Ïemòs bAmÏinasis c Tòvas.
5 Ir taip, kadangi knas tampa
pajungtas Dvasiai, arba Snus
Tòvui, bdamas vienas Dievas,
a
i‰kenãia gundymà ir nepasiduoda gundymui, bet leidÏiasi
savo Ïmoni˜ i‰juokiamas ir
b
nuplakamas, ir i‰metamas, ir
c
atstumiamas.
6 Ir po viso ‰ito, padar´s daug
galing˜ stebukl˜ tarp Ïmoni˜
vaik˜, jis bus vedamas, taip,
btent, a kaip sako Izaijas: Kaip
avis prie‰ kirpòjà yra nebyli,
taip jis b neatvòrò savo burnos.
7 Taip, lygiai taip jis bus nuvestas, a nukryÏiuotas ir nuÏudytas,
knui tampant paklusniam netgi myriop, Snaus b valiai pasidavus Tòvo valiai.
8 Ir taip Dievas sutrauko mirties a panãius, pasiek´s b pergal´
prie‰ mirt∞; duodamas Snui
galià c uÏtarti Ïmoni˜ vaikus –
9 pakilusiam ∞ dang˜, turinãiam gailestingumo vid˜; prisipildÏiusiam uÏuojautos Ïmoni˜
vaikams; stovinãiam tarp j˜ ir

b Iz 64:7; Jn 10:30;
14:8–10; Mzj 5:7;
Al 11:38–39;
Etr 3:14.
3 a DS 93:4.
b Lk 1:31–33; Mzj 3:8–9;
Al 7:10; 3 Nef 1:14.
4 a PakØst 6:4;
Jn 17:20–23.
RR Dievas, Dievybò.
b Al 11:39.
c Mzj 3:8; Hel 14:12;
3 Nef 9:15; Etr 4:7.

5a
b
c
6a
b

Lk 4:2; Hbr 4:14–15.
Jn 19:1.
Mk 8:31; Lk 17:25.
Iz 53:7.
Lk 23:9; Jn 19:9;
Mzj 14:7.
7 a RR NukryÏiavimas.
b Lk 22:42; Jn 6:38;
3 Nef 11:11.
8 a Mzj 16:7; Al 22:14.
b Oz 13:14;
1 Kor 15:55–57.
c 2 Nef 2:9.
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teisingumo; sutraukiusiam mirties panãius, paòmusiam ant
a
sav´s j˜ nedoryb´ ir j˜ prasiÏengimus, i‰pirkusiam juos ir
b
patenkinusiam teisingumo reikalavimus.
10 Ir dabar sakau jums: Kas
paskelbs jo palikuonis? ·tai, sakau jums, kad kai jo siela buvo
padaryta atna‰a uÏ nuodòm´, jis
matys savo a sòklà. Ir dabar kà
pasakysite? Ir kas bus jo sòkla?
11 ·tai sakau jums, kad kas tik
i‰girdo prana‰˜ ÏodÏius, taip,
vis˜ ‰vent˜j˜ a prana‰˜, kurie
prana‰avo apie Vie‰paties atòjimà – sakau jums, kad visi tie,
kas ∞siklausò ∞ j˜ ÏodÏius ir patikòjo, kad Vie‰pats i‰pirks savo
Ïmones, ir Ïvelgò ateitin ∞ tà
dienà, laukdami savo nuodòmi˜
atleidimo, sakau jums, kad ‰itie
yra jo sòkla, arba Dievo b karalystòs paveldòtojai.
12 Nes tai yra tie, kuri˜ nuodòmes jis a ne‰ò; tai tie, dòl kuri˜
jisai mirò, kad i‰pirkt˜ juos i‰
j˜ prasiÏengim˜. Ir dabar, argi
jie ne jo sòkla?
13 Taip, ir argi ne prana‰ai jo
sòkla – visi kurie atvòrò savo
burnà prana‰auti, kurie nenupuolò ∞ prasiÏengimà – turiu galvoje visus ‰ventuosius prana‰us
nuo pat pasaulio pradÏios? Sakau jums, kad jie yra jo sòkla.
14 Ir tai yra tie, kurie a skelbò
taikà, kurie atne‰ò geràjà Ïinià
9 a Iz 53; Mzj 14:5–12.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
10a Iz 53:10;
Mzj 5:7; 27:25;
Mor 7:19.
11a DS 84:36–38.
b RR Dievo karalystò,

apie gòr∞, kurie skelbò i‰gelbòjimà; ir sakò Sionei: Tavo Dievas
vie‰patauja!
15 Ir, o, kokios graÏios kalnuose
buvo j˜ kojos!
16 Ir dar, kokios graÏios kalnuose kojos t˜, kurie vis dar
tebeskelbia taikà!
17 Ir dar, kokios graÏios kalnuose kojos t˜, kurie skelbs taikà nuo ‰iol, taip, nuo ‰io laiko
visada ir per amÏius!
18 Ir ‰tai, sakau jums: tai dar
ne viskas. Nes o, kokios graÏios
kalnuose a kojos to, kuris atne‰a
geràjà Ïinià, kuris yra b taikos
∞kròjas, taip, btent Vie‰pats,
kuris i‰pirko savo Ïmones; taip,
to, kuris suteikò i‰gelbòjimà savo
Ïmonòms.
19 Nes jei ne i‰pirkimas, kur∞
jis atliko uÏ savo Ïmones, kuris
buvo paruo‰tas nuo pasaulio
a
∞krimo, sakau jums: jei ne tai,
visa Ïmonija bt˜ b praÏuvus.
20 Bet ‰tai, mirties panãiai bus
sutraukyti, ir Snus vie‰patauja
ir turi galià mirusiesiems; todòl
jis ∞gyvendina mirusi˜j˜ prisikòlimà.
21 Ir ãia ateina prisikòlimas,
btent, a pirmasis prisikòlimas;
taip, btent prisikòlimas t˜, kurie buvo, ir kurie yra, ir kurie
bus, btent iki Kristaus – nes
taip jis bus pavadintas – prisikòlimo.
22 Ir dabar, prisikòlimas vis˜

arba dangaus
karalystò;
I‰gelbòjimas.
12a Mzj 14:12;
Al 7:13; 11:40–41.
14a Iz 52:7; Rom 10:15;
1 Nef 13:37;
Mzj 12:21–24.

18a
b
19 a
b
21 a

RR Misionieri‰kas
darbas.
3 Nef 20:40; DS 128:19.
Jn 16:33.
RR Ramybò, taika.
Mzj 4:6.
2 Nef 9:6–13.
Al 40:16–21.
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prana‰˜ ir vis˜ t˜, kurie patikòjo
j˜ ÏodÏiais, arba vis˜ t˜, kurie
vykdò Dievo ∞sakymus, ∞vyks
pirmojo prisikòlimo metu; todòl
jie yra pirmasis prisikòlimas.
23 Jie yra prikelti a gyventi su
Dievu, kuris juos i‰pirko; taip
jie turi amÏinàj∞ gyvenimà per
Krist˜, kuris b sutraukò mirties
panãius.
24 Ir tai yra tie, kurie turi dal∞
pirmajame prisikòlime; ir tai yra
tie, kurie numirò neÏinodami,
prie‰ Kristui ateinant, kuriems
nebuvo paskelbtas a i‰gelbòjimas.
Ir taip Vie‰pats ∞gyvendina ‰it˜
atstatymà; ir jie turi dal∞ pirmajame prisikòlime, arba turi amÏinàj∞ gyvenimà, bdami Vie‰paties i‰pirkti.
25 Ir maÏi a vaikai taip pat turi
amÏinàj∞ gyvenimà.
26 Bet Ïiròkite ir a bijokite, ir
drebòkite prie‰ Dievà, nes jums
reikia drebòti; nes Vie‰pats nei‰perka nò vieno tokio, kuris
b
mai‰tauja prie‰ j∞ ir c mir‰ta savo
nuodòmòse; taip, btent vis˜ t˜,
kurie praÏuvo savo nuodòmòse
per visà laikà nuo pasaulio pradÏios, kurie sàmoningai mai‰tavo prie‰ Dievà, kurie Ïinojo
Dievo ∞sakymus, bet nenoròjo
j˜ laikytis; d tai yra tie, kurie
e
neturi dalies pirmajame prisikòlime.
27 Todòl argi js neturite drebòti? Nes i‰gelbòjimas neateina
nò vienam tokiam; nes Vie‰pats
23a Ps 24:3–4;
1 Nef 15:33–36;
DS 76:50–70.
b RR Mirtis, fizinò.
24a 2 Nef 9:25–26;
DS 137:7.
25a DS 29:46; 137:10.

nei‰pirko nò vieno tokio; taip,
ir negali Vie‰pats i‰pirkti tokio;
nes jis negali paneigti sav´s; nes
jis negali paneigti a teisingumo,
kada ‰is turi savo teisòt˜ reikalavim˜.
28 Ir dabar sakau jums, jog
ateis laikas, kad Vie‰paties i‰gelbòjimas bus a skelbiamas kiekvienai tautai, giminei, lieÏuviui
ir liaudÏiai.
29 Taip, Vie‰patie, tavo a sargybiniai pakels savo balsà; vienu
balsu drauge jie giedos; nes jie
savo akimis matys, kada Vie‰pats sugràÏins Sion´.
30 Pratrkite dÏigavimu;
giedokite drauge js, Jeruzalòs
griuvòsiai; nes Vie‰pats paguodò
savo Ïmones, jis i‰pirko Jeruzal´;
31 Vie‰pats apnuogino savo
‰ventà rankà vis˜ taut˜ akyse,
ir visi Ïemòs pakra‰ãiai i‰vys
ms˜ Dievo i‰gelbòjimà.
16 SKYRIUS
Dievas i‰perka Ïmones i‰ j˜ prapulties ir nuopuolio bsenos. Tie, kas
kni‰ki, pasilieka lyg nebt˜ buv´
i‰pirkimo. Kristus ∞gyvendina prisikòlimà begaliniam gyvenimui arba
begaliniam pasmerkimui. Apie 148
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad po to,
kai Abinadis i‰tarò ‰iuos ÏodÏius, jis i‰tiesò ∞ priek∞ rankà ir
tarò: Ateis laikas, kai visi i‰vys

RR I‰gelbòjimas –
Vaik˜ i‰gelbòjimas.
26a PakØst 5:29; JokK 6:9.
b 1 Nef 2:21–24.
c Ez 18:26;
1 Nef 15:32–33;
Mor 10:26.

d Al 40:19.
e DS 76:81–86.
27a Al 34:15–16; 42:1.
28a RR Misionieri‰kas
darbas.
29a RR Saugoti, sargas,
sargybinis.
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Vie‰paties a i‰gelbòjimà; tada
kiekviena tauta, giminò, lieÏuvis
ir liaudis savo akimis pamatys
ir b i‰paÏins prie‰ Dievà, kad jo
teismai yra teisingi.
2 Ir tada nelabieji bus a i‰mesti
lauk, ir jie turòs prieÏast∞ klykti
ir b verkti ir aimanuoti, ir grieÏti
dantimis; ir tai dòl to, kad jie
neklausò Vie‰paties balso; todòl
Vie‰pats j˜ nei‰perka.
3 Nes jie yra a kni‰ki ir velni‰ki, ir b velnias turi galios jiems,
taip, btent ta senovinò gyvatò,
kuri c apgavo ms˜ pirmuosius
gimdytojus, dòl ko jie d nupuolò;
o dòl nuopuolio visa Ïmonija
tapo kni‰ka, jusli‰ka, velni‰ka,
e
paÏ∞stanti, kas gera ir kas pikta,
pajungianti save velniui.
4 Taip visa Ïmonija buvo a prapuolusi; ir ‰tai, jie bt˜ amÏinai
prapuol´, jeigu Dievas nebt˜
i‰pirk´s savo Ïmoni˜ i‰ j˜ prapulties ir nuopuolio bsenos.
5 Bet prisiminkite, kad tas, kas
uÏsispiria savo a kni‰koje prigimtyje ir toliau eina nuodòmòs
ir mai‰to prie‰ Dievà keliais,
pasilieka savo nuopuolio bsenoje, ir velnias turi visà galià
jam. Todòl jis yra Dievo prie‰as, lyg nebt˜ padaryta jokio
16 1a RR I‰gelbòjimas.
b Mzj 27:31.
2 a DS 63:53–54.
b Mt 13:41–42; Lk 13:28;
Al 40:13.
3 a Gal 5:16–25; Mzj 3:19.
RR Prigimtinis
Ïmogus.
b 2 Nef 9:8–9.
RR Velnias.
c Pr 3:1–13;
Moz 4:5–19.
d RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.

b

i‰pirkimo; taip pat ir velnias
yra Dievo prie‰as.
6 Ir dabar, jeigu Kristus nebt˜
atòj´s ∞ pasaul∞, kalbant apie bsimus dalykus, a lyg jie jau bt˜
∞vyk´, negalòt˜ bti i‰pirkimo.
7 Ir jeigu Kristus nebt˜ prisikòl´s i‰ mirusi˜j˜, arba sutrauk´s
mirties panãi˜, kad kapas neturòt˜ pergalòs ir mirtis neturòt˜
a
geluonies, negalòt˜ bti prisikòlimo.
8 Bet yra a prisikòlimas, todòl
kapas neturi pergalòs, ir b mirties
geluonis prarytas Kristuje.
9 Jis yra pasaulio a ‰viesa ir
gyvybò; taip, ‰viesa, kuri yra
begalinò, kuri niekada negali
bti uÏtemdyta; taip, ir taip pat
gyvenimas, kuris yra begalinis,
todòl daugiau nebegali bti
mirties.
10 Netgi ‰itas mirtingasis apsirengs a nemirtingumu, ir ‰itas
gendamumas apsirengs negendamumu ir bus atvesti b stoti
prie‰ais Dievo teismo pertvarà,
kad bt˜ jo c teisiami pagal j˜
darbus, ar jie geri ar pikti:
11 jei jie geri – a begalinio gyvenimo ir laimòs prisikòlimui;
o jeigu jie pikti – b begalinio pasmerkimo prisikòlimui, bdami

e 2 Nef 2:17–18, 22–26.
4 a Al 42:6–14.
5 a Al 41:11.
RR Kni‰ka.
b RR I‰pirkti,
i‰pirktas,
i‰pirkimas.
6 a Mzj 3:13.
7 a Oz 13:14;
Mzj 15:8, 20.
8 a Al 42:15.
RR Prikòlimas.
b Iz 25:8;
1 Kor 15:54–55;

Mrm 7:5.
9 a DS 88:5–13.
RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
10a Al 40:2.
RR Nemirtingas,
nemirtingumas.
b RR Teismas,
paskutinysis.
c Al 41:3–6.
11a RR AmÏinasis
gyvenimas.
b RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
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atiduoti juos pajungusiam velniui, kas yra pasmerkimas,
12 nuòj´ pagal savo paãi˜ kni‰kus norus ir tro‰kimus; niekada nesi‰auk´ Vie‰paties, kol
gailestingumo rankos buvo i‰tiestos ∞ juos; nes a gailestingumo
rankos buvo i‰tiestos ∞ juos, o jie
nepanoro; buvo ∞spòti apie savo
nedorybes ir vis dòlto nepanoro
pasitraukti nuo j˜; ir jiems buvo
∞sakyta atgailauti, o jie vis dòlto
nepanoro atgailauti.
13 Ir dabar, argi neturòtumòte
drebòti ir atgailauti dòl savo
nuodòmi˜ ir prisiminti, kad tik
Kristuje ir tik per j∞ galite bti
i‰gelbòti?
14 Todòl, jei mokote Mozòs
a
∞statymo, taip pat mokykite,
kad jis yra ‰e‰òlis to, kas ateis.
15 Mokykite juos, kad i‰pirkimas ateina per Krist˜ Vie‰pat∞,
kuris yra pats aAmÏinasis Tòvas.
Amen.
17 SKYRIUS
Alma patiki AbinadÏio ÏodÏiais ir
uÏra‰o juos. Abinadis patiria mirt∞
nuo ugnies. Jis prana‰auja savo Ïudikams ligas ir mirt∞ nuo ugnies.
Apie 148 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad AbinadÏiui uÏbaigus ‰iuos ÏodÏius,
karalius ∞sakò, kad a kunigai suãiupt˜ j∞ ir atiduot˜ mirãiai.
2 Bet buvo tarp j˜ vienas, vardu
a
Alma, kuris taip pat buvo Nefio
palikuonis. Ir tai buvo jaunuolis,
12a RR Gailestingumas,
gailestingas.
14a RR Mozòs ∞statymas.
15a Mzj 3:8; 5:7; Etr 3:14.

ir jis b patikòjo AbinadÏio pasakytais ÏodÏiais, nes Ïinojo apie
nedoryb´, kurià Abinadis paliudijo prie‰ juos; todòl jis òmò
pra‰yti karaliaus, kad ‰is nepykt˜ ant AbinadÏio, bet leist˜ jam
ramiai pasi‰alinti.
3 Bet karalius dar labiau ∞tÏo
ir nurodò i‰mesti Almà i‰ j˜
tarpo, ir pasiuntò savo tarnus
paskui, kad j∞ nuÏudyt˜.
4 Bet ‰is pabògo nuo j˜ ir pasislòpò, todòl jie jo nesurado. Ir
slapstydamasis daugel∞ dien˜,
jis a uÏra‰ò visus AbinadÏio pasakytus ÏodÏius.
5 Ir buvo taip, kad karalius
nurodò savo tarnams apsupti ir
suimti Abinad∞; ir jie suri‰o j∞ ir
∞metò ∞ kalòjimà.
6 Ir po trij˜ dien˜, pasitar´s su
savo kunigais, jis nurodò j∞ vòl
atvesti pas j∞.
7 Ir tarò jam: Abinadi, mes nustatòme kaltinimà prie‰ tave, ir
tu vertas mirties.
8 Nes tu pasakei, kad a Dievas
pats ateis Ïemyn tarp Ïmoni˜
vaik˜; ir dabar dòl ‰itos prieÏasties tu bsi atiduotas mirãiai, jei
neat‰auksi vis˜ ÏodÏi˜, kà bloga
esi pasak´s apie mane ir mano
Ïmones.
9 Dabar Abinadis tarò jam: Sakau tau, a‰ neat‰auksiu ÏodÏi˜,
kuriuos pasakiau jums apie ‰iuos
Ïmones, nes jie yra tikri; ir kad
Ïinotumòte apie j˜ tikrumà, a‰
leidau sau papulti ∞ js˜ rankas.
10 Taip, a‰ kentòsiu net ligi
mirties, bet neat‰auksiu savo Ïo-

17 1a Mzj 11:1, 5–6.
2 a Mzj 23:6, 9–10.
RR Alma vyresnysis.
b Mzj 26:15.

4 a RR Ra‰tai.
8 a Mzj 13:25, 33–34.
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dÏi˜, ir jie stovòs kaip liudijimas
prie‰ jus. Ir jei nuÏudysite mane,
js praliesite a nekaltà kraujà, ir
tai taip pat stovòs, kaip liudijimas prie‰ jus paskutiniàjà dienà.
11 Ir dabar karalius Nojus
ketino j∞ paleisti, nes bijojo jo
ÏodÏi˜; nes jis bijojo, kad Dievo
teismai i‰tiks j∞.
12 Bet kunigai pakòlò savo
balsus prie‰ j∞ ir pradòjo kaltinti,
sakydami: Jis ∞Ïeidinòjo karali˜.
Todòl karalius buvo sukurstytas pykãiui prie‰ j∞ ir atidavò j∞
nuÏudyti.
13 Ir buvo taip, kad jie ãiupo j∞
ir suri‰o, ir degino jo odà Ïagar˜
kleliais, taip, netgi myriop.
14 Ir dabar, kai liepsnos pradòjo deginti j∞, jis ‰aukò jiems,
sakydamas:
15 ·tai, kaip js padaròte man,
taip ir js˜ sòkla padarys, jog
daugelis kentòs skausmus, kokius a‰ kenãiu, btent a mirties
nuo ugnies skausmus; ir tai dòl
to, kad jie tiki Vie‰paties, savo
Dievo, i‰gelbòjimu.
16 Ir bus taip, kad dòl js˜ nedorybi˜ jus i‰tiks visokios ligos.
17 Taip, ir bsite a mu‰ami i‰
vis˜ pusi˜ ir bsite vejami ir
i‰sklaidyti ‰en ir ten, kaip laukinò kaimenò, vejama laukini˜
ir Ïiauri˜ Ïvòri˜.
18 Ir tà dienà bsite medÏiojami, ir bsite suãiupti savo prie‰˜ ranka, ir tada kentòsite, kaip
a‰ kenãiu, a mirties nuo ugnies
skausmus.
19 Taip Dievas ∞vykdo a ker‰tà
10a Al 60:13.
15a Mzj 13:9–10;
Al 25:4–12.
17a Mzj 21:1–5, 13.

tiems, kas naikina jo Ïmones. O
Dieve, priimk mano sielà.
20 Ir dabar, kai Abinadis i‰tarò
‰iuos ÏodÏius, jis krito i‰kent´s
mirt∞ nuo ugnies; taip, atiduotas
mirãiai, kadangi nei‰siÏadòjo
Dievo ∞sakym˜, uÏantspaudav´s
savo ÏodÏi˜ tiesà savo mirtimi.
18 SKYRIUS
Alma moko slapta. Jis i‰dòsto krik‰to sandorà ir krik‰tija Mormono
vandenyse. Jis organizuoja Kristaus
baÏnyãià ir ∞‰ventina kunigus. Jie
patys i‰laiko save ir moko Ïmones.
Alma ir jo Ïmonòs bòga nuo karaliaus Nojaus ∞ tyrus. Apie 147–145
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad Alma,
kuris pabògo nuo karaliaus Nojaus tarn˜, a atgailavo uÏ savo
nuodòmes ir nedorybes ir slapta
vaik‰ãiojo tarp Ïmoni˜, ir pradòjo mokyti AbinadÏio ÏodÏi˜.
2 Taip, apie tai, kas ∞vyks, ir
taip pat apie mirusi˜j˜ prisikòlimà ir Ïmoni˜ a i‰pirkimà, kuris
bus ∞gyvendintas per Kristaus
b
galià ir kentòjimus, ir mirt∞, ir jo
prisikòlimà, ir pakilimà ∞ dang˜.
3 Ir jis mokò kiekvienà, kas tik
noròjo klausytis jo ÏodÏio. Ir
mokò juos slapta, kad apie tai
nesuÏinot˜ karalius. Ir daugelis
patikòjo jo ÏodÏiais.
4 Ir buvo taip, jog visi, patikòj´
juo, i‰òjo ∞ a vietov´, kuri vadinosi Mormonas; o ji savo vardà
buvo gavusi nuo karaliaus ir

18a Mzj 19:18–20.
19a RR Ker‰tas.
18 1a Mzj 23:9–10.
2 a RR I‰pirkti, i‰pirktas,

i‰pirkimas.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
4 a Al 5:3.
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buvo ‰alies pakra‰ty, ir kartais,
arba tam tikrais laikotarpiais,
jà uÏplsdavo laukiniai Ïvòrys.
5 Dabar, Mormone buvo tyro
vandens versmò, ir Alma pasitraukò ten, nes prie vandens
buvo maÏ˜ medeli˜ tankumynas, kur dienos metu jis slapstòsi
nuo karaliaus paie‰k˜.
6 Ir buvo taip, kad kas tik patikòjo juo, òjo ten klausytis jo
ÏodÏi˜.
7 Ir buvo taip, kad po daugelio dien˜ Mormono vietovòje
pasiklausyti Almos ÏodÏi˜ susirinko gana daug Ïmoni˜. Taip,
pasiklausyti jo susirinko visi,
kurie patikòjo jo ÏodÏiu. Ir jis
a
mokò juos ir skelbò jiems
atgailà ir i‰pirkimà, ir tikòjimà
Vie‰paãiu.
8 Ir buvo taip, kad jis tarò
jiems: ·tai, ãia Mormono vandenys (nes taip jie vadinosi). Ir
dabar, kadangi a norite ∞eiti ∞
Dievo b kaimen´ ir vadintis jo
Ïmonòmis ir c pasiryÏ´ ne‰ti vienas kito na‰tas, kad jos bt˜
lengvos;
9 taip, ir pasiryÏ´ gedòti su tais,
kurie gedi; taip, ir guosti tuos,
kuriems reikia paguodos, ir bti
Dievo a liudytojais visada ir visame, ir visur, kur bebtumòt,
net iki mirties, kad btumòte
i‰pirkti Dievo ir priskaiãiuoti
prie t˜, i‰ b pirmojo prisikòlimo,
7 a Al 5:11–13.
8 a DS 20:37.
b RR BaÏnyãia, Jòzaus
Kristaus.
c RR UÏuojauta.
9 a RR Misionieri‰kas
darbas; Liudyti;
Liudytojas.

kad turòtumòte c amÏinàj∞ gyvenimà.
10 Dabar sakau jums: jei tai js˜
‰irdÏi˜ tro‰kimas, tai ar turite
kà prie‰, kad a pasikrik‰tytumòte
Vie‰paties vardu, idant paliudytumòte prie‰ais j∞, kad sudaròte
b
sandorà su juo, jog tarnausite
jam ir laikysitòs jo ∞sakym˜,
idant jis gausiau i‰liet˜ savo
Dvasià ant js˜?
11 Ir dabar, kada Ïmonòs i‰girdo ‰iuos ÏodÏius, jie i‰ dÏiaugsmo plojo rankomis ir ‰aukò: Tai
ms˜ ‰irdÏi˜ tro‰kimas!
12 Ir dabar, buvo taip, kad Alma
paòmò Helamà, kaip vienà pirm˜j˜, ir ∞brido, ir atsistojo vandenyje, ir ‰aukò, sakydamas: O
Vie‰patie, i‰liek savo Dvasià ant
savo tarno, kad jis galòt˜ atlikti
‰∞ darbà su ‰irdies ‰ventumu.
13 Ir kada jis i‰tarò ‰iuos ÏodÏius, Vie‰paties a Dvasia buvo
ant jo, ir jis tarò: Helamai, a‰
b
krik‰tiju tave, bdamas c ∞galiotas visagalio Dievo, liudijimui,
jog tu sudarei sandorà tarnauti
jam iki mirties, kalbant apie mirtingàj∞ knà; ir tegul Vie‰paties
Dvasia bus i‰lieta ant tav´s; ir
teduoda jis tau amÏinàj∞ gyvenimà per d i‰pirkimà Kristaus,
kur∞ jis paruo‰ò nuo pasaulio
e
∞krimo.
14 Ir po to, kai Alma pasakò
‰iuos ÏodÏius, Alma ir Helamas

b Mzj 15:21–26.
c RR AmÏinasis
gyvenimas.
10a 2 Nef 31:17.
RR Krik‰tas, krik‰tyti.
b RR Sandora.
13a RR ·ventoji Dvasia.
b 3 Nef 11:23–26;

DS 20:72–74.
c TT 1:5.
RR Kunigystò.
d RR I‰pirkti,
i‰pirktas,
i‰pirkimas.
e Moz 4:2; 5:9.
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abu a pasilaidojo vandenyje; ir
jie i‰niro ir i‰òjo i‰ vandens
dÏiaugdamiesi, bdami pripildyti Dvasios.
15 Ir vòl, Alma paòmò kità
Ïmog˜ ir antrà kartà ∞brido ∞
vanden∞, ir pakrik‰tijo j∞ taip
pat, kaip ir pirmàj∞, tik jis
pats daugiau nebepasilaidojo
vandenyje.
16 Ir taip jis pakrik‰tijo kiekvienà, kuris atòjo ∞ Mormono
vietov´; ir j˜ buvo apie du ‰imtus ir keturias sielas; taip, ir jie
buvo a pakrik‰tyti Mormono vandenyse, ir buvo pripildyti Dievo
b
malonòs.
17 Ir nuo to laiko jie vadinosi
Dievo baÏnyãia, arba Kristaus
a
baÏnyãia. Ir buvo taip, kad
kiekvienas, pakrik‰tytas Dievo
galia ir ∞galiojimu, buvo pridedamas prie jo baÏnyãios.
18 Ir buvo taip, kad Alma, bdamas a ∞galiotas Dievo, ∞‰ventino kunigus; btent vienà kunigà
kiekvienai penkiasde‰imãiai i‰
j˜ skaiãiaus jis ∞‰ventino pamokslauti jiems ir b mokyti apie
dalykus, susijusius su Dievo
karalyste.
19 Ir jis ∞sakò jiems, kad jie nemokyt˜ nieko kito, kaip tik to,
ko jis mokò ir kas buvo pasakyta
‰vent˜j˜ prana‰˜ burna.
20 Taip, btent jis ∞sakò jiems,
kad jie a neskelbt˜ nieko kito,
14a RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰tas
panardinant.
16a Mzj 25:18.
b RR Malonò.
17a 3 Nef 26:21; 27:3–8.
RR BaÏnyãia, Jòzaus
Kristaus.
18a RR Kunigystò.

kaip tik atgailà ir tikòjimà Vie‰paãiu, kuris i‰pirko savo Ïmones.
21 Ir jis ∞sakò jiems, kad nebt˜
joki˜ a nesutarim˜ vienas su kitu,
bet kad jie b vieningai Ïvelgt˜
ateitin, turòdami vienà tikòjimà
ir vienà krik‰tà, j˜ ‰irdims esant
sujungtoms c vienybe ir meile
vienas kitam.
22 Ir taip jis ∞sakò jiems pamokslauti. Ir taip jie tapo Dievo
a
vaikais.
23 Ir jis ∞sakò jiems, kad laikyt˜si a ‰abo dienos ir ‰v´st˜ jà, ir
taip pat kasdien reik‰t˜ padòkas
Vie‰paãiui, savo Dievui.
24 Ir jis taip pat ∞sakò jiems, kad
kunigai, kuriuos jis ∞‰ventino,
sau i‰laikyti a dirbt˜ savo paãi˜
rankomis.
25 Ir kiekvienà savait´ buvo
viena diena, skirta jiems susirinkti, kad mokyt˜ Ïmones ir
a
garbint˜ Vie‰pat∞, savo Dievà,
ir taip pat kad kiek ∞manoma
daÏniau rinkt˜si drauge.
26 Ir kunigai neturòjo dòl savo
i‰laikymo pasikliauti kitais Ïmonòmis; bet uÏ savo darbà jie gausià Dievo a malon´, kad tapt˜
stiprs Dvasia, turòdami Dievo
b
paÏinimà, kad mokyt˜ su Dievo galia ir ∞galiojimu.
27 Ir dar Alma ∞sakò, kad baÏnyãios Ïmonòs suteikt˜ savo
turto, a kiekvienas pagal tai, kà
turòjo; jei turi daugiau, jis turòt˜

b RR Mokyti, mokytojas.
20a DS 15:6; 18:14–16.
21a 3 Nef 11:28–30.
RR Kova.
b Mt 6:22; DS 88:67–68.
c RR Vienybò.
22a Mzj 5:5–7;
Moz 6:64–68.
23a Mzj 13:16–19;

DS 59:9–12.
24a ApD 20:33–35;
Mzj 27:3–5; Al 1:26.
25a RR Garbinimas.
26a RR Malonò.
b RR PaÏinimas,
Ïinojimas.
27a ApD 2:44–45;
4 Nef 1:3.
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suteikti daugiau; ir i‰ to, kuris
turòjo tik truputòl∞, tik truputòlio turòt˜ bti reikalaujama; o
tam, kuris neturòjo, turòt˜ bti
duodama.
28 Ir taip jie savo laisva valia ir
i‰ geranori‰kumo Dievui turòt˜
teikti savo turto neturtingiems
kunigams, taip, ir kiekvienai beturtei, nuogai sielai.
29 Ir tai jis pasakò jiems Dievo
∞sakytas; ir jie teisiai a vaik‰ãiojo
prie‰ais Dievà, b suteikdami vienas kitam tiek laikinàjà, tiek ir
dvasi‰kà pagalbà pagal reikmes
ir norus.
30 Ir dabar, buvo taip, kad visa
tai buvo padaryta Mormone,
taip, prie Mormono a vanden˜,
mi‰kelyje, kuris buvo prie Mormono vanden˜; taip, Mormono
vietovò, Mormono vandenys,
Mormono mi‰kelis – kokie graÏs jie akims t˜, kurie ãia atòjo ∞
savo I‰pirkòjo paÏinimà; taip,
ir kokie jie palaiminti, nes jie
giedos jo ‰lovei per amÏius.
31 Ir tai buvo padaryta ‰alies
a
pakra‰ty, kad apie juos nesuÏinot˜ karalius.
32 Bet ‰tai, buvo taip, kad karalius, pastebòj´s judòjimà tarp
Ïmoni˜, pasiuntò savo tarnus
sekti j˜. Todòl tà dienà, kada jie
susirinko drauge pasiklausyti
Vie‰paties ÏodÏio, apie juos
buvo prane‰ta karaliui.
33 Ir dabar karalius pasakò,
kad Alma kursto Ïmones mai‰tui prie‰ j∞; todòl jis pasiuntò
savo armijà j˜ sunaikinti.
34 Ir buvo taip, kad Alma ir
29a RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
b RR Gerovòs darbas,

gerovò.
30a Mzj 26:15.
31a Mzj 18:4.

Vie‰paties Ïmonòs buvo a perspòti apie karaliaus armij˜ atòjimà;
todòl jie pasiòmò savo palapines ir savo ‰eimas ir pasitraukò
∞ tyrus.
35 O j˜ buvo apie keturi ‰imtai
penkiasde‰imt siel˜.
19 SKYRIUS
Gideonas siekia nuÏudyti karali˜
Noj˜. Lamanitai uÏpuola ‰al∞. Karalius Nojus patiria mirt∞ nuo ugnies.
Limhis valdo kaip duokl´ mokantis
monarchas. Apie 145–121 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad karaliaus armija gr∞Ïo, bergÏdÏiai ie‰kojusi
Vie‰paties Ïmoni˜.
2 Ir dabar ‰tai, sumaÏòjus karaliaus pajògoms, jos buvo maÏos,
ir tarp likusi˜ Ïmoni˜ prasidòjo
susiskaldymas.
3 Ir maÏesnioji dalis pradòjo
alsuoti grasinimais prie‰ karali˜, ir tarp j˜ prasidòjo didelis
nesutarimas.
4 Ir dabar, tarp j˜ buvo Ïmogus,
vardu Gideonas, ir jis, bdamas
stiprus vyras ir karaliaus prie‰as, i‰sitraukò kalavijà ir ∞tÏ´s
prisiekò, kad nuÏudys karali˜.
5 Ir buvo taip, kad jis kovòsi
su karaliumi; ir kada karalius
pamatò, kad ‰is pradòjo j∞ pergalòti, bògo ir uÏlipo ant a bok‰to,
buvusio ‰alia ‰ventyklos.
6 Ir Gideonas vijosi j∞ ir buvo
beuÏlipàs ant bok‰to nuÏudyti
karaliaus, bet karalius paÏvelgò ·imlono Ïemòs link, ir ‰tai,
34a Mzj 23:1.
19 5a Mzj 11:12.
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lamanit˜ armija ∞Ïengusi ∞ ‰alies
pakra‰t∞.
7 Ir dabar, karalius su sielos
skausmu su‰uko, sakydamas:
Gideonai, pasigailòk man´s, nes
lamanitai puola mus, ir jie sunaikins mus; taip, jie sunaikins
mano Ïmones.
8 Ir dabar, karalius ne tiek rpinosi savo Ïmonòmis, kiek savo
paties gyvybe; nepaisant to, Gideonas pasigailòjo jo gyvybòs.
9 Ir karalius ∞sakò Ïmonòms,
kad jie bògt˜ nuo lamanit˜, ir
jis pats òjo j˜ prie‰akyje, ir jie
pabògo ∞ tyrus su savo moterimis ir vaikais.
10 Ir buvo taip, kad lamanitai
vijosi ir pasivijo juos, ir pradòjo
Ïudyti.
11 Dabar buvo taip, kad karalius ∞sakò jiems, kad visi vyrai
palikt˜ savo Ïmonas bei vaikus
ir bògt˜ nuo lamanit˜.
12 Dabar buvo daug toki˜, kurie nenoròjo palikti j˜, bet noròjo
geriau pasilikti ir Ïti su jais. O
likusieji paliko savo Ïmonas bei
savo vaikus ir pabògo.
13 Ir buvo taip, kad tie, kas
pasiliko su savo Ïmonomis ir
vaikais, nurodò savo graÏiosioms dukroms i‰eiti ∞ priek∞ ir
pra‰yti lamanit˜, kad ‰ie j˜ neÏudyt˜.
14 Ir buvo taip, kad lamanitai
pasigailòjo j˜, nes buvo suÏavòti
j˜ moter˜ groÏio.
15 Todòl lamanitai pasigailòjo
j˜ gyvybi˜ ir paòmò juos nelaisvòn, ir nusivedò juos atgal ∞
Nefio Ïem´, ir leido jiems apgyventi Ïem´ su sàlyga, kad
16a Mzj 7:9.

atiduos karali˜ Noj˜ ∞ lamanit˜
rankas ir atiduos savo nuosavyb´, netgi pus´ visko, kà turòjo:
pus´ savo aukso ir savo sidabro,
ir vis˜ savo verting˜ daikt˜, ir
‰itaip jie turòs mokòti duokl´
lamanit˜ karaliui metai i‰ met˜.
16 Ir dabar, tarp paimt˜j˜ nelaisvòn, buvo vienas i‰ karaliaus
sn˜, vardu a Limhis.
17 Ir dabar, Limhis nenoròjo,
kad jo tòvas bt˜ nuÏudytas;
taãiau Limhis Ïinojo apie savo
tòvo nedorybes, pats bdamas
teisus vyras.
18 Ir buvo taip, kad Gideonas
∞ tyrus slapta pasiuntò vyrus
ie‰koti karaliaus ir t˜, kurie
buvo su juo. Ir buvo taip, kad
jie tyruose sutiko Ïmones, visus,
i‰skyrus karali˜ ir jo kunigus.
19 Dabar, jie buvo prisiek´
savo ‰irdyse, kad gr∞‰ ∞ Nefio
Ïem´, ir jei j˜ Ïmonos ir vaikai,
ir taip pat tie, kas pasiliko su
jais, nuÏudyti, tai jie ie‰kos
ker‰to ir taip pat Ïus su jais.
20 O karalius ∞sakò jiems, kad
jie negr∞Ït˜; ir jie supyko ant karaliaus, ir padarò, kad jis kentòt˜, net iki a mirties nuo ugnies.
21 Ir jie noròjo taip pat suimti
ir kunigus bei atiduoti juos
mirãiai, bet ‰ie nuo j˜ pabògo.
22 Ir buvo taip, kad jie buvo
begr∞Ïtà ∞ Nefio Ïem´ ir sutiko
Gideono vyrus. Ir Gideono vyrai
papasakojo jiems viskà, kas atsitiko j˜ Ïmonoms ir vaikams;
ir kad lamanitai leido jiems apgyventi Ïem´, mokant lamanitams duokl´ – pus´ visko, kà jie
turòjo.

20a Mzj 17:13–19; Al 25:11.

193

Mozijo 19:23–20:10

23 Ir Ïmonòs pasakò Gideono
vyrams, kad jie nuÏudò karali˜
ir kad jo kunigai pabògo nuo j˜
toliau ∞ tyrus.
24 Ir buvo taip, kad pabaig´
ceremonijà, jie sugr∞Ïo ∞ Nefio
Ïem´ dÏiaugdamiesi, kadangi
j˜ Ïmonos ir j˜ vaikai nebuvo
nuÏudyti; ir jie papasakojo Gideonui, kà jie padarò karaliui.
25 Ir buvo taip, kad lamanit˜
karalius davò a priesaikà jiems,
kad jo Ïmonòs j˜ nenuÏudys.
26 Ir taip pat Limhis, bdamas karaliaus snus, turòdamas
a
Ïmoni˜ jam suteiktà karalyst´,
davò priesaikà lamanit˜ karaliui, kad jo Ïmonòs mokòs jam,
netgi pus´ visko, kà turòjo.
27 Ir buvo taip, kad Limhis
pradòjo kurti karalyst´ ir taikà
tarp savo Ïmoni˜.
28 O lamanit˜ karalius pastatò
sargybinius aplink tà Ïem´, kad
laikyt˜ Limhio Ïmones toje Ïemòje, idant jie nepasitraukt˜ ∞
tyrus; ir jis i‰laikò tuos sargybinius i‰ duoklòs, kurià gaudavo
i‰ nefit˜.
29 Ir dabar karaliaus Limhio
karalystòje dvejus metus buvo
nuolatinò taika, kadangi lamanitai nevargino j˜ ir nesikòsino
j˜ sunaikinti.
20 SKYRIUS
Nojaus kunigai pagrobia dvide‰imt keturias lamanit˜ dukteris.
Lamanitai kariauja su Limhiu ir jo
Ïmonòmis. Lamanit˜ pulkai atremiami ir nuramdomi. Apie 145–123
m. prie‰ Kristaus gim.
25a Mzj 21:3.

26a Mzj 7:9.

Dabar, ·emlone buvo vieta, kur
lamanit˜ dukros susirinkdavo
dainuoti, ‰okti ir linksmintis.
2 Ir buvo taip, kad vienà dienà
nedidelis j˜ brelis buvo susirink´s dainuoti ir ‰okti.
3 Ir dabar karaliaus Nojaus kunigai, gòdydamiesi gr∞Ïti ∞ Nefio
miestà, taip, ir taip pat bijodami,
kad Ïmonòs juos nuÏudys, nedr∞so sugr∞Ïti pas savo Ïmonas
ir vaikus.
4 Ir lik´ tyruose bei aptik´
lamanit˜ dukteris, jie pasislòpò
ir stebòjo jas.
5 Ir kada buvo nedaug j˜ susirinkusi˜ ‰okti, jie i‰òjo i‰ savo
slaptavieãi˜ ir ãiupo jas, ir nusivedò ∞ tyrus; taip, dvide‰imt
keturias lamanit˜ dukteris jie
nusivedò ∞ tyrus.
6 Ir buvo taip, kad lamanitai,
pastebòj´, jog j˜ dukros dingo,
pasipiktino Limhio Ïmonòmis,
nes galvojo, kad tai buvo Limhio
Ïmonòs.
7 Todòl jie pasiuntò savo armijas; taip, netgi pats karalius òjo
prie‰aky savo Ïmoni˜; ir jie òjo
∞ Nefio Ïem´ sunaikinti Limhio
Ïmoni˜.
8 Ir dabar, Limhis pamatò juos
nuo bok‰to, btent jis pamatò
visus j˜ pasiruo‰imus karui;
todòl jis surinko savo Ïmones ir
surengò pasalas jiems laukuose
ir mi‰kuose.
9 Ir buvo taip, kad lamanitams
atòjus, Limhio Ïmonòs pradòjo
juos pulti i‰ savo slaptavieãi˜ ir
Ïudyti.
10 Ir buvo taip, kad uÏvirò nepaprastai nuoÏmios kautynòs,
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nes jie kovòsi kaip litai dòl savo
grobio.
11 Ir buvo taip, kad Limhio
Ïmonòs pradòjo vyti lamanitus;
nors jie nebuvo nò pusiau tiek
gauss kaip lamanitai. Bet jie
a
grmòsi uÏ savo gyvybes ir uÏ
savo Ïmonas, ir uÏ savo vaikus;
todòl jie sutelkò jògas ir grmòsi
kaip drakonai.
12 Ir buvo taip, kad tarp j˜ Ïuvusi˜j˜ jie rado lamanit˜ karali˜; taãiau jis nebuvo mir´s, bet
buvo suÏeistas ir paliktas ant
Ïemòs – toks skubus buvo jo
Ïmoni˜ atsitraukimas.
13 Ir jie paòmò j∞ ir aptvarstò
jo Ïaizdas, ir atvedò prie‰ais
Limh∞, ir tarò: ·tai, ãia lamanit˜
karalius; jis suÏeistas krito tarp
j˜ Ïuvusi˜j˜, ir jie paliko j∞; ir
‰tai, mes atvedòme j∞ prie‰ais
tave; ir dabar leisk mums j∞
nuÏudyti.
14 Bet Limhis tarò jiems: Js
nenuÏudysite jo, bet atveskite
j∞ ãionai, kad pamatyãiau j∞. Ir
jie atvedò j∞. Ir Limhis tarò jam:
Dòl ko ateinate kariauti prie‰
mano Ïmones? ·tai, mano Ïmonòs nesulauÏò a priesaikos, kurià
jums daviau; taigi, kodòl js sulauÏòte priesaikà, kurià davòte
mano Ïmonòms?
15 Ir dabar karalius tarò: A‰
sulauÏiau priesaikà, kadangi
tavo Ïmonòs nusivedò mano
Ïmoni˜ dukteris; todòl supyk´s
a‰ nurodÏiau savo Ïmonòms eiti
kariauti su tavo Ïmonòmis.
16 Ir dabar, Limhis apie tai
nieko nebuvo girdòj´s; todòl jis
tarò: A‰ i‰siai‰kinsiu tarp savo
20 11a Al 43:45.
14a Mzj 19:25–26.

Ïmoni˜, ir kas tai padarò –
Ïus. Todòl jis nurodò atlikti paie‰kà tarp savo Ïmoni˜.
17 Dabar, kada apie tai i‰girdo a Gideonas, karaliaus kari˜
vadas, jis atòjo ir tarò karaliui:
MeldÏiu, susilaikyk ir nekvosk
‰it˜ Ïmoni˜, ir nepriskirk ‰ito
jiems.
18 Nes argi neatsimeni savo
tòvo kunig˜, kuriuos ‰ie Ïmonòs kòsinosi nuÏudyti? Ir argi
jie nòra tyruose? Ir ar tik ne jie
pagrobò lamanit˜ dukras?
19 Ir dabar, Ïiròk ir papasakok
apie tai karaliui, kad jis papasakot˜ savo Ïmonòms, idant jie
bt˜ nuramdyti ms˜ atÏvilgiu;
nes ‰tai jie jau ruo‰iasi pulti
mus; ir ‰tai, ms˜ maÏai.
20 Ir ‰tai, jie ateina su savo
gausiais pulkais; ir jei karalius
nenuramdys j˜ ms˜ atÏvilgiu,
mes turòsime Ïti.
21 Nes a argi nei‰sipildò AbinadÏio ÏodÏiai, kuriuos jis prana‰avo prie‰ mus – ir visa tai,
kadangi mes nepaklausòme
Vie‰paties ÏodÏi˜ ir nenusigr´Ïòme nuo savo nedorybi˜?
22 Ir dabar, nuramdykime karali˜ ir vykdykime priesaikà,
kurià davòme jam; nes geriau,
kad btume vergijoje, negu
prarastume gyvybes; todòl padarykime galà tokiam dideliam
kraujo praliejimui.
23 Ir dabar Limhis papasakojo
karaliui viskà apie savo tòvà ir
a
kunigus, kurie pabògo ∞ tyrus,
ir priskyrò dukr˜ pagrobimà
jiems.
24 Ir buvo taip, kad karalius

17a Mzj 19:4–8.
21a Mzj 12:1–8.

23a Mzj 19:21, 23.
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buvo nuramdytas jo Ïmoni˜
atÏvilgiu; ir jis tarò jiems: Eikime be ginkl˜ pasitikti mano
Ïmoni˜; ir a‰ prisiekiu jums su
priesaika, kad mano Ïmonòs
nenuÏudys js˜ Ïmoni˜.
25 Ir buvo taip, kad jie nusekò karali˜ ir be ginkl˜ i‰òjo
pasitikti lamanit˜. Ir buvo taip,
kad jie pasitiko lamanitus; ir lamanit˜ karalius pats nusilenkò
prie‰ juos ir uÏtarò Limhio
Ïmones.
26 Ir kada lamanitai pamatò
Limhio Ïmones – kad jie be
ginkl˜ – a pasigailòjo j˜ ir buvo
nuramdyti j˜ atÏvilgiu, ir su
savo karaliumi ramybòje sugr∞Ïo ∞ savo ‰al∞.
21 SKYRIUS
Lamanitai sumu‰a ir nugali Limhio Ïmones. Limhio Ïmonòs sutinka
Amonà ir atverãiami. Jie papasakoja
Amonui apie dvide‰imt keturias
jaredit˜ plok‰teles. Apie 122–121
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad Limhis ir jo
Ïmonòs sugr∞Ïo ∞ Nefio miestà
ir vòl pradòjo ramiai gyventi
‰alyje.
2 Ir buvo taip, kad po daugelio
dien˜ lamanitus vòl òmò kurstyti pykãiui prie‰ nefitus, ir jie
pradòjo ateidinòti ∞ aplinkinòs
Ïemòs pakra‰ãius.
3 Dabar, jie nedr∞so j˜ Ïudyti
dòl priesaikos, kurià j˜ karalius
davò Limhiui; bet jie mu‰davo
juos per a veidà ir naudojosi
valdÏia jiems; ir pradòjo krauti
26a RR UÏuojauta.
21 3a Mzj 12:2.

b Mzj 12:5.
9 a Mzj 12:4.

sunkias b na‰tas ant j˜ nugar˜,
ir varyti juos kaip nebyl˜ asilà.
4 Taip, visa tai buvo daroma,
kad i‰sipildyt˜ Vie‰paties Ïodis.
5 Ir dabar, nefit˜ suspaudimai
buvo dideli ir nebuvo galimybòs
jiems i‰sivaduoti i‰ j˜ rank˜,
nes lamanitai buvo apsup´ juos
i‰ vis˜ pusi˜.
6 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
pradòjo sk˜stis karaliui dòl savo
suspaudim˜; ir panoro i‰eiti
prie‰ juos kautis. Ir jie labai
vargino karali˜ savo skundais;
todòl jis leido jiems daryti, kaip
jie nori.
7 Ir jie vòl susirinko ir apsiginklavo, ir i‰òjo prie‰ lamanitus vyti
j˜ i‰ savo Ïemòs.
8 Ir buvo taip, kad lamanitai
sumu‰ò juos ir nuvijo atgal, ir
daugel∞ j˜ nuÏudò.
9 Ir dabar buvo didÏios a raudos ir aimanos tarp Limhio
Ïmoni˜: na‰lò apraudojo savo
vyrà, snus ir dukra apraudojo
savo tòvà, o broliai savo brolius.
10 Dabar ‰alyje buvo labai
daug na‰li˜ ir jos garsiai ‰aukò
diena i‰ dienos, nes didi lamanit˜ baimò apòmò jas.
11 Ir buvo taip, kad j˜ nuolatiniai ‰auksmai sukurstò likusius
Limhio Ïmones pykãiui prie‰
lamanitus; ir jie vòl i‰òjo kautis,
bet vòl buvo nuvyti atgal, patirdami didelius nuostolius.
12 Taip, jie i‰òjo vòl, netgi treãià
kartà, ir patyrò tok∞ pat∞ pralaimòjimà; o tie, kurie i‰liko nenukauti, vòl sugr∞Ïo ∞ Nefio miestà.
13 Ir jie nusiÏemino netgi iki
dulki˜, pajungdami save vergi-
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jos jungan, leisdamiesi mu‰ami
ir vejami ‰en ir ten, ir apkraunami pagal savo prie‰˜ pageidavimus.
14 Ir jie nusiÏemino netgi iki
a
nuolankumo gelmi˜ ir kar‰tai
‰aukòsi Dievo; taip, netgi i‰tisà
dienà jie ‰aukòsi savo Dievo,
kad i‰vaduot˜ juos i‰ suspaudim˜.
15 Ir dabar, Vie‰pats buvo
a
lòtas i‰girsti j˜ ‰auksmà dòl j˜
nedorybi˜; nepaisant to, Vie‰pats i‰girdo j˜ ‰auksmus ir pradòjo mink‰tinti lamanit˜ ‰irdis,
todòl ‰ie pradòjo ‰velninti j˜
na‰tas; vis dòlto Vie‰paãiui neatrodò tinkama i‰vaduoti juos
i‰ vergijos.
16 Ir buvo taip, kad jie pradòjo
palaipsniui klestòti ‰alyje ir gausiau auginti grdus ir kaimenes,
ir bandas, todòl jie nebekentòjo
alkio.
17 Dabar buvo daug moter˜,
daugiau negu vyr˜; todòl karalius Limhis ∞sakò kiekvienam
vyrui a prisidòti prie pagalbos
b
na‰lòms ir j˜ vaikams, kad jie
neÏt˜ nuo bado; ir tai jie darò
dòl j˜ Ïuvusi˜j˜ gausybòs.
18 Dabar Limhio Ïmonòs, kiek
tik tai buvo ∞manoma, laikòsi
viename bryje ir saugojo savo
grdus ir kaimenes.
19 Ir pats karalius nesijautò
saugus uÏ miesto sien˜, nepasiòm´s su savimi savo sargybini˜,
bijodamas, kad kokiu nors bdu
gali pakliti ∞ lamanit˜ rankas.
14a Mzj 29:20.
RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
15a Pat 15:29;

20 Ir jis nurodò, kad jo Ïmonòs
stebòt˜ aplinkines Ïemes, kad
kaip nors jie suãiupt˜ tuos kunigus, kurie pabògo ∞ tyrus, kurie
pavogò lamanit˜ a dukras, ir kas
atne‰ò tok∞ didel∞ sunaikinimà
jiems.
21 Nes jie tro‰ko suãiupti juos,
kad galòt˜ nubausti; nes jie
ateidavo naktimis ∞ Nefio Ïem´
ir i‰sine‰davo j˜ grdus ir
daug verting˜ daikt˜; todòl jie
tykojo j˜.
22 Ir buvo taip, kad daugiau
nebebuvo neramum˜ tarp lamanit˜ ir Limhio Ïmoni˜, netgi iki
to laiko, kol aAmonas ir jo bendraÏygiai atòjo ∞ ‰ità Ïem´.
23 Ir karalius, bdamas uÏ
miesto vart˜ su savo sargyba,
aptiko Amonà ir jo brolius; ir
palaik´s juos Nojaus kunigais,
nurodò suãiupti juos ir suri‰ti,
ir ∞mesti ∞ a kalòjimà. Ir jeigu jie
bt˜ buv´ Nojaus kunigai, jis
bt˜ nurod´s atiduoti juos mirãiai.
24 Bet kai jis suÏinojo, kad jie
buvo ne tie, o jo broliai ir atòjo i‰
Zarahemlos Ïemòs, jis prisipildò
nepaprastai didelio dÏiaugsmo.
25 Dabar, karalius Limhis
prie‰ Amono atòjimà buvo i‰siunt´s a nedidel∞ br∞ vyr˜
b
ie‰koti Zarahemlos Ïemòs; bet
jie negalòjo rasti jos ir pasiklydo
tyruose.
26 Taãiau jie surado Ïem´,
kuri kaÏkada buvo apgyventa;
taip, Ïem´, kuri buvo padengta

Mzj 11:23–25;
DS 101:7–9.
17a Mzj 4:16, 26.
b RR Na‰lò.
20a Mzj 20:5.

22a
23a
25a
b

Mzj 7:6–13.
Hel 5:21.
Mzj 8:7.
Mzj 7:14.
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sausais a kaulais; taip, Ïem´, kuri
buvo apgyventa ir nuniokota; ir
jie, palaik´ jà Zarahemlos Ïeme,
sugr∞Ïo ∞ Nefio Ïem´, atvykdami
∞ ‰al∞ prie‰ nedaugel∞ dien˜ iki
Amono atvykimo.
27 Ir jie atsine‰ò su savimi
metra‰t∞, btent metra‰t∞ Ïmoni˜, kuri˜ kaulus jie buvo rad´;
ir jis buvo i‰raiÏytas ant rdos
plok‰teli˜.
28 Ir dabar Limhis vòl prisipildò
dÏiaugsmo, suÏinoj´s i‰ Amono
burnos, kad karalius Mozijas
turòjo Dievo a dovanà, kurios
dòka galòjo i‰versti tokius raiÏinius; taip, ir Amonas taip pat
dÏigavo.
29 Vis dòlto Amonas ir jo
broliai buvo pilni lidesio, kad
nuÏudyta tiek daug j˜ broli˜.
30 Ir taip pat dòl to, kad karalius Nojus ir jo kunigai pastmòjo Ïmones padaryti tiek
daug nuodòmi˜ ir nedorybi˜
prie‰ Dievà; ir jie taip pat
gedòjo dòl AbinadÏio a mirties;
ir taip pat dòl b i‰vykimo Almos
ir su juo òjusi˜ Ïmoni˜, kurie
Dievo jòga ir galia, ir tikòjimu
AbinadÏio pasakytais ÏodÏiais
suformavo Dievo baÏnyãià.
31 Taip, jie gedòjo dòl j˜ i‰vykimo, nes neÏinojo, kur jie
pabògo. Dabar jie mielai bt˜
prisijung´ prie j˜, nes patys sudarò sandorà su Dievu tarnauti
jam ir vykdyti jo ∞sakymus.
32 Ir dabar, kol Amonas buvo
ãia apsistoj´s, karalius Limhis
ir taip pat daugelis jo Ïmoni˜
taip pat sudarò sandorà su
26a Mzj 8:8.
28a Om 1:20–22;
Mzj 28:11–16.

Dievu tarnauti jam ir vykdyti
jo ∞sakymus.
33 Ir buvo taip, kad karalius
Limhis ir daugelis jo Ïmoni˜
noròjo bti pakrik‰tyti; bet
toje Ïemòje nebuvo nò vieno,
kuris turòt˜ a ∞galiojimà i‰ Dievo.
O Amonas atsisakò padaryti
tai, laikydamas save nevertu
tarnu.
34 Todòl jie tuo metu nesusijungò ∞ baÏnyãià, bet laukò
Vie‰paties Dvasios. Dabar jie
noròjo tapti tokie kaip Alma ir
jo broliai, kurie pabògo ∞ tyrus.
35 Jie noròjo pasikrik‰tyti, kad
akivaizdÏiai patvirtint˜ ir paliudyt˜, jog jie pasiryÏ´ tarnauti
Dievui visa savo ‰irdimi; nepaisant to, jie atidòjo tai; ir j˜
krik‰to apra‰ymas bus a pateiktas toliau.
36 O dabar visas Amono ir jo
Ïmoni˜ bei Limhio ir jo Ïmoni˜ rpestis buvo i‰sivaduoti
i‰ lamanit˜ rank˜ ir i‰ vergijos.
22 SKYRIUS
Sudaromas planas, kaip i‰trkti i‰
lamanit˜ vergijos. Lamanitai nugirdomi. Îmonòs pabòga, sugr∞Ïta
∞ Zarahemlà ir tampa pavalds karaliui Mozijui. Apie 121–120 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad Amonas ir karalius Limhis pradòjo
tartis su Ïmonòmis, kaip jie galòt˜ i‰sivaduoti i‰ vergijos; ir
jie btent padarò, kad visi Ïmonòs susirinkt˜ kartu; ir tai jie

30a Mzj 17:12–20.
b Mzj 18:34–35.
33a RR Øgaliojimas,

valdÏia.
35a Mzj 25:17–18.
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padarò, kad gaut˜ liaudies balsà
‰iuo klausimu.
2 Ir buvo taip, kad jie negalòjo
rasti jokio kito bdo i‰sivaduoti
i‰ vergijos, kaip tik paimti savo
moteris ir vaikus, savo kaimenes
ir savo bandas, ir savo palapines
ir i‰vykti ∞ tyrus; nes dòl tokio
lamanit˜ gausumo Limhio Ïmonòms buvo ne∞manoma kovoti
su jais, norint kalaviju i‰sivaduoti i‰ vergijos.
3 Dabar, buvo taip, kad Gideonas i‰òjo ∞ priek∞ ir atsistojo
prie‰ karali˜, ir tarò jam: Dabar, o karaliau, tu iki ‰iol daug
kart˜ esi paklaus´s mano ÏodÏi˜, mums kovojant su ms˜
broliais lamanitais.
4 Ir dabar, o karaliau, jei nelaikai man´s nenaudingu tarnu,
arba jei iki ‰iol kiek nors klausydavai mano ÏodÏi˜ ir jie pasitarnaudavo tau, lygiai taip noriu,
kad paklausytum mano ÏodÏi˜
ir dabar, ir a‰ bsiu tavo tarnas
ir i‰vaduosiu ‰iuos Ïmones i‰
vergijos.
5 Ir karalius leido jam kalbòti.
Ir Gideonas tarò jam:
6 Matai galin´ praeigà per
galin´ sienà galinòje miesto
pusòje. Lamanitai, arba lamanit˜ sargybiniai, nakt∞ bna
girti; todòl pasi˜skime skelbimà
visiems ‰itiems Ïmonòms, kad
jie surinkt˜ savo kaimenes ir
bandas, kad nakt∞ galòt˜ i‰varyti
jas ∞ tyrus.
7 O a‰, pagal tavo ∞sakymà,
eisiu ir sumokòsiu paskutin´
vyno duokl´ lamanitams, ir jie
pasigers; ir mes praeisime pro
22 14a Mzj 8:5.

b Mzj 8:9.

slaptà praeigà j˜ stovyklos kairòje, kai jie bus girti ir uÏmig´.
8 Taip mes i‰vyksime su savo
moterimis ir vaikais, savo kaimenòmis ir savo bandomis ∞ tyrus; ir keliausime aplenkdami
·ilomo Ïem´.
9 Ir buvo taip, kad karalius
paklausò Gideono ÏodÏi˜.
10 Ir karalius Limhis nurodò,
kad jo Ïmonòs susirinkt˜ savo
kaimenes; ir jis nusiuntò vyno
duokl´ lamanitams; ir taip pat
nusiuntò daugiau vyno kaip
dovanà jiems; ir jie gausiai gòrò
vyno, kur∞ karalius Limhis nusiuntò jiems.
11 Ir buvo taip, kad karaliaus
Limhio Ïmonòs nakt∞ i‰vyko ∞
tyrus su savo kaimenòmis ir
savo bandomis, ir jie òjo tyrais,
aplenkdami ·ilomo Ïem´ ir pasuko link Zarahemlos Ïemòs,
vedami Amono ir jo broli˜.
12 Ir jie buvo pasiòm´ visà savo
auksà ir sidabrà, ir savo brangius daiktus, kuriuos galòjo pane‰ti, ir taip pat savo atsargas
su savimi ∞ tyrus; ir jie t´sò savo
kelion´.
13 Ir i‰buv´ daugel∞ dien˜ tyruose, jie atvyko ∞ Zarahemlos
Ïem´ ir prisijungò prie Mozijo
Ïmoni˜, ir tapo jo pavaldiniais.
14 Ir buvo taip, kad Mozijas
priòmò juos su dÏiaugsmu; ir jis
taip pat priòmò j˜ a metra‰ãius,
ir taip pat b metra‰ãius, kuriuos
rado Limhio Ïmonòs.
15 Ir dabar, buvo taip, kad pastebòj´, jog Limhio Ïmonòs nakt∞
i‰vyko i‰ tos Ïemòs, lamanitai
pasiuntò armijà ∞ tyrus j˜ vytis.
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16 Ir vij´si juos dvi dienas, jie
nebegalòjo sekti j˜ pòdsakais;
todòl pasimetò tyruose.
Pasakojimas apie Almà ir Vie‰paties Ïmones, kurie karaliaus
Nojaus Ïmoni˜ buvo priversti
pasitraukti ∞ tyrus.
Tai apra‰yta 23 ir 24 skyriuose.

23 SKYRIUS
Alma atsisako bti karalius. Jis
tarnauja auk‰tuoju kunigu. Vie‰pats drausmina savo Ïmones, ir lamanitai uÏkariauja Helamo Ïem´.
Amulonas, karaliaus Nojaus nelab˜
kunig˜ vadovas, valdo, bdamas
pavaldus lamanit˜ monarchui. Apie
145–121 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar, Alma buvo perspòtas
Vie‰paties, kad karaliaus Nojaus
armijos uÏpuls juos, ir apie tai
prane‰ò savo Ïmonòms, todòl
jie surinko savo kaimenes ir pasiòmò savo grd˜, ir pasitraukò
∞ tyrus nuo karaliaus Nojaus
armij˜.
2 Ir Vie‰pats stiprino juos taip,
kad karaliaus Nojaus Ïmonòs
negalòjo j˜ pavyti, idant sunaikint˜ juos.
3 Ir jie a‰tuonias dienas bògo ∞
tyrus.
4 Ir jie atòjo ∞ Ïem´, taip, btent
labai graÏià ir malonià Ïem´,
tyro vandens Ïem´.
5 Ir jie pasistatò savo palapines ir pradòjo dirbti Ïem´, ir
pradòjo statyti pastatus; taip,
23 7a Mzj 27:3–5.
9 a Pat 16:12;
Mzj 11:1–15.

jie buvo darb‰ts ir labai daug
plu‰òjo.
6 Ir Ïmonòs noròjo, kad Alma
bt˜ j˜ karalius, nes jo Ïmonòs
j∞ mylòjo.
7 Bet jis jiems tarò: ·tai, nereikalinga, kad mes turòtume karali˜; nes taip sako Vie‰pats:
a
Nevertinkite vieno kno labiau
uÏ kità, arba niekas tenelaiko
sav´s vir‰esniu uÏ kità; todòl
sakau jums, jog nereikalinga,
kad turòtumòte karali˜.
8 Taãiau, jei bt˜ ∞manoma,
kad visuomet js˜ karaliais galòt˜ bti teiss vyrai, jums bt˜
gerai turòti karali˜.
9 Bet prisiminkite karaliaus
Nojaus ir jo kunig˜ a nedoryb´;
ir a‰ pats buvau b pagautas ∞
spàstus ir padariau daug dalyk˜, kurie buvo pasibjauròtini
Vie‰paties akyse, kurie atne‰ò
man skausmingà atgailà.
10 Taãiau po daugelio a suspaudim˜ Vie‰pats i‰girdo mano
maldavimus ir atsakò ∞ mano
maldas, ir padarò mane ∞rankiu
savo rankose, atvedant b tiek
daug js˜ ∞ jo tiesos paÏinimà.
11 Taãiau ‰ituo a‰ nesigiriu,
nes nesu vertas girtis savimi.
12 Ir dabar sakau jums: js
buvote spaudÏiami karaliaus
Nojaus ir buvote jo ir jo kunig˜
vergijoje, ir buvote j˜ atvesti ∞
nedoryb´; todòl buvote supanãioti nedorybòs a panãiais.
13 Ir dabar, kadangi Dievo
galia buvote i‰vaduoti i‰ ‰i˜
panãi˜, taip, btent i‰ karaliaus
Nojaus ir jo Ïmoni˜ rank˜ ir

b Mzj 17:1–4.
10a DS 58:4.
b Mzj 18:35.

12a 2 Nef 28:19–22.

Mozijo 23:14–30
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taip pat i‰ nedorybòs panãi˜,
lygiai taip noriu, kad tvirtai
a
stovòtumòte ‰itoje b laisvòje,
kuria buvote i‰laisvinti, ir kad
c
jokiam Ïmogui nepatikòtumòte
bti js˜ karaliumi.
14 Ir taip pat niekam nepatikòtumòte bti js˜ a mokytoju
ar vadovu, nebent jis bt˜ Dievo
Ïmogus, vaik‰ãiojantis jo keliais
ir vykdantis jo ∞sakymus.
15 Taip Alma mokò savo Ïmones, kad kiekvienas a mylòt˜ savo
artimà kaip save, kad tarp j˜ nebt˜ b nesutarimo.
16 Ir dabar, Alma buvo j˜
a
auk‰tasis kunigas, bdamas j˜
baÏnyãios ∞kròjas.
17 Ir buvo taip, kad niekas negavo a ∞galiojimo pamokslauti
arba mokyti kitaip, kaip tik per
j∞ i‰ Dievo. Todòl jis pa‰ventò
visus j˜ kunigus ir visus j˜ mokytojus; ir niekas kitas nebuvo
pa‰v´stas, kaip tik teiss vyrai.
18 Todòl jie priÏiròjo savo
Ïmones ir a maitino juos tuo,
kas siejasi su teisumu.
19 Ir buvo taip, kad jie pradòjo
nepaprastai klestòti toje Ïemòje;
ir jie pavadino tà Ïem´ Helamu.
20 Ir buvo taip, kad jie nepaprastai dauginosi ir klestòjo
Helamo Ïemòje; ir jie pastatò
miestà, kur∞ pavadino Helamu.
21 Taãiau Vie‰pats mato esant
tinkama a drausminti savo Ïmones; taip, jis tikrina j˜ b kantryb´
ir tikòjimà.
22 Taãiau, kas tik sudeda savo
13a
b
c
14a
15a
b

Gal 5:1.
RR Laisvas, laisvò.
Mzj 29:13.
Mzj 18:18–22.
RR Meilò.
3 Nef 11:28–29.

a

viltis ∞ j∞, tas bus b i‰keltas paskutiniàjà dienà. Taip, ir taip
buvo su ‰itais Ïmonòmis.
23 Nes ‰tai, a‰ parodysiu jums,
kad jie buvo atvesti ∞ vergijà ir
i‰vaduoti j˜ negalòjo niekas, i‰skyrus Vie‰pat∞, j˜ Dievà, taip,
btent Abraomo ir Izaoko, ir
Jokbo Dievà.
24 Ir buvo taip, kad jis i‰vadavo juos ir parodò savo didÏià
galià jiems, ir didis buvo j˜
dÏigavimas.
25 Nes ‰tai, buvo taip, kad
jiems bebnant Helamo Ïemòje, taip, Helamo mieste, jiems
bedirbant aplinkin´ Ïem´, ‰tai
‰alies pakra‰ãiuose pasirodò lamanit˜ armija.
26 Dabar, buvo taip, kad Almos broliai bògo i‰ savo lauk˜
ir susirinko Helamo mieste; ir
juos didÏiai i‰gàsdino lamanit˜
pasirodymas.
27 Bet Alma i‰òjo ir atsistojo
tarp j˜, ir dràsino juos, kad jiems
nereikia bijoti, bet kad jie prisimint˜ Vie‰pat∞, savo Dievà, ir
jis juos i‰vaduos.
28 Todòl jie nuramdò savo
baimes ir pradòjo ‰auktis Vie‰paties, kad jis sumink‰tint˜ lamanit˜ ‰irdis, kad ‰ie pasigailòt˜ j˜ ir j˜ Ïmon˜, ir j˜ vaik˜.
29 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
sumink‰tino lamanit˜ ‰irdis. Ir
i‰òjo Alma ir jo broliai ir pasidavò ∞ j˜ rankas; ir lamanitai
uÏvaldò Helamo Ïem´.
30 Dabar, lamanit˜ armijos,

16a Mzj 26:7.
17a RR Øgaliojimas,
valdÏia; Kunigystò.
18a 1 Tim 4:6.
21a Hel 12:3;
DS 98:21.

RR Drausminti,
drausminimas.
b RR Kantrybò.
22a RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
b 1 Nef 13:37.
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kurios vijosi karaliaus Limhio
Ïmones, buvo pasiklydusios tyruose daugel∞ dien˜.
31 Ir ‰tai, jie aptiko tuos karaliaus Nojaus kunigus vietovòje,
kurià ‰ie pavadino Amulonu; ir
‰ie buvo pradòj´ kurtis Amulono Ïemòje ir pradòj´ dirbti Ïem´.
32 Dabar, t˜ kunig˜ vadovo
vardas buvo Amulonas.
33 Ir buvo taip, kad Amulonas
maldavo lamanit˜; ir jis taip
pat pasiuntò pirmyn j˜ Ïmonas,
kurios buvo lamanit˜ a dukros,
maldauti savo broli˜, kad ‰ie
nesunaikint˜ j˜ vyr˜.
34 Ir lamanitai a pasigailòjo
Amulono ir jo broli˜ ir j˜ nesunaikino dòl j˜ Ïmon˜.
35 Ir Amulonas bei jo broliai
prisijungò prie lamanit˜, ir jie
keliavo tyrais, ie‰kodami Nefio
Ïemòs, ir tada atrado Helamo
Ïem´, apgyventà Almos ir jo
broli˜.
36 Ir buvo taip, kad lamanitai
paÏadòjo Almai ir jo broliams,
kad jei ‰ie parodys jiems
kelià, vedant∞ ∞ Nefio Ïem´, tai
jie dovanos jiems gyvyb´ ir
laisv´.
37 Bet kai Alma parodò jiems
kelià, kuris vedò ∞ Nefio Ïem´,
lamanitai nesilaikò savo paÏado; bet jie pastatò a sargybinius
aplink Helamo Ïem´ saugoti
Almos ir jo broli˜.
38 Ir likusieji i‰ j˜ nuòjo ∞ Nefio
Ïem´; o dalis j˜ sugr∞Ïo ∞ Helamo Ïem´ ir taip pat atsivedò
‰ioje Ïemòje palikt˜ sargybini˜
Ïmonas ir vaikus.
39 Ir lamanit˜ karalius leido
33a Mzj 20:3–5.

Amulonui bti jo Ïmoni˜, kurie
buvo Helamo Ïemòje, karaliumi
ir valdovu; taãiau ‰is neturòjo
galios daryti kà nors prie‰inga
lamanit˜ karaliaus valiai.
24 SKYRIUS
Amulonas persekioja Almà ir jo
Ïmones. Jiems grasinama mirtimi,
jeigu melsis. Vie‰pats padaro, kad
j˜ na‰tos atrodo lengvos. Jis i‰vaduoja juos i‰ vergijos, ir jie sugr∞Ïta
∞ Zarahemlà. Apie 145–120 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad Amulonas
∞gijo palankumà lamanit˜ karaliaus akyse; todòl lamanit˜
karalius leido jam ir jo broliams,
kad jie bt˜ paskirti jo Ïmoni˜
mokytojais, taip, netgi Ïmoni˜,
kurie buvo ·emlono, ·ilomo ir
Amulono Ïemòse.
2 Nes lamanitai uÏvaldò visas
‰itas Ïemes; todòl lamanit˜ karalius paskyrò karalius visoms
‰itoms Ïemòms.
3 Ir dabar, lamanit˜ karaliaus
vardas buvo Lamanas, ir jis buvo
pavadintas savo tòvo vardu; ir
todòl jis buvo vadinamas karalium Lamanu. Ir jis buvo gausios liaudies karalius.
4 Ir jis paskyrò mokytojus i‰
Amulono broli˜ kiekvienoje Ïemòje, apgyventoje jo Ïmoni˜; ir
taip Nefio kalbos pradòjo mokyti visus lamanitus.
5 Ir jie buvo draugi‰ki Ïmonòs vienas kitam; taãiau jie nepaÏinojo Dievo; o Amulono
broliai nieko j˜ nemokò nei apie

34a RR UÏuojauta.

37a Mzj 24:8–15.

Mozijo 24:6–18
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Vie‰pat∞, j˜ Dievà, nei Mozòs
∞statymo; nei mokò j˜ AbinadÏio
ÏodÏi˜.
6 Bet mokò juos, kad vest˜ savo
metra‰t∞ ir kad galòt˜ para‰yti
vienas kitam.
7 Ir taip lamanitai pradòjo
turtòti ir prekiauti vienas su
kitu, ir tapo turtingi, ir pradòjo
darytis gudria ir i‰mintinga
liaudimi, turint omenyje pasaulio i‰mint∞, taip, labai gudria
liaudimi, mògstanãia visokius
nelabumus ir plò‰imus, tik ne
tarp savo paãi˜ broli˜.
8 Ir dabar buvo taip, kad Amulonas pradòjo naudotis a valdÏia
Almos ir jo broli˜ atÏvilgiu ir
pradòjo j∞ persekioti, ir darò
taip, kad jo vaikai persekiot˜ j˜
vaikus.
9 Nes Amulonas paÏino Almà,
kad jis buvo a vienas i‰ karaliaus
kunig˜ ir kad tai buvo tas, kuris
patikòjo AbinadÏio ÏodÏiais ir
buvo i‰varytas karaliaus, ir todòl
jis nir‰o ant jo; nes jis buvo pavaldus karaliui Lamanui, taãiau
jis naudojosi valdÏia jiems ir apkrovò juos b darbais, ir paskyrò
jiems priÏiròtojus.
10 Ir buvo taip, kad j˜ suspaudimai buvo tokie dideli, kad jie
pradòjo kar‰tai ‰auktis Dievo.
11 Ir Amulonas ∞sakò jiems,
kad jie liaut˜si ‰auk´si; ir jis
paskyrò sargybinius, idant stebòt˜ juos, kad kiekvienas, kuris
bus pastebòtas ‰aukiantis Dievo,
bt˜ atiduotas mirãiai.
12 Ir Alma bei jo Ïmonòs nekòlò
24 8a DS 121:39.
9 a Mzj 17:1–4; 23:9.
b Mzj 21:3–6.
12a RR Malda.

14a
b
15a
b

savo bals˜ ∞ Vie‰pat∞, savo Dievà,
bet a i‰liedavo savo ‰irdis jam;
ir jis Ïinojo j˜ ‰irdÏi˜ mintis.
13 Ir buvo taip, kad j˜ suspaudimuose atòjo jiems Vie‰paties
balsas, sakantis: Pakelkite galvas
ir bkite paguosti, nes a‰ Ïinau
apie sandorà, kurià sudaròte
man; ir a‰ sudarysiu sandorà su
savo Ïmonòmis ir i‰vaduosiu
juos i‰ vergijos.
14 Ir a‰ taip pat palengvinsiu
na‰tas, kurios uÏkrautos ant js˜
peãi˜, kad net nejusite j˜ ant savo
nugar˜, netgi bdami vergijoje;
ir tai a‰ padarysiu, kad po to
btumòte man a liudytojai ir kad
uÏtikrintai Ïinotumòte, kad a‰,
Vie‰pats Dievas, aplankau savo
Ïmones j˜ b suspaudimuose.
15 Ir dabar buvo taip, kad na‰tos, kurios buvo uÏkrautos ant
Almos ir jo broli˜, buvo padarytos lengvos; taip, Vie‰pats
a
sustiprino juos, kad jie galòjo
lengvai ne‰ti savo b na‰tas, ir jie
dÏiugiai ir c kantriai pasidavò
visai Vie‰paties valiai.
16 Ir buvo taip, kad toks didis
buvo j˜ tikòjimas ir kantrybò,
kad jiems vòl atòjo Vie‰paties
balsas, sakantis: Bkite paguosti, nes rytoj a‰ i‰vaduosiu jus i‰
vergijos.
17 Ir jis tarò Almai: Tu eisi ‰it˜
Ïmoni˜ prie‰aky, ir a‰ eisiu su
tavimi ir i‰vaduosiu ‰iuos Ïmones i‰ a vergijos.
18 Dabar buvo taip, kad Alma
ir jo Ïmonòs nakt∞ surinko savo
kaimenes ir taip pat savo grd˜;

RR Liudytojas.
RR Pasiprie‰inimas.
Mt 11:28–30.
Al 31:38; 33:23.

c DS 54:10.
RR Kantrybò.
17a RR Nelaisvò.

203

Mozijo 24:19–25:8

taip, netgi per visà nakt∞ jie rinko savo kaimenes.
19 O ryte Vie‰pats sukòlò lamanitams a gil˜ miegà, taip, ir
visi j˜ priÏiròtojai buvo giliai
∞mig´.
20 Ir Alma ir jo Ïmonòs i‰òjo ∞
tyrus; ir, keliav´ visà dienà, jie
pasistatò savo palapines slònyje,
ir pavadino slòn∞ Alma, nes jis
rodò jiems kelià tyruose.
21 Taip, ir Almos slònyje jie
liejo savo a padòkas Dievui, nes
jis buvo jiems gailestingas ir
palengvino j˜ na‰tas, ir i‰vadavo juos i‰ vergijos; nes jie buvo
vergijoje ir niekas negalòjo j˜
i‰vaduoti, i‰skyrus Vie‰pat∞, j˜
Dievà.
22 Ir jie rei‰kò padòkas Dievui, taip, visi j˜ vyrai ir visos j˜
moterys, ir visi j˜ vaikai, kurie
mokòjo kalbòti, pakòlò balsus,
‰lovindami savo Dievà.
23 Ir dabar, Vie‰pats tarò Almai:
Paskubòk ir i‰eik tu ir ‰itie Ïmonòs i‰ ‰itos Ïemòs, nes lamanitai
pabudo ir vejasi tave; todòl i‰eik
i‰ ‰itos Ïemòs, o a‰ sustabdysiu
lamanitus ‰itame slònyje, tad jie
nebesivys ‰it˜ Ïmoni˜.
24 Ir buvo taip, kad jie i‰vyko i‰
slònio ir leidosi kelionòn ∞ tyrus.
25 Ir i‰buv´ tyruose dvylika
dien˜, jie atvyko ∞ Zarahemlà; ir
karalius Mozijas taip pat priòmò
juos su dÏiaugsmu.
25 SKYRIUS
Muleko palikuonys Zarahemlos Ïemòje tampa nefitais. Jie suÏino apie
19a 1 Sam 26:12.
21a RR Dòkingas,

Almos ir Zenifo Ïmones. Alma pakrik‰tija Limh∞ ir visus jo Ïmones.
Mozijas ∞galioja Almà organizuoti
Dievo baÏnyãià. Apie 120 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, karalius Mozijas nurodò, kad bt˜ surinkti visi
Ïmonòs.
2 Dabar, buvo ne tiek daug
Nefio vaik˜, arba ne tiek daug
t˜, kurie buvo Nefio palikuonys, kaip a Zarahemlos, kuris
buvo bMuleko palikuonis,
Ïmoni˜ ir t˜, kurie atòjo su juo
∞ tyrus.
3 Ir ne tiek daug buvo Nefio ir
Zarahemlos Ïmoni˜, kiek lamanit˜; taip, jie nebuvo nò perpus
tiek gauss.
4 Ir dabar, buvo surinkti kartu
visi Nefio Ïmonòs ir taip pat visi
Zarahemlos Ïmonòs, ir jie buvo
surinkti ∞ du brius.
5 Ir buvo taip, kad Mozijas
pats skaitò ir nurodò, kad jo
Ïmonòms bt˜ skaitomi Zenifo
metra‰ãiai; taip, jie skaitò Zenifo
Ïmoni˜ metra‰ãius, pradedant
nuo tada, kai jie paliko Zarahemlos Ïem´, iki tada, kai jie
vòl sugr∞Ïo.
6 Ir jis taip pat skaitò apra‰ymà
apie Almà ir jo brolius, ir visus
j˜ suspaudimus nuo to laiko, kai
jie paliko Zarahemlos Ïem´, iki
tada, kai jie vòl sugr∞Ïo.
7 Ir dabar, kai Mozijas pabaigò
skaityti metra‰ãius, pasilik´ ‰alyje jo Ïmonòs buvo apstulb´ i‰
nuostabos ir nustebimo.
8 Nes jie neÏinojo, kà begalvoti; nes kai jie matò tuos, kurie

padòkos, dòkojimas.
25 2a Om 1:13–19.

b Hel 6:10.
RR Mulekas.

Mozijo 25:9–22
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buvo i‰vaduoti i‰ a vergijos, jie
prisipildò nepaprastai didelio
dÏiaugsmo.
9 Ir dar, kada jie galvojo apie
savo brolius, kuriuos nuÏudò
lamanitai, jie prisipildò sielvarto ir net i‰liejo daug sielvarto
a‰ar˜.
10 Ir dar, kada jie galvojo apie
tiesiogin∞ Dievo gerumà ir jo
galià i‰vaduojant Almà ir jo
brolius i‰ lamanit˜ rank˜ ir
vergijos, jie pakòlò savo balsus
ir rei‰kò padòkas Dievui.
11 Ir dar, kada jie galvojo apie
lamanitus, kurie buvo j˜ broliai,
apie j˜ nuodòmingà ir suter‰tà
bsenà, jie prisipildò a skausmo
ir ‰irdgòlos dòl j˜ b siel˜ gerovòs.
12 Ir buvo taip, kad tie, kurie
buvo vaikai Amulono ir jo broli˜, paòmusi˜ ∞ Ïmonas lamanit˜ dukras, buvo nepatenkinti
savo tòv˜ elgesiu ir jau nebenoròjo vadintis savo tòv˜ vardais,
todòl jie prisiòmò Nefio vardà,
kad galòt˜ vadintis Nefio vaikais ir bt˜ priskaiãiuojami
prie t˜, kurie vadinosi nefitais.
13 Ir dabar visi Zarahemlos
Ïmonòs buvo a priskaiãiuoti prie
nefit˜, ir tai dòl to, kad karalystò
nebdavo perduodama niekam
kitam, kaip tik Nefio palikuonims.
14 Ir dabar buvo taip, kad baig´s kalbòti ir skaityti Ïmonòms,
Mozijas noròjo, kad Alma taip
pat kalbòt˜ Ïmonòms.
15 Ir Alma kalbòjo jiems, kai jie
buvo surinkti ∞ didelius brius,
ir jis òjo nuo vieno brio prie
8 a Mzj 22:11–13.
11a Mzj 28:3–4;
Al 13:27.

kito, skelbdamas Ïmonòms atgailà ir tikòjimà Vie‰paãiu.
16 Ir jis ragino Limhio Ïmones
ir savo brolius – visus tuos, kurie
buvo i‰vaduoti i‰ vergijos –
prisiminti, jog tai Vie‰pats i‰vadavo juos.
17 Ir buvo taip, kad po to, kai
Alma mokò Ïmones daugelio
dalyk˜ ir baigò kalbòti jiems,
karalius Limhis noròjo bti pakrik‰tytas; ir visi jo Ïmonòs
taip pat noròjo bti pakrik‰tyti.
18 Todòl Alma ∞òjo ∞ vanden∞ ir
a
pakrik‰tijo juos; taip, jis pakrik‰tijo juos tuo bdu, kaip
krik‰tijo savo brolius Mormono
b
vandenyse; taip, ir visi, kuriuos
tik jis pakrik‰tijo, priklausò Dievo baÏnyãiai; ir tai dòl j˜ tikòjimo Almos ÏodÏiais.
19 Ir buvo taip, kad karalius
Mozijas leido Almai steigti baÏnyãias visoje Zarahemlos Ïemòje; ir davò jam a galià kiekvienai
baÏnyãiai ∞‰ventinti kunigus ir
mokytojus.
20 Dabar tai buvo padaryta,
kadangi buvo tiek daug Ïmoni˜, kad jie visi negalòjo bti
vadovaujami vieno mokytojo;
ir negalòjo visi i‰girsti Dievo
ÏodÏio viename susirinkime.
21 Todòl jie buvo surinkti ∞ atskirus brius, vadinamus baÏnyãiomis; kiekviena baÏnyãia
turòjo savo kunigus ir savo mokytojus, ir kiekvienas kunigas
skelbò Ïod∞ pagal tai, kaip jis
buvo pateiktas jam Almos burna.
22 Ir taip, nepaisant to, kad
buvo daug baÏnyãi˜, jos visos

b RR Siela – Siel˜ vertò.
13a Om 1:19.
18a Mzj 21:35.

b Mzj 18:8–17.
19a RR Kunigystò.
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buvo viena a baÏnyãia, taip, btent Dievo baÏnyãia; nes visose
baÏnyãiose nebuvo skelbiama
nieko kito, kaip tik atgaila ir tikòjimas Dievu.
23 Ir dabar, Zarahemlos Ïemòje buvo septynios baÏnyãios. Ir buvo taip, kad kas tik
noròjo priimti Kristaus, arba
Dievo, a vardà, tie prisijungdavo
prie Dievo baÏnyãi˜.
24 Ir jie vadinosi Dievo a Ïmonòmis. Ir Vie‰pats i‰liedavo savo
Dvasià ant j˜, ir jie buvo laiminami ir klestòjo Ïemòje.
26 SKYRIUS
Netikintieji veda ∞ nuodòm´ daugel∞
baÏnyãios nari˜. Almai paÏadòtas
amÏinasis gyvenimas. Tie, kurie
atgailauja ir pasikrik‰tija, gauna
atleidimà. Nusidòjusiems baÏnyãios
nariams, kurie atgailauja ir i‰paÏ∞sta nuodòmes Almai ir Vie‰paãiui,
bus atleista; prie‰ingu atveju jie
nebus laikomi baÏnyãios Ïmonòmis.
Apie 120–100 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad auganãioje kartoje buvo daug toki˜,
kurie negalòjo suprasti karaliaus Benjamino ÏodÏi˜, kadangi tuo metu, kai jis kalbòjo
savo liaudÏiai, jie buvo maÏi
vaikai; ir jie netikòjo savo tòv˜
tradicijomis.
2 Jie netikòjo tuo, kas buvo pasakyta apie mirusi˜j˜ prisikòlimà, ir netikòjo Kristaus atòjimu.
22a Mzj 18:17.
23a RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus
vardo priòmimas.
24a RR Sandora.

3 Ir dabar, dòl savo netikòjimo jie negalòjo a suprasti Dievo
ÏodÏio; ir j˜ ‰irdys buvo uÏkietintos.
4 Ir jie nenoròjo krik‰tytis; ir
nenoròjo prisijungti prie baÏnyãios. Ir pagal tikòjimà jie buvo
atsiskyr´ Ïmonòs, ir tokie nuo
tada pasiliko, btent savo a kni‰koje ir nuodòmingoje bsenoje;
nes jie nesi‰aukò Vie‰paties, savo
Dievo.
5 Ir dabar, Mozijo valdymo
metu, jie nebuvo nò perpus tiek
gauss kaip Dievo Ïmonòs; bet
dòl a nesutarim˜ tarp broli˜ j˜
padaugòjo.
6 Nes buvo taip, kad savo pataikni‰kais ÏodÏiais jie viliojo
daugel∞ t˜, kurie buvo baÏnyãioje, ir pastmòjo juos padaryti daug nuodòmi˜; todòl
i‰kilo btinybò, kad tie, kas
padarò nuodòm´, priklausydami baÏnyãiai, bt˜ baÏnyãios
a
sudrausti.
7 Ir buvo taip, kad jie buvo
atvesti pas kunigus, ir mokytojai perdavò juos kunigams; ir
kunigai atvedò juos pas Almà,
kuris buvo a auk‰tasis kunigas.
8 Dabar, karalius Mozijas buvo
dav´s Almai valdÏià baÏnyãiai.
9 Ir buvo taip, kad Alma neÏinojo, kà su jais daryti; bet buvo
daug liudytoj˜ prie‰ juos; taip,
Ïmonòs stovòjo ir gausiai liudijo
apie j˜ nedorumà.
10 Dabar, iki ‰iol, baÏnyãioje
nieko pana‰aus nebuvo atsitik´;

26 3a RR Supratimas.
4 a RR Prigimtinis
Ïmogus.
5 a RR Atsimetimas;
Kova.

6 a Al 5:57–58; 6:3.
RR Øspòti, ∞spòjimas.
7 a Mzj 29:42.
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todòl Alma sunerimo savo dvasioje; ir nurodò, kad jie bt˜
nuvesti pas karali˜.
11 Ir jis tarò karaliui: ·tai, ãia yra
daugelis, kuriuos atvedòme pas
tave, kuriuos kaltina j˜ broliai;
taip, ir jie buvo suãiupti darantys ∞vairias nedorybes, ir jie neatgailauja dòl savo nedorybi˜;
todòl atvedòme juos pas tave,
kad tu teistum juos pagal j˜ nusikaltimus.
12 Bet karalius Mozijas tarò
Almai: ·tai, ne man juos teisti;
todòl a‰ a atiduodu juos ∞ tavo
rankas, kad bt˜ teisiami.
13 Ir dabar Almos dvasia vòl
sunerimo; ir jis nuòjo ir teiravosi
Vie‰paties, kà jam daryti ‰iuo
reikalu, nes jis bijojo pasielgti
neteisingai Dievo akyse.
14 Ir buvo taip, kad po to, kai
jis i‰liejo visà savo sielà Dievui,
jam atòjo Vie‰paties balsas, sakantis:
15 Palaimintas tu, Alma, ir palaiminti tie, kurie pasikrik‰tijo
Mormono a vandenyse. Palaimintas tu dòl savo nepaprasto
b
tikòjimo vienais tiktai mano
tarno AbinadÏio ÏodÏiais.
16 Ir palaiminti jie dòl j˜ nepaprasto tikòjimo vien tiktai ÏodÏiais, kuriuos kalbòjai jiems.
17 Ir palaimintas tu, kad ∞krei
a
baÏnyãià tarp ‰it˜ Ïmoni˜; ir
jie bus tvirtinami ir bus mano
Ïmonòs.
12a DS 42:78–93.
15a Mzj 18:30.
b Mzj 17:2.
RR Tikòjimas, tikòti.
17a Mzj 25:19–24.
18a Mzj 1:11; 5:8.
RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus

18 Taip, palaiminti ‰itie Ïmonòs, kurie nori ne‰ioti mano
a
vardà; nes jie bus pavadinti
mano vardu; ir jie yra mano.
19 Ir esi palaimintas, kad teiravaisi man´s dòl prasiÏengòlio.
20 Tu mano tarnas; ir a‰ sudarau sandorà su tavimi, kad tu
turòsi a amÏinàj∞ gyvenimà; ir tu
tarnausi man ir eisi mano vardu,
ir rinksi mano avis.
21 Ir tas, kuris klausys mano
balso, bus mano a avis; ir j∞ tu
priimsi ∞ baÏnyãià, ir j∞ a‰ priimsiu taip pat.
22 Nes ‰tai, tai mano baÏnyãia;
ir kas tik a pasikrik‰tys, pasikrik‰tys atgailai. Ir kà tik tu
priimsi, tikòs mano vardà; ir a‰
jam be saiko b atleisiu.
23 Nes tai a‰, kuris a imu ant
sav´s pasaulio nuodòmes; nes
tai a‰, kuris juos b sukriau; ir tai
a‰, kuris suteikiu vietà savo de‰inòje tam, kuris tiki iki galo.
24 Nes ‰tai, jie pavadinti mano
vardu; ir jeigu jie a paÏ∞sta mane,
jie ateis ir per amÏius turòs vietà
mano de‰inòje.
25 Ir bus taip, jog kada skardòs
a
antrasis trimitas, tada tie, kurie
niekuomet b nepaÏinojo man´s,
i‰eis ir stos prie‰ mane.
26 Ir tada jie paÏins, kad a‰
esu Vie‰pats, j˜ Dievas, kad a‰
esu j˜ I‰pirkòjas; bet jie nebus
i‰pirkti.
27 Ir tada pareik‰iu jiems, kad

vardo priòmimas.
Nuodòmi˜
20a RR I‰rinktieji;
atleidimas.
I‰rinkimas; AmÏinasis 23a RR I‰pirkòjas.
gyvenimas.
b RR Sukurti,
21 a RR Gerasis ganytojas.
sukrimas.
22 a 2 Nef 9:23.
24a Jn 17:3.
RR Krik‰tas, krik‰tyti. 25a DS 88:99, 109.
b RR Atleisti;
b DS 76:81–86.
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niekada a nepaÏinojau j˜; ir jie
b
eis ∞ c nesibaigianãià ugn∞, paruo‰tà velniui ir jo angelams.
28 Todòl sakau jums, kad to,
kuris a neklausys mano balso,
js nepriimsite ∞ mano baÏnyãià,
nes jo a‰ nepriimsiu paskutiniàjà
dienà.
29 Todòl sakau tau, eik; ir kas
tik prasiÏengia prie‰ mane, tà tu
a
teisi b pagal nuodòmes, kurias
jis padarò; ir jei jis c i‰paÏ∞sta savo
nuodòmes prie‰ tave ir mane ir
nuo‰irdÏiai d atgailauja, tam tu
e
atleisi, ir a‰ jam atleisiu taip pat.
30 Taip, ir a kaip daÏnai mano
Ïmonòs b beatgailaut˜, a‰ atleisiu jiems j˜ nusiÏengimus prie‰
mane.
31 Ir js taip pat turite vienas
kitam a atleisti nusiÏengimus;
nes tikrai sakau jums: tas, kuris
neatleidÏia savo artimo nusiÏengim˜, kada ‰is sako, kad atgailauja, tas pats uÏsitraukia
pasmerkimà.
32 Dabar sakau tau, eik, ir kas
tik neatgailaus dòl savo nuodòmi˜, tas nebus priskaiãiuotas
prie mano Ïmoni˜; ir nuo ‰iol
bus laikomasi ‰ito.
33 Ir buvo taip, kad i‰gird´s
‰iuos ÏodÏius, Alma uÏra‰ò
juos, kad turòt˜ juos ir kad galòt˜ teisti tos baÏnyãios Ïmones
pagal Dievo ∞sakymus.
27a
b
c
28a
29a
b

Mt 7:21–23.
Lk 13:27.
DS 76:43–44.
2 Nef 9:31; DS 1:14.
RR Teisti, teismas.
RR Ataskaita,
atsakingas,
atsakomybò.
c 3 Nef 1:25.
RR I‰paÏinti,

34 Ir buvo taip, kad Alma nuòjo
ir teisò tuos, kurie buvo suãiupti
darant nedoryb´, pagal Vie‰paties Ïod∞.
35 Ir kas tik atgailavo dòl savo
nuodòmi˜ ir a i‰paÏino jas, tuos
jis priskaiãiavo prie baÏnyãios
Ïmoni˜.
36 O tie, kurie nei‰paÏino
savo nuodòmi˜ ir neatgailavo
dòl savo nedorybòs, nebuvo priskaiãiuoti prie baÏnyãios Ïmoni˜, ir j˜ vardai buvo a i‰trinti.
37 Ir buvo taip, kad Alma sutvarkò visus baÏnyãios reikalus;
ir jie pradòjo vòl gyventi taikiai
ir nepaprastai klestòti baÏnyãios
reikaluose, apdairiai elgdamiesi
prie‰ais Dievà, daugel∞ priimdami ir daugel∞ krik‰tydami.
38 Ir dabar, visa tai Alma ir
jo bendradarbiai, vadovaujantys
baÏnyãiai, padarò elgdamiesi su
visu stropumu, visame kame
mokydami Dievo ÏodÏio, k´sdami visokius suspaudimus, bdami persekiojami vis˜ t˜, kurie
nepriklausò Dievo baÏnyãiai.
39 Ir jie drausmino savo brolius;
ir jie taip pat buvo a drausminami, kiekvienas Dievo ÏodÏiu pagal savo nuodòmes, arba pagal
nuodòmes, kurias buvo padar´s,
ir jiems buvo Dievo ∞sakyta be
paliovos b melstis ir visame kame
c
dòkoti.

i‰paÏinimas.
d RR Atgailauti, atgaila.
e RR Atleisti.
30a Mor 6:8.
b Ez 33:11, 15–16;
ApD 3:19–20;
Mzj 29:19–20.
31a 3 Nef 13:14–15;
DS 64:9–10.
35a RR I‰paÏinti,

i‰paÏinimas.
36a I‰ 32:33; Al 1:24.
RR Knyga, gyvenimo;
Pa‰alinimas i‰
baÏnyãios,
ekskomunikavimas.
39a RR Øspòti, ∞spòjimas.
b 2 Nef 32:8–9.
c RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
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27 SKYRIUS
Mozijas uÏdraudÏia persekiojimà
ir ∞sako laikytis lygybòs. Alma jaunesnysis ir keturi Mozijo sns
siekia sunaikinti baÏnyãià. Pasirodo
angelas ir ∞sako jiems palikti savo
piktà nusistatymà. Alma i‰tinkamas
nebylumu. Visa Ïmonija turi uÏgimti i‰ naujo, kad ∞gyt˜ i‰gelbòjimà.
Alma ir Mozijo sns skelbia geràjà naujienà. Apie 100–92 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad persekiojimai, kuriuos netikintieji
uÏkrovò baÏnyãiai, tapo tokie
nepakeliami, kad baÏnyãia dòl
to pradòjo murmòti ir sk˜stis
savo vadovams; o ‰ie skundòsi
Almai. Ir Alma i‰dòstò ‰∞ reikalà
j˜ karaliui Mozijui. Ir Mozijas
taròsi su savo kunigais.
2 Ir buvo taip, kad karalius
Mozijas i‰siuntinòjo skelbimà
po visas aplinkines Ïemes, kad
nò vienas netikintysis a nepersekiot˜ nò vieno i‰ t˜, kurie
priklausò Dievo baÏnyãiai.
3 Ir visose baÏnyãiose buvo
grieÏtai ∞sakyta, kad tarp j˜ nebt˜ joki˜ persekiojim˜, kad
tarp vis˜ Ïmoni˜ bt˜ a lygybò;
4 kad jie neleist˜ jokiam i‰didumui ar puikybei trikdyti j˜
a
taikos; kad kiekvienas b gerbt˜
savo artimà kaip save pat∞, sau
i‰laikyti dirbdamas savo paties
rankomis.
5 Taip, ir kad visi j˜ kunigai ir
mokytojai sau i‰laikyti a dirbt˜
27 2a RR Persekioti,
persekiojimas.
3 a Mzj 23:7; 29:32.
4 a RR Ramybò, taika.

b
5a
b
8a

savo paãi˜ rankomis visais atvejais, i‰skyrus ligà arba didel∞
nepritekli˜; ir tai darydami jie
turòjo apsãiai Dievo b malonòs.
6 Ir toje Ïemòje vòl òmò vyrauti didelò taika; ir Ïmoni˜
pasidarò labai daug, ir jie pradòjo sklisti po Ïemòs veidà, taip,
∞ ‰iaur´ ir ∞ pietus, ∞ rytus ir
∞ vakarus, statydami didelius
miestus ir kaimus visuose tos
Ïemòs ketvirãiuose.
7 Ir Vie‰pats aplankò juos ir
suteikò jiems sòkm´, ir jie tapo
didele ir turtinga liaudimi.
8 Dabar, Mozijo sns buvo
priskaiãiuoti prie netikinãi˜j˜; ir
taip pat vienas i‰ Almos a sn˜
buvo priskaiãiuotas prie j˜, bdamas vardu Alma pagal savo
tòvà; nepaisant to, jis tapo labai
nedoru ir b stabmeldÏiu vyru. Ir
jis buvo graÏbylys ir kalbòjo
daug pataikni‰k˜ ÏodÏi˜ Ïmonòms; todòl daugel∞ Ïmoni˜ jis
patraukò sekti savo nedorybi˜
pavyzdÏiu.
9 Ir jis tapo rimta klitimi
Dievo baÏnyãios klestòjimui,
a
pavogdamas Ïmoni˜ ‰irdis;
sukeldamas daug nesutarim˜
tarp Ïmoni˜; duodamas galimyb´ Dievo prie‰ui panaudoti
prie‰ juos savo galià.
10 Ir dabar buvo taip, kad tuo
metu, kai jis visur vaik‰ãiojo,
kad sunaikint˜ Dievo baÏnyãià,
nes jis slapta vaik‰ãiojo su Mozijo snumis, siekdamas sunaikinti baÏnyãià ir nuklaidinti
Vie‰paties Ïmones, prie‰ingai

RR Vertinti.
Mzj 18:24, 26.
RR Malonò.
RR Alma, Almos

snus.
b RR Stabmeldystò.
9 a 2 Sam 15:1–6.
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Dievo arba netgi karaliaus ∞sakymams;
11 ir, kaip sakiau jums, kai jie
visur vaik‰ãiojo, a mai‰taudami
prie‰ Dievà, ‰tai, jiems b pasirodò Vie‰paties c angelas; ir jis nusileido lyg debesyje; ir kalbòjo
lyg griaustinio balsu, kuris privertò drebòti Ïem´, ant kurios
jie stovòjo.
12 Ir toks didelis buvo j˜ nustebimas, kad jie parpuolò ant
Ïemòs ir nesuprato ÏodÏi˜, kuriuos jis kalbòjo jiems.
13 Nepaisant to, jis su‰uko
vòl, sakydamas: Alma, kelkis ir
stok prie‰ mane, nes kodòl tu
persekioji Dievo baÏnyãià? Juk
Vie‰pats pasakò: a Tai mano
baÏnyãia, ir a‰ ∞kursiu jà; ir niekas, i‰skyrus mano Ïmoni˜
prasiÏengimà, jos nesugriaus.
14 Ir dar angelas tarò: ·tai
Vie‰pats i‰girdo savo Ïmoni˜
a
maldas ir taip pat maldas savo
tarno Almos, kuris yra tavo tòvas; nes jis labai tikòdamas
meldòsi dòl tav´s, kad tu btum
atvestas ∞ tiesos paÏinimà; todòl tam, kad ∞ jo tarn˜ b maldas
bt˜ atsakyta pagal j˜ tikòjimà,
a‰ atòjau ∞tikinti tave Dievo galia
ir valdÏia.
15 Ir dabar ‰tai, ar gali abejoti
Dievo galia? Nes ‰tai, argi
mano balsas nesudrebino Ïemòs? Ir argi tu nematai man´s
prie‰ save? Ir ‰tai, a‰ esu si˜stas nuo Dievo.
16 Dabar sakau tau: eik, ir prisimink savo tòv˜ nelaisv´ Helamo Ïemòje bei Nefio Ïemòje; ir

Mozijo 27:11–22
prisimink, koki˜ didÏi˜ dalyk˜
jis padarò jiems; nes jie buvo
vergijoje, ir jis juos a i‰vadavo. Ir
dabar sakau tau, Alma: eik savo
keliu ir daugiau nebandyk sunaikinti baÏnyãios, kad ∞ j˜ maldas bt˜ atsakyta, ir tai, net jei
tu pats ir nori bti atmestas.
17 Ir dabar, tai buvo paskutiniai ÏodÏiai, kuriuos angelas
pasakò Almai; ir jis pasi‰alino.
18 Ir dabar Alma ir tie, kurie
buvo su juo, vòl parpuolò Ïemòn,
nes didis buvo j˜ nustebimas;
nes savo paãi˜ akimis jie matò
Vie‰paties angelà; ir jo balsas
buvo kaip griaustinis, drebinantis Ïem´; ir jie Ïinojo, kad niekas
kitas, i‰skyrus Dievo galià, negalòjo sudrebinti Ïemòs ir padaryti, kad ji drebòt˜, lyg skirt˜si
∞ dalis.
19 Ir dabar Alma buvo taip
apstulb´s, jog tapo nebylys ir
nebegalòjo atverti burnos; taip,
ir jis neteko jòg˜, netgi tiek, kad
nebegalòjo pajudinti rank˜; todòl buvusieji su juo paòmò ir
ne‰ò j∞ bejòg∞, netgi kol paguldò
prie‰ais jo tòvà.
20 Ir jie papasakojo jo tòvui
viskà, kas jiems atsitiko; ir jo
tòvas dÏigavo, nes jis Ïinojo,
kad tai buvo Dievo galia.
21 Ir jis nurodò, kad bt˜ surinkta minia, kad jie galòt˜ pamatyti, kà Vie‰pats padarò jo
snui ir taip pat tiems, kurie
buvo su juo.
22 Ir jis nurodò, kad susirinkt˜
kunigai; ir jie pradòjo pasninkauti ir melstis Vie‰paãiui, savo

11a RR Mai‰tas, sukilimas.
c RR Angelai.
b ApD 9:1–9;
13a RR Jòzus Kristus –
Al 8:15.
BaÏnyãios galva.

14a Al 10:22.
b Mrm 9:36–37.
16a Mzj 23:1–4.
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Dievui, kad jis atvert˜ Almos
burnà, kad ‰is galòt˜ kalbòti, ir
taip pat kad jo galnòs atgaut˜
stipryb´ – kad Ïmoni˜ akys atsivert˜ matyti ir paÏinti Dievo
gerumà ir ‰lov´.
23 Ir buvo taip, kad po to, kai
jie pasninkavo ir meldòsi dvi
dienas ir naktis, Almos galnòs
atgavo stipryb´ ir jis atsistojo ir
prabilo, sakydamas jiems, kad
jie gali bti paguosti:
24 Nes, – sakò jis, – a‰ atgailavau uÏ savo nuodòmes ir Vie‰paties buvau a i‰pirktas; ‰tai a‰
uÏgimiau i‰ Dvasios.
25 Ir Vie‰pats sakò man: Nesistebòk, kad visa Ïmonija, taip,
vyrai ir moterys, visos tautos,
giminòs, lieÏuviai ir liaudys turi
a
uÏgimti i‰ naujo; taip, uÏgimti
i‰ Dievo, b atsiversti i‰ savo c kni‰kos ir puolusios bsenos ∞ teisumo bsenà, bdami i‰pirkti
Dievo, tapdami jo snumis ir
dukromis.
26 Ir taip jie tampa naujais kriniais; ir jeigu jie to nepadaro,
a
jokiu bdu negali paveldòti
Dievo karalystòs.
27 Sakau tau, jeigu to nepadaro, jie turi bti atmesti; ir tai a‰
Ïinau, kadangi pats buvau beveik atmestas.
28 Taãiau po to, kai perbridau
didel´ kanãià, atgailavau kone
iki mirties, Vie‰pats i‰ gailesãio
nusprendò i‰traukti mane i‰
a
nesibaigianãio degimo, ir a‰
uÏgimiau i‰ Dievo.
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29 Mano siela buvo i‰pirkta i‰
karãiosios tulÏies ir nedorybòs
panãi˜. A‰ buvau tamsiausioje
prarajoje; bet dabar regiu nuostabià Dievo ‰viesà. Mano siela
buvo a kankinama amÏinos kankynòs; bet a‰ buvau i‰trauktas,
ir mano siela daugiau nebesikankina.
30 A‰ buvau atstm´s savo I‰pirkòjà ir neigiau tai, kas buvo
kalbòta ms˜ tòv˜; bet dabar,
kad jie galòt˜ i‰ anksto Ïinoti,
kad jis ateis ir kad jis prisimena
kiekvienà savo krinijos krin∞,
jis apreik‰ save visiems.
31 Taip, a kiekvienas kelis
klaupsis ir kiekvienas lieÏuvis
i‰paÏins prie‰ais j∞. Taip, btent paskutiniàjà dienà, kada
visi Ïmonòs stovòs, kad bt˜ jo
b
teisiami, tada jie pripaÏins,
kad jis yra Dievas; tada tie, kurie gyvena pasaulyje c be Dievo,
pripaÏins, kad nesibaigianãios
bausmòs nuosprendis jiems yra
teisingas; ir jie drebòs ir virpòs,
ir g‰is nuo jo d visa tirianãios
akies Ïvilgtelòjimo.
32 Ir dabar buvo taip, kad Alma
ir tie, kurie buvo su Alma tuo
metu, kai jiems pasirodò angelas,
nuo ‰iol pradòjo mokyti Ïmones, keliaudami po visà ‰al∞,
skelbdami visiems Ïmonòms tai,
kà jie girdòjo ir matò, ir skelbdami Dievo Ïod∞ dideliuose suspaudimuose, netikinãi˜j˜ didÏiai persekiojami, kentòdami
nuo daugelio i‰ j˜.

24a 2 Nef 2:6–7.
uÏgim´s i‰ Dievo.
RR I‰pirkti, i‰pirktas,
b Mzj 3:19; 16:3.
i‰pirkimas.
c RR Kni‰ka.
25a Rom 6:3–11; Mzj 5:7; 26a Jn 3:5.
Al 5:14; Moz 6:59.
28a 2 Nef 9:16.
RR UÏgim´s i‰ naujo, 29a Mzj 2:38.

31a Fil 2:9–11; Mzj 16:1–2;
DS 88:104.
b RR Jòzus Kristus –
Teisòjas.
c Al 41:11.
d RR Dievas.
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33 Bet nepaisant viso to, jie suteikò daug paguodos baÏnyãiai,
stiprindami j˜ tikòjimà ir su didÏia kantrybe bei per daugyb´
kanãi˜ ragindami juos laikytis
Dievo ∞sakym˜.
34 Ir keturi i‰ j˜ buvo Mozijo
a
sns; ir j˜ vardai buvo: Amonas ir Aaronas, ir Omneris, ir
Himnis; tokie buvo Mozijo sn˜
vardai.
35 Ir jie keliavo po visà Zarahemlos Ïem´ ir tarp vis˜ Ïmoni˜,
kuriuos valdò karalius Mozijas,
uoliai stengdamiesi atitaisyti visà
Ïalà, kurià padarò baÏnyãiai,
i‰paÏindami visas savo nuodòmes ir skelbdami visa tai, kà
matò, ir ai‰kindami prana‰ystes
bei Ra‰tus visiems, kurie noròjo j˜ klausytis.
36 Ir taip jie tapo ∞rankiais
Dievo rankose, atvedant daugel∞
∞ tiesos paÏinimà, taip, ∞ savo
I‰pirkòjo paÏinimà.
37 Ir kokie jie palaiminti! Nes
jie a skelbò taikà; jie skelbò b geràjà naujienà apie gòr∞; ir jie
skelbò Ïmonòms, kad Vie‰pats
vie‰patauja.
28 SKYRIUS
Mozijo sns i‰eina skelbti ÏodÏio
lamanitams. Panaudodamas du regòtojo akmenis Mozijas i‰verãia
jaredit˜ plok‰teles. Apie 92 m. prie‰
Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad po to, kai
34a RR Amonas, Mozijo
snus.
37a Iz 52:7; Mzj 15:14–17.
RR Pamokslauti,
skelbti.
b RR Evangelija.

Mozijo a sns visa tai padarò,
jie pasiòmò nedidel∞ br∞ ir sugr∞Ïo pas savo tòvà, karali˜, ir
noròjo, jog jis leist˜ jiems su
tais, kuriuos jie i‰sirinko, eiti ∞
b
Nefio Ïem´ skelbti tai, kà jie
girdòjo, ir perduoti Dievo Ïod∞
savo broliams lamanitams,
2 kad galbt atvest˜ juos ∞
Vie‰paties, savo Dievo, paÏinimà
ir ∞tikint˜ j˜ tòv˜ nedorumu; ir
kad galbt i‰gydyt˜ juos nuo j˜
a
neapykantos nefitams, idant jie
bt˜ taip pat atvesti dÏigauti
Vie‰paãiu, savo Dievu, kad jie
tapt˜ draugi‰ki vienas kitam ir
kad daugiau nebt˜ kov˜ visoje
Ïemòje, kurià Vie‰pats, j˜ Dievas, davò jiems.
3 Dabar jie noròjo, kad i‰gelbòjimas bt˜ skelbiamas kiekvienam kriniui, nes jie negalòjo
net a pagalvoti, kad praÏt˜ bent
viena Ïmogaus b siela; taip, vien
nuo minties, kad bent viena siela
turòt˜ kentòti c begalin´ kankyn´,
jie drebòjo ir virpòjo.
4 Ir tai Vie‰paties Dvasia taip
paveikò juos, nes jie buvo a nedoriausi i‰ nusidòjòli˜. Ir Vie‰pats
matò tinkama i‰ savo beribio
b
gailestingumo pasigailòti j˜;
taãiau jie patyrò daug sielos
skausmo dòl savo nedorybi˜,
daug kentòdami ir bijodami, kad
tik nebt˜ atmesti per amÏius.
5 Ir buvo taip, kad jie daug
dien˜ pra‰ò savo tòvà, kad leist˜
jiems eiti ∞ Nefio Ïem´.
6 Ir karalius Mozijas nuòjo ir

28 1a Mzj 27:34.
b Om 1:12–13; Mzj 9:1.
2 a JokK 7:24.
3 a Al 13:27;
3 Nef 17:14;
Moz 7:41.

b RR Siela – Siel˜ vertò.
c JokK 6:10;
DS 19:10–12.
4 a Mzj 27:10.
b RR Gailestingumas,
gailestingas.

Mozijo 28:7–20
pasiteiravo Vie‰paties, ar jis
turòt˜ leisti savo snums eiti
skelbti ÏodÏio lamanitams.
7 Ir Vie‰pats tarò Mozijui: Leisk
jiems eiti, nes daugelis patikòs
j˜ ÏodÏiais, ir jie turòs amÏinàj∞
gyvenimà; ir a‰ a i‰vaduosiu tavo
snus i‰ lamanit˜ rank˜.
8 Ir buvo taip, kad Mozijas leido
jiems eiti ir daryti tai, ko jie pra‰ò.
9 Ir jie a leidosi kelionòn ∞ tyrus
skelbti ÏodÏio tarp lamanit˜; ir
j˜ darb˜ b apra‰ymà a‰ pateiksiu
toliau.
10 Dabar karalius Mozijas neturòjo nò vieno, kam perduoti
karalyst´, nes nò vienas i‰ jo sn˜
nenoròjo priimti karalystòs.
11 Todòl jis paòmò metra‰ãius,
i‰raiÏytus ant skaistvario a plok‰teli˜, taip pat Nefio plok‰teles
ir visus daiktus, kuriuos laikò
ir saugojo pagal Dievo ∞sakymus
po to, kai i‰vertò ir nurodò uÏra‰yti metra‰ãius, buvusius ant
aukso b plok‰teli˜, aptikt˜ Limhio Ïmoni˜ ir ∞teikt˜ jam Limhio
ranka.
12 Ir tai jis padarò dòl didelio
savo Ïmoni˜ susirpinimo; nes
jie be galo tro‰ko suÏinoti apie
tuos Ïmones, kurie buvo i‰Ïudyti.
13 Ir dabar, jis i‰vertò juos, panaudodamas tuos du a akmenis,
kurie buvo ∞tvirtinti ∞ du lanko
kra‰tus.
14 Dabar, ‰itie daiktai buvo
paruo‰ti nuo pradÏios ir per7a
9a
b
11a
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duodami i‰ kartos ∞ kartà kalboms versti.
15 Ir jie buvo laikomi ir saugomi
Vie‰paties ranka, kad jis galòt˜
atskleisti kiekvienam kriniui,
kuris apsigyvens Ïemòje, savo
Ïmoni˜ nedorybes ir bjaurumus.
16 Ir kas tik turi ‰iuos daiktus,
vadinamas a regòtoju, kaip ir senovòs laikais.
17 Dabar, Mozijui baigus versti
‰iuos metra‰ãius, ‰tai, jie pateikò
apra‰ymà apie Ïmones, kurie
buvo a i‰Ïudyti, nuo to laiko,
kada jie buvo i‰Ïudyti, atgal iki
b
didÏiojo bok‰to statybos tuo
metu, kai Vie‰pats c sumai‰ò
Ïmoni˜ kalbà ir jie buvo plaãiai
i‰sklaidyti ant visos Ïemòs veido, taip, ir netgi nuo to laiko
atgal iki Adomo sukrimo.
18 Dabar, dòl ‰io apra‰ymo
Mozijo Ïmonòs nepaprastai gedòjo, taip, jie prisipildò sielvarto;
taãiau tai suteikò jiems daug Ïini˜, kuriomis jie dÏiaugòsi.
19 Ir ‰is apra‰ymas vòliau bus
pateiktas; nes ‰tai, svarbu, kad
visi Ïmonòs Ïinot˜ tai, kas para‰yta ‰itame apra‰yme.
20 Ir dabar, kaip sakiau jums,
padar´s visa tai, karalius Mozijas
paòmò a skaistvario plok‰teles ir
visus jo saugotus daiktus ir
∞teikò juos Almai, kuris buvo
Almos snus; taip, visus metra‰ãius ir taip pat b vertiklius; ir
∞teikò juos jam, ir ∞sakò, kad jis
priÏiròt˜ ir c saugot˜ juos, ir

Al 19:22–23.
13a RR Urimai ir
Al 17:6–9.
Tumimai.
Al 17–26.
16a Mzj 8:13–18.
RR Skaistvario
RR Regòtojas.
plok‰telòs.
17a Mzj 8:7–12.
b RR Aukso plok‰telòs.
b Etr 1:1–5.

c Pr 11:6–9.
20a Al 37:3–10.
b RR Urimai ir
Tumimai.
c RR Ra‰tai – Ra‰tai turi
bti i‰saugoti.
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taip pat vest˜ liaudies metra‰t∞,
perduodamas juos i‰ kartos ∞
kartà, taip, kaip jie buvo perduodami nuo to laiko, kai Lehis
paliko Jeruzal´.
29 SKYRIUS
Mozijas silo, kad vietoje karaliaus
bt˜ i‰rinkti teisòjai. Neteiss karaliai veda savo Ïmones ∞ nuodòm´.
Alma jaunesnysis liaudies balsu
i‰renkamas vyriausiuoju teisòju.
Jis taip pat yra auk‰tasis baÏnyãios
kunigas. Alma vyresnysis ir Mozijas mir‰ta. Apie 92–91 m. prie‰
Kristaus gim.
Dabar, padar´s visa tai, Mozijas
i‰siuntinòjo kreipimàsi po visà
‰al∞, visiems Ïmonòms, noròdamas suÏinoti j˜ valià, kas turòt˜
bti j˜ karalius.
2 Ir buvo taip, kad atòjo liaudies balsas, sakantis: Mes norime, kad tavo snus Aaronas
bt˜ ms˜ karalius ir ms˜
valdovas.
3 Dabar, Aaronas buvo i‰òj´s ∞
Nefio Ïem´, todòl karalius negalòjo perduoti karalystòs jam;
be to, Aaronas nepriimt˜ karalystòs; ir nebuvo i‰ Mozijo a sn˜
nò vieno kito, norinãio priimti
karalyst´.
4 Todòl karalius Mozijas vòl
siuntò tarp Ïmoni˜; taip, btent
para‰ytà Ïod∞ siuntò jis tarp
Ïmoni˜. Ir ‰tai tie para‰yti ÏodÏiai, sakantys:
5 ·tai, o mano Ïmonòs, arba
mano broliai, nes tokiais jus
laikau, noriu, kad apsvarstytu29 3a Mzj 27:34.
5 a 1 Sam 8:9–19.

mòt klausimà, kur∞ apsvarstyti
esate su‰aukti, – nes norite
turòti a karali˜.
6 Dabar a‰ parei‰kiu jums, kad
tas, kuriam karalystò teisòtai
priklauso, atsisakò ir nepriims
karalystòs.
7 Ir dabar, jei bt˜ kitas paskirtas ∞ jo vietà, ‰tai, a‰ baiminuosi,
kad tarp js˜ nekilt˜ nesutarimai. Ir kas Ïino, galbt mano
snus, kuriam priklauso karalystò, atsigr´Ït˜ ∞ piktumà ir
patraukt˜ paskui save dal∞ ‰it˜
Ïmoni˜, kas tarp js˜ sukelt˜
karus ir kovas, kas bt˜ didelio
kraujo praliejimo ir Vie‰paties
kelio i‰kraipymo prieÏastis, taip,
ir sunaikint˜ daugelio Ïmoni˜
sielas.
8 Dabar a‰ sakau jums: bkime
i‰mintingi ir apsvarstykime tai,
nes neturime teisòs sunaikinti
mano snaus, ir neturime teisòs
sunaikinti kito, jei jis bt˜ paskirtas ∞ jo vietà.
9 O jeigu mano snus vòl atsigr´Ït˜ ∞ savo i‰didumà ir tu‰ãius
dalykus, jis at‰aukt˜ tai, kà pasakò, ir pareik‰t˜ savo teis´ ∞
karalyst´, kas pastmòt˜ j∞ ir
taip pat jo Ïmones padaryti
daug nuodòmi˜.
10 Ir dabar, bkime i‰mintingi,
numatykime ir darykime tai, kas
pasitarnaus ‰i˜ Ïmoni˜ taikai.
11 Todòl a‰ bsiu js˜ karalius
likusias savo dienas; taãiau a paskirkime b teisòjus teisti ‰iuos
Ïmones pagal ms˜ ∞statymà;
ir mes naujai sutvarkysime ‰i˜
Ïmoni˜ reikalus, nes paskirsime teisòjais i‰mintingus vyrus,

11a Mzj 29:25–27.
b I‰ 18:13–24.

Mozijo 29:12–23
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kurie teis ‰iuos Ïmones pagal
Dievo ∞sakymus.
12 Dabar, geriau, kad Ïmogus
bt˜ teisiamas Dievo negu Ïmogaus, nes Dievo teismai visuomet teisingi, o Ïmogaus teismai
teisingi ne visuomet.
13 Todòl, jei bt˜ ∞manoma,
kad js˜ karaliai bt˜ a teiss
vyrai, kurie nustatyt˜ Dievo
∞statymus ir teist˜ ‰ià liaud∞ pagal jo ∞sakymus, taip, jei bt˜
∞manoma, kad js˜ karaliai bt˜
vyrai, kurie daryt˜ tai, kà mano
tòvas b Benjaminas darò dòl ‰itos liaudies, – sakau jums: jei
visuomet bt˜ taip, tai bt˜
tikslinga, kad jums visuomet
vie‰pataut˜ karaliai.
14 Ir netgi a‰ pats visa savo
galia ir sugebòjimais stengiausi
mokyti jus Dievo ∞sakym˜ ir
∞vesti taikà visoje ‰alyje, kad
nebt˜ nei kar˜, nei kov˜, nei
vogimo, nei plò‰imo, nei Ïudymo, nei bet kokios nedorybòs.
15 Ir kas tik padarò nedoryb´,
tà a nubaudÏiau pagal nusikaltimà, kur∞ jis padarò, pagal
∞statymà, kuris mums duotas
ms˜ tòv˜.
16 Dabar, sakau jums: kadangi
ne visi Ïmonòs teiss, nereikalinga, jog turòtumòt karali˜ ar
karalius, kad jus valdyt˜.
17 Nes ‰tai, kiek daug a nedorybòs pastmòja padaryti vienas
b
nelabas karalius, taip, ir kok∞
didel∞ nuniokojimà!
13a Mzj 23:8, 13–14.
b MÎ 1:17–18.
15a Al 1:32–33.
17a Al 46:9–10.
b Mzj 23:7–9.
18a Mzj 11:1–15.
b 1 Sam 8:10–18;

18 Taip, prisiminkite karali˜
Noj˜, jo a nelabumà ir bjaurumus, ir taip pat jo Ïmoni˜ nelabumà ir bjaurumus. ·tai koks
didelis nuniokojimas i‰tiko juos;
ir taip pat dòl j˜ nedorybi˜ jie
buvo atvesti ∞ b vergijà.
19 Ir jei ne j˜ visa i‰mananãio
Kròjo ∞siki‰imas, – ir tai dòl j˜
nuo‰irdÏios atgailos – jie nei‰vengiamai bt˜ pasilik´ vergijoje net iki ‰iol.
20 Bet ‰tai, jis i‰vadavo juos,
nes jie a nusiÏemino prie‰ j∞; ir
kadangi jie kar‰tai jo b ‰aukòsi,
jis i‰vadavo juos i‰ vergijos; ir
taip Vie‰pats visais atvejais
dirba savo galia tarp Ïmoni˜
vaik˜, i‰tiesdamas c gailestingumo rankà tiems, kas savo
d
viltis sudeda ∞ j∞.
21 Ir ‰tai, dabar sakau jums:
js negalite nuversti nedoro
karaliaus kitaip, kaip tik per
didel´ kovà ir didel∞ kraujo
praliejimà.
22 Nes ‰tai, jis turi savo nedorybòs a draug˜ ir laiko sargybinius aplink save; ir suplò‰o
∞statymus t˜, kurie valdò teisiai
iki jo; ir trypia po kojomis Dievo
∞sakymus.
23 Ir jis ∞teisina ∞statymus ir
i‰siuntinòja juos tarp savo Ïmoni˜, taip, ∞statymus pagal savo
paties a nelabumà; ir kiekvienà,
kas tik nepaklsta jo ∞statymams,
jis nurodo sunaikinti; o kurie tik
mai‰tauja prie‰ j∞ – jis pasiunãia

Mzj 12:1–8;
Etr 6:22–23.
20a Mzj 21:13–15.
b I‰ 2:23–25;
Al 43:49–50.
c Ez 33:11, 15–16;
Mzj 26:30.

d RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
22a 1 Kar 12:8–14.
23a RR Nelabas,
nelabumas.
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savo armijas prie‰ juos kariauti
ir, jei gali, sunaikina juos; ir taip
neteisus karalius i‰kraipo viso
teisumo kelius.
24 Ir dabar ‰tai sakau jums:
nereikalinga, kad tokie bjaurumai i‰tikt˜ jus.
25 Todòl ‰itos liaudies balsu
i‰rinkite teisòjus, kad galòtumòte bti teisiami pagal ms˜
tòv˜ jums duotus ∞statymus,
kurie yra teisingi ir kurie buvo
duoti jiems Vie‰paties ranka.
26 Dabar, ne∞prasta, kad
liaudies balsas nori ko nors
prie‰ingo tam, kas teisu; bet
∞prasta, kad maÏesnioji liaudies
dalis nori to, kas neteisu; todòl
‰tai laikysitòs ‰ito ir padarysite tai savo ∞statymu – tvarkyti
savo reikalus liaudies balsu.
27 Ir a jei ateis toks laikas, kad
liaudies balsas pasirinks nedoryb´, tada bus tas laikas, kada
Dievo teismai i‰tiks jus; taip,
tada bus laikas, kada jis aplankys jus su dideliu nuniokojimu, taip kaip jis anksãiau yra
aplank´s ‰ità Ïem´.
28 Ir dabar, jei turite teisòjus ir
jie neteisia js˜ pagal ∞statymà,
kuris buvo duotas, js galite
padaryti, kad jie bt˜ teisiami
auk‰tesniojo teisòjo.
29 Jei js˜ auk‰tesnieji teisòjai teisia neteisiai, padarysite,
kad susirinkt˜ nedidelò grupò
js˜ Ïemesni˜j˜ teisòj˜, ir jie
teis js˜ auk‰tesniuosius teisòjus pagal liaudies balsà.
30 Ir a‰ ∞sakau jums tai daryti
su Vie‰paties baime; ir ∞sakau
27a Al 10:19.
32a Al 30:11.

jums tai daryti ir kad neturòtumòt karaliaus, idant, jeigu ‰ie
Ïmonòs darys nuodòmes ir nedorybes, jos bt˜ uÏkrautos ant
j˜ paãi˜ galv˜.
31 Nes ‰tai, sakau jums, kad
daugelio Ïmoni˜ nuodòmes sukòlò karali˜ nedorybòs; todòl j˜
nedorybòs uÏkraunamos ant j˜
karali˜ galv˜.
32 Ir dabar a‰ noriu, kad ‰itos
a
nelygybòs daugiau nebebt˜
‰ioje Ïemòje, ypaã tarp mano
Ïmoni˜; bet noriu, kad ‰i Ïemò
bt˜ b laisvòs Ïemò ir c kiekvienas
galòt˜ dÏiaugtis savo teisòmis ir
privilegijomis vienodai, tol, kol
Vie‰paãiui atrodys tinkama, kad
gyventume ir paveldòtume ‰ià
Ïem´, taip, netgi tol, kol bent
vienas i‰ ms˜ ainijos bus ant
‰ios Ïemòs veido.
33 Ir daug daugiau dalyk˜
karalius Mozijas para‰ò jiems,
atskleisdamas visus teisaus karaliaus i‰mòginimus ir vargus,
taip, visas sielos kanãias dòl savo
Ïmoni˜ ir taip pat visus Ïmoni˜
murmòjimus savo karaliui; ir jis
visa tai i‰ai‰kino jiems.
34 Ir jis pasakò, kad taip
neturòt˜ bti; bet kad na‰ta
turòt˜ gulti ant vis˜ Ïmoni˜,
kad kiekvienas galòt˜ ne‰ti
savo dal∞.
35 Ir jis taip pat atskleidò
jiems visas blogybes, nuo kuri˜
jie kentòt˜, jei juos valdyt˜ neteisus karalius.
36 Taip, visas jo nedorybes
ir bjaurumus, ir visus karus, ir
kovas, ir kraujo liejimus, ir vo-

b 2 Nef 1:7; 10:11.
RR Laisvas, laisvò.

c Al 27:9.

Mozijo 29:37–47
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gimà, ir plò‰imà, ir paleistuvystes, ir visokias nedorybes,
kuri˜ ne∞manoma i‰vardinti, –
pasakydamas jiems, kad to
neturòt˜ bti, kad tai ai‰kiai
prie‰tarauja Dievo ∞sakymams.
37 Ir dabar buvo taip, kad po
to, kai karalius Mozijas i‰siuntinòjo tai tarp Ïmoni˜, jie buvo
∞tikinti jo ÏodÏi˜ tiesa.
38 Todòl jie liovòsi pageidauti
karaliaus ir nepaprastai panoro, kad kiekvienas visoje ‰alyje
turòt˜ vienodas galimybes; taip,
ir kiekvienas i‰rei‰kò pasiryÏimà atsakyti uÏ savo paties nuodòmes.
39 Todòl buvo taip, jog visoje
‰alyje jie susirinko briais, kad
∞mest˜ savo balsus dòl to, kas
bus j˜ teisòjai, idant teist˜ juos
pagal a ∞statymà, kuris buvo
duotas jiems; ir jie nepaprastai
dÏigavo dòl b laisvòs, kuri buvo
jiems suteikta.
40 Ir jie labai mylòjo Mozijà;
taip, jie gerbò j∞ labiau uÏ bet
kur∞ kità Ïmog˜; nes jie neÏiròjo ∞ j∞ kaip ∞ tironà, siekiant∞
pelno, taip, to turto, kuris sugadina sielà; nes jis nereikalavo
turt˜ i‰ j˜ ir nesimògavo kraujo
liejimu; bet ∞tvirtino a taikà ‰alyje
ir leido savo Ïmonòms i‰silaisvinti i‰ bet kokios vergijos; todòl
jie gerbò j∞, taip, nepaprastai,
neapsakomai.
41 Ir buvo taip, kad jie paskyrò
39a Al 1:14.
b RR Laisvas, laisvò.
40a RR Taikdarys.

a

teisòjus valdyti juos, arba teisti
juos pagal ∞statymà; ir tai jie
padarò visoje ‰alyje.
42 Ir buvo taip, kad Alma buvo
paskirtas pirmuoju vyriausiuoju
teisòju, bdamas taip pat auk‰tuoju kunigu, kadangi jo tòvas
suteikò jam ‰ià pareigyb´ ir
perdavò atsakomyb´ uÏ visus
baÏnyãios reikalus.
43 Ir dabar buvo taip, kad Alma
a
vaik‰ãiojo Vie‰paties keliais ir
laikòsi jo ∞sakym˜, ir teisò teisiai;
ir visoje toje Ïemòje buvo nuolatinò taika.
44 Ir taip prasidòjo teisòj˜
valdymas visoje Zarahemlos
Ïemòje, tarp vis˜ Ïmoni˜, kurie vadinosi nefitais; ir Alma
buvo pirmasis ir vyriausiasis
teisòjas.
45 Ir dabar buvo taip, kad
jo tòvas mirò, bdamas a‰tuoniasde‰imt dvej˜ met˜ amÏiaus, gyven´s, kad vykdyt˜
Dievo ∞sakymus.
46 Ir buvo taip, kad Mozijas
taip pat mirò trisde‰imt treãiais
savo valdymo metais, bdamas a ‰e‰iasde‰imt trej˜ met˜
amÏiaus; kas i‰ viso sudarò
penkis ‰imtus devynerius metus
nuo to laiko, kai Lehis paliko
Jeruzal´.
47 Ir taip pasibaigò karali˜
valdÏia Nefio Ïmonòms; ir taip
pasibaigò dienos Almos, kuris
buvo j˜ baÏnyãios ∞kròjas.

41a Mzj 29:11.
43a RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.

46a Mzj 6:4.

Almos knyga
·IS ALMA BUVO ALMOS SÌNUS

T

ai apra‰ymas Almos, kuris buvo Almos snus, Nefio Ïmoni˜
pirmasis ir vyriausiasis teisòjas ir taip pat BaÏnyãios auk‰tasis
kunigas. Apra‰ymas apie teisòj˜ valdymà ir karus bei kovas tarp
Ïmoni˜. Ir taip pat apra‰ymas apie karà tarp nefit˜ ir lamanit˜
pagal Almos, pirmojo ir vyriausiojo teisòjo, metra‰t∞.
1 SKYRIUS
Nehoras moko klaiding˜ doktrin˜,
∞steigia baÏnyãià, ∞veda piktnaudÏiavimà kunigavimu ir nuÏudo
Gideonà. Nehoras nubaudÏiamas
mirtimi uÏ savo nusikaltimus.
PiktnaudÏiavimai kunigavimu ir
persekiojimai pasklinda tarp Ïmoni˜. Kunigai i‰laiko save, Ïmonòs
rpinasi varg‰ais ir baÏnyãia klesti.
Apie 91–88 m. prie‰ Kristaus gim.

D

ABAR buvo taip, kad pirmaisiais teisòj˜ valdÏios
Nefio Ïmonòms metais karalius
Mozijas a nuòjo visos Ïemòs keliu,
kovoj´s gerà kovà, teisiai vaik‰ãioj´s prie‰ais Dievà ir nieko
nepalik´s valdyti vietoje sav´s;
taãiau jis nustatò b ∞statymus, ir
jie buvo Ïmoni˜ patvirtinti; todòl nuo tol jie privalòjo gyventi
pagal jo sudarytus ∞statymus.
2 Ir buvo taip, kad pirmaisiais
Almos valdymo teismo krasòje
metais prie‰ais j∞ teismui buvo
atvestas a vyras, stambus vyras,
Ïinomas savo didele jòga.
3 Ir jis vaik‰tinòjo tarp Ïmoni˜, skelbdamas jiems tai, kà
[almos]
1 1a Mzj 29:46.
b Jar 1:5; Al 4:16;
Hel 4:22.

2a
3a
b
c

jis a vadino esant Dievo ÏodÏiu,
veikdamas b prie‰ baÏnyãià,
skelbdamas Ïmonòms, kad kiekvienas kunigas ir mokytojas turi
tapti c populiarus ir kad jiems
d
nereikia dirbti savo rankomis,
bet kad jie turi bti i‰laikomi
Ïmoni˜.
4 Ir taip pat jis liudijo Ïmonòms, kad visa Ïmonija bus i‰gelbòta paskutiniàjà dienà ir kad
jiems nereikia nei bijoti, nei
drebòti, bet kad jie gali pakelti
savo galvas ir dÏigauti; nes
Vie‰pats sukrò visus Ïmones
ir taip pat i‰pirko visus Ïmones;
ir galiausiai visi Ïmonòs turòs
amÏinàj∞ gyvenimà.
5 Ir buvo taip, kad jis taip
stropiai to mokò, jog daugybò
patikòjo jo ÏodÏiais, netgi tokia
daugybò, kad jie pradòjo i‰laikyti j∞ ir duoti jam pinig˜.
6 Ir jis pradòjo auk‰tintis dòl
savo ‰irdies i‰didumo ir dòvòti
labai prabangius drabuÏius, taip,
ir netgi pradòjo steigti a baÏnyãià
pagal savo pamokslavimà.
7 Ir buvo taip, kad, beeidamas
pamokslauti tiems, kurie patikòjo jo ÏodÏiu, jis sutiko vyrà,

Al 1:15.
Ez 13:3.
RR Antikristas.
Lk 6:26; 1 Nef 22:23.

d Mzj 18:24, 26; 27:5.
6 a 1 Nef 14:10.
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priklausant∞ Dievo baÏnyãiai,
taip, btent vienà i‰ j˜ mokytoj˜; ir pradòjo ‰iurk‰ãiai su juo
ginãytis, idant galòt˜ nuklaidinti baÏnyãios Ïmones; bet
vyras atròmò j∞, drausmindamas
a
Dievo ÏodÏiais.
8 Dabar, ‰ito vyro vardas buvo
a
Gideonas; ir tai buvo tas, kuris
buvo ∞rankis Dievo rankose
i‰vaduojant Limhio Ïmones i‰
vergijos.
9 Dabar, kadangi Gideonas
atròmò j∞ Dievo ÏodÏiais, jis supyko ant Gideono, i‰sitraukò
kalavijà, ir òmò kirsti j∞. Dabar,
Gideonas, slegiamas daugybòs
met˜, negalòjo atremti jo smgi˜, todòl a Ïuvo nuo kalavijo.
10 Ir vyras, kuris nuÏudò j∞,
buvo suimtas baÏnyãios Ïmoni˜
ir atvestas prie‰ais Almà, kad
bt˜ a teisiamas uÏ padarytus
nusikaltimus.
11 Ir buvo taip, kad jis stovòjo
prie‰ais Almà ir labai dràsiai
gynòsi.
12 Bet Alma tarò jam: ·tai, tai
pirmas kartas, kada tarp ‰it˜
Ïmoni˜ prasidòjo a piktnaudÏiavimas kunigavimu. Ir ‰tai, tu kaltas ne tik dòl piktnaudÏiavimo
kunigavimu, bet siekei primesti
tai, pasinaudodamas kalaviju;
ir jeigu piktnaudÏiavimas kunigavimu bt˜ primestas jòga
‰iems Ïmonòms, tai baigt˜si
visi‰ku j˜ sunaikinimu.
13 Ir tu praliejai teisaus vyro
7a
8a
9a
10a
12a

RR Dievo Ïodis.
Mzj 20:17; 22:3.
Al 6:7.
Mzj 29:42.
2 Nef 26:29.
RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.

kraujà, taip, vyro, kuris padarò
daug gero ‰itiems Ïmonòms; ir
jei mes pasigailòtume tav´s, jo
kraujas krist˜ ant ms˜ a ker‰tui.
14 Todòl tu nuteisiamas mirti,
remiantis ∞statymu, kur∞ mums
davò Mozijas, ms˜ paskutinysis karalius; ir j∞ patvirtino ‰itie
Ïmonòs; todòl ‰itie Ïmonòs turi
a
gyventi pagal ‰∞ ∞statymà.
15 Ir buvo taip, kad jie suòmò
j∞; ir jo vardas buvo a Nehoras; ir
jie nuvedò j∞ ant Manãio kalvos
vir‰nòs, ir ten jis buvo priverstas, arba, tiksliau, prisipaÏino
prie‰ dang˜ ir Ïem´, kad tai, ko
jis mokò Ïmones, buvo prie‰inga
Dievo ÏodÏiui; ir ten jis i‰kentòjo
gòdingà b mirt∞.
16 Taãiau tai nepadarò galo
piktnaudÏiavimo kunigavimu
plitimui ‰alyje; nes buvo daugybò toki˜, kurie mògo tu‰ãius
pasaulio dalykus, ir jie vaik‰ãiojo mokydami klaiding˜ doktrin˜; ir tai jie darò dòl a turt˜
ir garbòs.
17 Nepaisant to, jie nedr∞so
akivaizdÏiai a meluoti, bijodami
∞statymo, nes melagiai buvo
baudÏiami; todòl jie dòjosi pamokslaujà pagal savo tikòjimà;
ir dabar, ∞statymas neturòjo
galios jokiam Ïmogui dòl b jo tikòjimo.
18 Ir jie nedr∞so a vogti, bijodami ∞statymo, nes tokie buvo
baudÏiami; nedr∞so jie nei plò‰ti, nei Ïudyti, nes tas, kuris

13a RR Ker‰tas.
14a RR Auk‰ãiausioji
bausmò.
15a Al 1:2.
b PakØst 13:2–10.
16a RR Turtai; Tu‰ãias,
tu‰tybò.

17a RR SàÏiningas,
sàÏiningumas;
Melavimas.
b Al 30:7–12;
TT 1:11.
18a RR Vogti, vogimas.
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nuÏudydavo, bdavo baudÏiamas c mirtimi.
19 Bet buvo taip, kad nepriklausiusieji Dievo baÏnyãiai
pradòjo persekioti tuos, kurie
priklausò Dievo baÏnyãiai ir
buvo priòm´ Kristaus vardà.
20 Taip, jie persekiojo juos ir
∞Ïeidinòjo visokiais ÏodÏiais, ir
tai dòl j˜ nuolankumo, kadangi
‰ie nebuvo i‰dids savo akyse
ir dalinosi Dievo ÏodÏiu vienas
su kitu be a pinig˜ ir be kainos.
21 Dabar, tarp baÏnyãios Ïmoni˜ buvo grieÏtas ∞statymas,
kad joks Ïmogus, priklausantis
baÏnyãiai, neimt˜ ir a nepersekiot˜ t˜, kurie nepriklausò
baÏnyãiai, ir kad nebt˜ persekiojim˜ tarp j˜ paãi˜.
22 Nepaisant to, tarp j˜ buvo
daugybò toki˜, kurie pradòjo
didÏiuotis ir kar‰tai ginãytis
su savo prie‰ininkais, net iki
smgi˜; taip, jie mu‰ò vienas
kità kum‰ãiais.
23 Dabar, tai buvo antraisiais
Almos valdymo metais, ir tai
buvo daugelio i‰mòginim˜ baÏnyãiai prieÏastis; taip, tai buvo
daugelio baÏnyãios i‰bandym˜
prieÏastis.
24 Nes daugelio ‰irdys buvo
uÏkietintos, ir j˜ vardai buvo
a
i‰trinti, tad jie daugiau nebebuvo minimi tarp Dievo Ïmoni˜.
Ir taip pat daugelis patys b pasitraukò i‰ j˜ tarpo.
25 Dabar, tai buvo didelis
18b RR ÎmogÏudystò.
c RR Auk‰ãiausioji
bausmò.
20a Iz 55:1–2.
21a RR Persekioti,
persekiojimas.
24a I‰ 32:33; Mzj 26:36;

i‰bandymas tiems, kurie buvo
tvirti tikòjime; nepaisant to, jie
tvirtai ir nepajudinamai vykdò
Dievo ∞sakymus ir a kantriai kentò jiems uÏkrautà persekiojimà.
26 Ir kada kunigai palikdavo
savo a darbà, kad perduot˜
Dievo Ïod∞ Ïmonòms, Ïmonòs
taip pat palikdavo savo darbus, kad i‰girst˜ Dievo Ïod∞. Ir
kai kunigai perduodavo jiems
Dievo Ïod∞, jie visi stropiai sugr∞Ïdavo prie savo darb˜; ir
kunigai nelaikò sav´s prana‰esniais uÏ savo klausytojus, nes
pamokslautojas nebuvo geresnis uÏ klausytojà, o mokytojas
nebuvo geresnis uÏ mokin∞; ir
taip visi jie buvo lygs, ir visi
darbavosi, kiekvienas b pagal
savo jògas.
27 Ir jie a suteikdavo savo turto,
kiekvienas pagal tai, kà turòjo,
b
varg‰ui ir beturãiui, ir ligotam,
ir prislògtam; ir jie nedòvòjo
prabangi˜ drabuÏi˜, taãiau jie
buvo tvarkingi ir dails.
28 Ir taip jie sutvarkò baÏnyãios
reikalus; ir taip jie vòl pradòjo
gyventi nuolatinòje taikoje,
nepaisant vis˜ persekiojim˜.
29 Ir dabar, dòl baÏnyãios
tvirtumo jie tapo nepaprastai
a
turtingi, turòdami gausyb´ visko, ko tik jiems reikòjo: gausyb´
kaimeni˜ ir band˜ bei kiekvienos r‰ies penim˜ jaunikli˜, ir
taip pat gausyb´ grd˜, ir aukso, ir sidabro, ir verting˜ daikt˜,

Al 6:3.
RR Pa‰alinimas i‰
baÏnyãios,
ekskomunikavimas.
b Al 46:7.
RR Atsimetimas.
25a RR Kantrybò.

26a
b
27a
b

Mzj 18:24, 26; 27:3–5.
Mzj 4:27; DS 10:4.
RR ·alpa.
Lk 18:22;
Mzj 4:26;
DS 42:29–31.
29a RR Turtai.

Almos 1:30–2:4

220

ir apsãiai b ‰ilko, ir plonos sukt˜
sil˜ drobòs, ir visokio gero
namudòs audinio.
30 Ir taip savo a klestòjimo
aplinkybòmis jie nepavarydavo
nò vieno, kuris buvo b nuogas ar
kuris buvo alkanas, ar kuris
buvo i‰tro‰k´s, ar kuris buvo ligotas, ar kuris buvo nepamaitintas; ir ‰irdimis neprisiri‰o prie
turt˜; taigi, kas dòl skurstanãi˜j˜, jie buvo dosns visiems,
c
neatsiÏvelgdami ∞ asmenis, tiek
seniems, tiek ir jauniems, tiek
vergams, tiek ir laisviesiems,
tiek vyrams, tiek ir moterims, ar
ne baÏnyãioje, ar baÏnyãioje.
31 Ir taip jie klestòjo ir tapo
Ïymiai turtingesni uÏ tuos, kurie
nepriklausò j˜ baÏnyãiai.
32 Nes tie, kas nepriklausò j˜
baÏnyãiai, atsidavò burtams ir
a
stabmeldystei, ir b tinginystei,
ir c tau‰kalams, ir d pavydams, ir
nesantaikai, dòvòdami prabangius drabuÏius, e auk‰tindamiesi
dòl savo aki˜ i‰didumo, persekiodami, meluodami, vogdami,
plò‰dami, paleistuvaudami ir
Ïudydami, ir darydami visokias
nedorybes; taãiau ∞statymas,
kiek tai buvo ∞manoma, buvo
taikomas visiems, kurie prasiÏengdavo.
33 Ir buvo taip, kad ‰itaip taikant ∞statymà jiems, kiekvienam
atsiimant pagal tai, kà padarò,
jie tapo tykesni ir nedr∞so atvirai
daryti jokios nedorybòs; todòl
didelò taika buvo tarp Nefio
29b
30a
b
c

Al 4:6.
JokK 2:17–19.
RR Varg‰ai.
Al 16:14;
DS 1:35.
32a RR Stabmeldystò.

Ïmoni˜ iki teisòj˜ valdÏios
penkt˜j˜ met˜.
2 SKYRIUS
Amlisis siekia bti karalius ir atmetamas liaudies balsu. Jo pasekòjai
padaro j∞ karaliumi. Amlisininkai
surengia karà prie‰ nefitus ir yra
nugalimi. Lamanitai ir amlisininkai sujungia pajògas ir nugalimi.
Alma nuÏudo Amlis∞. Apie 87 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad j˜ valdÏios
penkt˜j˜ met˜ pradÏioje tarp
Ïmoni˜ kilo nesutarimas; nes
vienas vyras, vardu Amlisis,
bdamas labai gudrus vyras,
taip, i‰mintingas vyras, turint
galvoje pasaulio i‰mint∞, bdamas tos paãios tvarkos, kaip
a
Gideonà kardu nuÏud´s vyras,
kuris pagal ∞statymà buvo nubaustas mirtimi.
2 Dabar, ‰itas Amlisis savo
gudrumu patraukò paskui save
daug Ïmoni˜; netgi tiek daug,
kad jie tapo labai galingi; ir òmò
siekti ∞tvirtinti Amlis∞ liaudies
karaliumi.
3 Dabar, tai kòlò nerimà baÏnyãios Ïmonòms ir taip pat visiems
tiems, kurie nebuvo patraukti
Amlisio ∞tikinòjim˜; nes jie Ïinojo, jog pagal j˜ ∞statymà tokie
dalykai turi bti patvirtinami
liaudies a balsu.
4 Todòl jei bt˜ ∞manoma, kad
Amlisis gaut˜ liaudies balsà, jis,

b RR Dykas,
dykinòjimas, tingus,
tingumas.
c RR Pikta kalbòjimas.
d RR Pavydòti,
pavydas.

e JokK 2:13; Al 31:25;
Mrm 8:28.
RR I‰didumas.
2 1a Al 1:8.
3 a Mzj 29:25–27;
Al 4:16.
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bdamas nelabas vyras, a atimt˜
j˜ baÏnytines teises ir privilegijas; nes toks buvo jo ketinimas –
sunaikinti Dievo baÏnyãià.
5 Ir buvo taip, kad visoje ‰alyje
Ïmonòs susirinko atskirais
briais, kiekvienas pagal savo
nuomon´, ar ji buvo uÏ, ar prie‰
Amlis∞, daug kalbòdamiesi ir
stebòtinai a ginãydamiesi vienas
su kitu.
6 Ir taip jie susirinko ∞mesti
savo balsus tuo klausimu; ir ‰ie
buvo padòti prie‰ais teisòjus.
7 Ir buvo taip, kad liaudies
balsas buvo prie‰ Amlis∞, tad jis
nebuvo padarytas tos liaudies
karaliumi.
8 Dabar, tai sukòlò daug
dÏiaugsmo ‰irdyse t˜, kurie
buvo prie‰ j∞; bet Amlisis sukurstò tuos, kurie buvo jam
palanks, pykãiui prie‰ tuos,
kurie nebuvo jam palanks.
9 Ir buvo taip, kad jie susirinko ir pa‰ventò Amlis∞ savo
karaliumi.
10 Dabar, kada Amlisis buvo
padarytas j˜ karaliumi, jis ∞sakò
jiems imtis ginkl˜ prie‰ savo
brolius; ir tai jis padarò, idant
pajungt˜ juos sau.
11 Dabar, Amlisio Ïmonòs
buvo i‰skirti Amlisio vardu ir
pavadinti a amlisininkais; o likusieji buvo vadinami b nefitais,
arba Dievo Ïmonòmis.
12 Taigi nefit˜ Ïmonòs Ïinojo
apie amlisinink˜ ketinimà ir
todòl pasiruo‰ò sutikti juos; taip,
jie apsiginklavo kalavijais ir
4 a Al 10:19;
Hel 5:2.
5 a 3 Nef 11:29.
11a Al 3:4.

kardais, ir lankais, ir stròlòmis,
ir akmenimis, ir svaidyklòmis,
ir visokiais ∞vairi˜ r‰i˜ karo
a
ginklais.
13 Ir taip jie pasiruo‰ò sutikti
amlisininkus j˜ atòjimo metu.
Ir buvo paskirti vadai ir vyresnieji vadai, ir vyriausieji vadai,
pagal j˜ skaiãius.
14 Ir buvo taip, kad Amlisis
apginklavo savo vyrus visokiais
∞vairi˜ r‰i˜ karo ginklais; ir jis
taip pat paskyrò savo Ïmoni˜
vadus ir vadovus, kad vest˜
juos ∞ kovà prie‰ savo brolius.
15 Ir buvo taip, kad amlisininkai atòjo ant Amnihos kalvos,
kuri buvo ∞ rytus nuo Sidono
a
upòs, tekanãios ‰alia Zarahemlos b Ïemòs, ir ten jie pradòjo
kariauti su nefitais.
16 Dabar Alma, kadangi jis
buvo Nefio Ïmoni˜ a vyriausiasis teisòjas ir valdytojas, i‰òjo
su savo Ïmonòmis, taip, su savo
vadais ir vyriausiaisiais vadais,
taip, savo armij˜ prie‰akyje
prie‰ amlisininkus kautis.
17 Ir jie pradòjo Ïudyti amlisininkus ant kalvos ∞ rytus nuo
Sidono. Ir amlisininkai kovòsi
su nefitais su tokia didele jòga,
kad daug nefit˜ krito prie‰
amlisininkus.
18 Taãiau Vie‰pats sustiprino
nefit˜ rankà, tad jie Ïudò amlisininkus didÏiuliu Ïudymu, todòl
‰ie pradòjo bògti nuo j˜.
19 Ir buvo taip, kad nefitai
vijosi amlisininkus visà tà dienà
ir Ïudò juos tokiu dideliu Ïu-

b JokK 1:13–14;
Mzj 25:12; Al 3:11.
12a Mzj 10:8;
Hel 1:14.

15a Al 3:3.
b Om 1:13–15.
16a Mzj 29:42.
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dymu, kad amlisinink˜ a Ïuvo
dvylika tkstanãi˜ penki ‰imtai
trisde‰imt dvi sielos; ir nefit˜
Ïuvo ‰e‰i tkstanãiai penki
‰imtai ‰e‰iasde‰imt dvi sielos.
20 Ir buvo taip, kad nebegalòdamas ilgiau vytis amlisinink˜,
Alma nurodò savo Ïmonòms
pasistatyti palapines Gideono
a
slònyje, slònyje, pavadintame
pagal Gideonà, kuris buvo nuÏudytas kalaviju b Nehoro ranka;
ir ‰itame slònyje nefitai pasistatò
savo palapines nakãiai.
21 Ir Alma pasiuntò Ïvalgus
sekti amlisinink˜ likut∞, kad galòt˜ Ïinoti j˜ planus ir j˜ kòslus,
kad to dòka galòt˜ apsiginti nuo
j˜, idant galòt˜ apsaugoti savo
Ïmones nuo sunaikinimo.
22 Dabar tie, kuriuos jis i‰siuntò stebòti amlisinink˜ stovyklà, buvo vardu Zeramas ir
Amnoras, ir Mantis, ir Limheras; tai buvo tie, kurie i‰òjo su
savo vyrais stebòti amlisinink˜
stovyklà.
23 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà jie sugr∞Ïo ∞ nefit˜ stovyklà labai skubòdami, didÏiai nusteb´ ir persigand´, sakydami:
24 ·tai mes sekòme a amlisinink˜ stovyklà ir, didelei ms˜
nuostabai, Minono Ïemòje,
auk‰ãiau Zarahemlos Ïemòs,
b
Nefio Ïemòs kryptimi i‰vydome didel∞ lamanit˜ pulkà;
ir ‰tai, amlisininkai prisijungò
prie j˜;
25 ir jie puola ms˜ brolius
toje Ïemòje; ir ‰ie bòga nuo j˜
su savo kaimenòmis ir savo
19a Al 3:1–2, 26; 4:2.
20a Al 6:7.
b Al 1:7–15; 14:16.

Ïmonomis, ir savo vaikais ms˜
miesto link; ir jeigu mes nepaskubòsim, jie uÏims ms˜
miestà, ir ms˜ tòvai ir ms˜
Ïmonos, ir ms˜ vaikai bus
i‰Ïudyti.
26 Ir buvo taip, kad Nefio
Ïmonòs pasiòmò savo palapines
ir i‰vyko i‰ Gideono slònio savo
miesto, kuris buvo a Zarahemlos
miestas, link.
27 Ir ‰tai, kai jie kòlòsi per
Sidono up´, lamanitai ir amlisininkai, bdami a gauss beveik
kaip jros smiltys, uÏpuolò juos,
kad sunaikint˜.
28 Taãiau nefitus a sustiprino
Vie‰paties ranka, jiems kar‰tai
pasimeldus jam, kad jis i‰vaduot˜ juos i‰ j˜ prie‰˜ rank˜,
todòl Vie‰pats i‰girdo j˜ maldavimus ir sustiprino juos, ir
lamanitai bei amlisininkai krito
prie‰ juos.
29 Ir buvo taip, kad Alma kalaviju kovòsi su Amlisiu veidas
∞ veidà; ir jie ∞nirtingai kovojo
vienas su kitu.
30 Ir buvo taip, kad Alma,
bdamas Dievo vyras, paveiktas didelio a tikòjimo, su‰uko,
sakydamas: O Vie‰patie, pasigailòk ir i‰saugok mano gyvyb´, kad bãiau ∞rankiu tavo
rankose i‰gelbòti ir apsaugoti
‰ià liaud∞.
31 Dabar, kai Alma i‰tarò
‰iuos ÏodÏius, jis vòl kovojo
su Amlisiu; ir buvo sustiprintas tiek, kad nukovò Amlis∞
kalaviju.
32 Ir jis taip pat kovojo su

24a Al 3:4, 13–18.
b 2 Nef 5:8.
26a Om 1:14, 18.

27a Jar 1:6.
28a PakØst 31:6.
30a RR Tikòjimas, tikòti.
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lamanit˜ karaliumi; bet lamanit˜ karalius bògo nuo Almos
ir pasiuntò savo sargybà kovoti
su Alma.
33 Bet Alma su savo sargyba
kovojo su lamanit˜ karaliaus
sargyba, kol nukovò ir nuvijo
juos atgal.
34 Ir taip jis i‰valò Ïem´,
arba, tiksliau, krantà, kuris buvo
Sidono upòs vakarinòje pusòje,
sumesdamas nuÏudyt˜ lamanit˜ knus ∞ Sidono vandenis, kad
to dòka jo Ïmonòs turòt˜ vietos
persikelti ir kovoti su lamanitais
bei amlisininkais vakarinòje
Sidono upòs pusòje.
35 Ir buvo taip, kad visiems
jiems persikòlus per Sidono
up´, lamanitai ir amlisininkai
pradòjo bògti nuo j˜, nepaisant
to, kad buvo tokie gauss, jog
j˜ negalima buvo suskaiãiuoti.
36 Ir jie bògo nuo nefit˜ link
tyr˜, kurie buvo ∞ vakarus ir ∞
‰iaur´, toli uÏ ‰itos Ïemòs rib˜;
o nefitai visomis savo i‰galòmis
juos vijosi ir Ïudò.
37 Taip, jie buvo puolami
i‰ vis˜ pusi˜ ir Ïudomi, ir
vejami, kol buvo i‰sklaidyti
vakaruose ir ‰iauròje, kol pasiekò tyrus, kurie vadinosi
Hermauntai; ir tai buvo tyr˜
dalis, pilna laukini˜ alkan˜
Ïvòri˜.
38 Ir buvo taip, kad daugybò
mirò tyruose nuo Ïaizd˜ ir buvo
suòsti t˜ Ïvòri˜ bei oro maitvanagi˜; ir j˜ kaulai buvo surasti
ir sukrauti ant Ïemòs.
3 1a Al 2:19; 4:2.
3 a Al 2:15.
b Al 44:22.

3 SKYRIUS
Amlisininkai paÏenklino save pagal
prana‰i‰kà Ïod∞. Lamanitai prakeikti uÏ mai‰tavimà. Îmonòs patys
uÏsitraukia sau prakeiksmà. Nefitai
nugali kità lamanit˜ armijà. Apie
87–86 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad nefitai, kurie
nebuvo a nuÏudyti karo ginklais,
palaidoj´ nukautuosius, – dabar, Ïuvusieji nebuvo suskaiãiuoti dòl j˜ gausybòs, – baig´
laidoti savo Ïuvusiuosius, visi
sugr∞Ïo ∞ savo Ïemes ir ∞ savo
namus, ir pas savo Ïmonas ir
savo vaikus.
2 Dabar, daug moter˜ ir vaik˜
buvo nuÏudyta kalaviju ir taip
pat daugybò kaimeni˜ ir band˜;
ir taip pat daugybò pasòli˜ buvo
sunaikinta, nes juos i‰trypò vyr˜
pulkai.
3 Ir dabar, visi lamanitai ir amlisininkai, kurie buvo nuÏudyti
ant Sidono upòs kranto, buvo
sumesti ∞ Sidono a vandenis; ir
‰tai j˜ kaulai b jros gelmòse, ir
j˜ daug.
4 Ir a amlisininkai i‰siskyrò
i‰ nefit˜, nes jie b pasiÏenklino
raudonai savo kaktas pagal lamanit˜ paprot∞; taãiau jie neapsikirpo galv˜ kaip lamanitai.
5 Dabar, lamanit˜ galvos buvo
apkirptos; ir jie buvo a nuogi, tik
kailiu apsijuos´ strònas ir taip
pat uÏsijuos´ savo ginklus, ir
lankus, ir stròles, ir akmenis, ir
svaidykles, ir taip toliau.

4 a Al 2:11.
b Al 3:13–19.
5 a En 1:20; Mzj 10:8;

Al 42:18–21.
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6 Ir lamanit˜ oda buvo tamsi,
pagal tà Ïym´, kuria buvo
paÏenklinti j˜ tòvai, kuri buvo
a
prakeiksmas ant j˜ uÏ j˜ prasiÏengimà ir mai‰tavimà prie‰
savo brolius Nef∞, Jokbà, Juozapà ir Samà, kurie buvo teiss
ir ‰venti vyrai.
7 Ir j˜ broliai kòsinosi sunaikinti juos, todòl buvo prakeikti;
ir Vie‰pats Dievas uÏdòjo a Ïym´
ant j˜, taip, ant Lamano ir
Lemuelio, ir taip pat Izmaelio
sn˜ ir izmaeliãi˜ moter˜.
8 Ir tai buvo padaryta, kad
j˜ sòkla skirt˜si nuo j˜ broli˜
sòklos, kad per tai Vie‰pats
Dievas galòt˜ apsaugoti savo
Ïmones, idant jie a nesusimai‰yt˜ ir nepatikòt˜ neteisingomis
b
tradicijomis, kas baigt˜si j˜
sunaikinimu.
9 Ir buvo taip, kad kas tik
sumai‰ò savo sòklà su lamanit˜,
uÏsitraukò tà pat∞ prakeiksmà
savo sòklai.
10 Todòl kas tik leidosi nuvedamas lamanit˜, ‰ituo pavadinimu buvo ir vadinamas, ir ant
jo buvo uÏdedama Ïymò.
11 Ir buvo taip, kad kas tik
netikòjo lamanit˜ a tradicija, bet
tikòjo tais metra‰ãiais, kurie
buvo atne‰ti i‰ Jeruzalòs Ïemòs,
ir taip pat j˜ tòv˜ tradicija, kuri
buvo teisinga, kas tikòjo Dievo
∞sakymais ir j˜ laikòsi, nuo to
laiko buvo vadinami nefitais,
arba Nefio Ïmonòmis.
12 Ir tai yra tie, kas vedò
6 a 2 Nef 5:21; 26:33.
RR Prakeikti,
prakeiksmai.
7 a 1 Nef 12:23.
8 a RR Santuoka,

metra‰ãius, kurie yra a teisingi,
apie savo Ïmones ir taip pat
apie lamanit˜ Ïmones.
13 Dabar mes vòl sugr∞‰ime
prie amlisinink˜, nes jie taip
pat buvo a paÏenklinti; taip, jie
uÏsidòjo Ïym´, taip, btent
raudonà Ïym´ sau ant kaktos.
14 Taip i‰sipildò Dievo Ïodis,
nes ‰tai ÏodÏiai, kuriuos jis pasakò Nefiui: ·tai lamanitus a‰
prakeikiau ir uÏdòsiu Ïym´ ant
j˜, kad jie ir j˜ sòkla bt˜ atskirti nuo tav´s ir tavo sòklos
nuo ‰iol ir per amÏius, nebent
jie atgailaus dòl savo nelabumo
ir a atsigr´‰ ∞ mane, kad galòãiau
pasigailòti j˜.
15 Ir dar: A‰ uÏdòsiu Ïenklà
ant to, kuris sumai‰o savo sòklà
su tavo broliais, kad jie taip pat
bt˜ prakeikti.
16 Ir dar: A‰ uÏdòsiu Ïenklà
ant to, kuris kovoja prie‰ tave ir
tavo sòklà.
17 Ir dar, sakau, kad tas, kuris
pasitraukò nuo tav´s, daugiau
nebebus vadinamas tavo sòkla;
ir a‰ laiminsiu tave ir kiekvienà,
kuris bus vadinamas tavo sòkla,
nuo ‰iol ir per amÏius; ir tokie
buvo Vie‰paties paÏadai Nefiui
ir jo sòklai.
18 Dabar, amlisininkai neÏinojo, kad pradòdami save Ïenklinti
kaktose, jie vykdò Dievo ÏodÏius; taãiau jie atvirai a mai‰tavo prie‰ Dievà, todòl deròjo, kad
ant j˜ krist˜ prakeiksmas.
19 Dabar, noròãiau, kad supras-

susituokti – Santuoka
su kitatikiais.
b Mzj 10:11–18;
Al 9:16.
11a Al 17:9–11.

12a
13a
14a
18a

Mzj 1:6; Etr 4:6–11.
Al 3:4.
2 Nef 30:4–6.
4 Nef 1:38.
RR Mai‰tas, sukilimas.
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tumòt, jog jie patys uÏsitraukò
‰ità a prakeiksmà; ir lygiai taip
kiekvienas, kuris yra prakeiktas, pats uÏsitraukia savo
pasmerkimà.
20 Dabar buvo taip, kad nedaugeliui dien˜ praòjus po t˜
kautyni˜, kurias Zarahemlos
Ïemòje kovojo lamanitai ir amlisininkai, kita lamanit˜ armija
atòjo prie‰ Nefio Ïmones a toje
paãioje vietoje, kurioje pirmoji
armija sutiko amlisininkus.
21 Ir buvo taip, jog buvo pasi˜sta armija, kad juos i‰vyt˜ i‰
savo Ïemòs.
22 Dabar, pats Alma, varginamas a Ïaizdos, ‰∞ kartà nei‰òjo
kautis prie‰ lamanitus.
23 Bet jis pasiuntò prie‰ juos
gausià armijà; ir jie nuòjo ir nukovò daugel∞ lamanit˜, o likusius
i‰vijo uÏ savo Ïemòs rib˜.
24 Ir tada jie vòl sugr∞Ïo ir
pradòjo tvirtinti taikà Ïemòje, ir
kur∞ laikà nebebuvo varginami
savo prie‰˜.
25 Dabar, visa tai buvo padaryta, taip, visi ‰ie karai ir kovos
buvo pradòtos ir baigtos penktaisiais teisòj˜ valdÏios metais.
26 Ir per vienerius metus tkstanãiai ir de‰imtys tkstanãi˜
siel˜ buvo i‰si˜stos ∞ amÏinàj∞
pasaul∞, kad pjaut˜ savo a atlyg∞
pagal savo darbus, ar jie buvo
geri, ar blogi – pjauti amÏinàjà
laim´ arba amÏinàjà nelaim´,
pagal dvasià, kuriai paklusti
pasirinko, priklausomai nuo
to, ar tai gera dvasia, ar bloga.
19a
20 a
22 a
26 a

Almos 3:20–4:4
27 Nes kiekvienas gauna a uÏmokest∞ i‰ to, kuriam pasirinko
b
paklusti, ir tai pagal prana‰ystòs dvasios ÏodÏius; todòl tebus
pagal teisyb´. Ir taip baigiasi
teisòj˜ valdÏios penktieji metai.
4 SKYRIUS
Alma krik‰tija tkstanãius atsivertusi˜j˜. Nedorybò ∞siskverbia ∞
baÏnyãià, ir baÏnyãios vystymasis
sutrukdomas. Nefihas paskiriamas vyriausiuoju teisòju. Alma
pasi‰venãia tarnystei kaip auk‰tasis
kunigas. Apie 86–83 m. prie‰
Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad ‰e‰taisiais
teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
metais Zarahemlos a Ïemòje
nebuvo nei kov˜, nei kar˜.
2 Bet Ïmonòs buvo prislògti,
taip, didÏiai prislògti dòl a netekties savo broli˜ ir taip pat savo
kaimeni˜ ir band˜, ir taip pat
savo pasòli˜, kurie buvo i‰trypti
kojomis ir sunaikinti lamanit˜.
3 Ir tokie dideli buvo j˜ suspaudimai, kad kiekviena siela
turòjo prieÏast∞ gedòti; ir jie tikòjo, kad tai buvo Dievo teismai,
si˜sti jiems dòl j˜ nelabumo ir
bjaurum˜; todòl jie buvo paÏadinti prisiminti savo pareigà.
4 Ir jie pradòjo labiau tvirtinti
baÏnyãià; taip, ir daugybò buvo
a
pakrik‰tyta Sidono vandenyse
ir priimta ∞ Dievo baÏnyãià; taip,
jie buvo pakrik‰tyti ranka
Almos, kuris savo tòvo Almos

2 Nef 5:21–25; Al 17:15. 27 a Mzj 2:31–33;
paklusnus, paklusti.
Al 2:24.
Al 5:41–42.
4 1a Om 1:12–19.
Al 2:29–33.
b Rom 6:16; Hel 14:29–31. 2 a Al 2:19; 3:1–2, 26.
RR Darbai.
RR Paklusnumas,
4 a Mzj 18:10–17.
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ranka buvo pa‰v´stas b auk‰tuoju kunigu baÏnyãios Ïmonòms.
5 Ir buvo taip, kad septintaisiais teisòj˜ valdÏios metais su
Dievo a baÏnyãia susivienijo ir
priòmò krik‰tà apie trys tkstanãiai penki ‰imtai siel˜. Ir
taip pasibaigò septintieji teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms metai;
ir visà tà laikà buvo nuolatinò
taika.
6 Ir buvo taip, kad a‰tuntaisiais
teisòj˜ valdÏios metais baÏnyãios Ïmonòs òmò darytis i‰dids
dòl savo nepaprast˜ a turt˜ ir
savo b graÏi˜ ‰ilk˜, ir savo plon˜
sukt˜ sil˜ drobi˜, ir dòl savo
kaimeni˜ ir band˜ daugybòs, ir
savo aukso, ir savo sidabro, ir
visoki˜ verting˜ daikt˜, kuriuos
jie ∞sigijo savo darb‰tumu; ir dòl
viso to jie auk‰tinosi dòl savo
aki˜ i‰didumo, nes pradòjo dòvòti labai prabangius drabuÏius.
7 Dabar, tai sukòlò daug sielvarto Almai, taip, ir daugeliui
Ïmoni˜, kuriuos Alma buvo
a
pa‰vent´s mokytojais ir kunigais, ir baÏnyãios vyresniaisiais;
taip, daug kas i‰ j˜ buvo karãiai
nulid´ dòl nelabumo, kuris,
kaip jie matò, pradòjo rastis tarp
j˜ Ïmoni˜.
8 Nes jie su didÏiu lidesiu
stebòjo ir matò, kad baÏnyãios
Ïmonòs òmò auk‰tintis dòl savo
a
aki˜ i‰didumo ir ‰irdimis
prisiri‰ti prie turt˜ bei tu‰ãi˜
pasaulio dalyk˜, tad pradòjo
niekinti vienas kità ir pradòjo
4 b Mzj 29:42.
5 a Mzj 25:18–23;
3 Nef 26:21.
6 a RR Turtai.
b Al 1:29.

persekioti tuos, kurie b netikòjo
pagal j˜ valià ir pageidavimà.
9 Taigi ‰itais a‰tuntaisiais teisòj˜ valdÏios metais pradòjo
rastis dideli a nesutarimai tarp
baÏnyãios Ïmoni˜; taip, buvo
b
pavydai ir nesutarimas, ir piktumas, ir persekiojimai, ir i‰didumas, netgi vir‰ijantys i‰didumà t˜, kurie nepriklausò Dievo
baÏnyãiai.
10 Ir taip pasibaigò a‰tuntieji
teisòj˜ valdÏios metai; ir baÏnyãios nelabumas buvo didelò
suklupimo klitis tiems, kurie
nepriklausò baÏnyãiai; ir taip
baÏnyãios vystymasis pradòjo
silpti.
11 Ir buvo taip, kad devint˜j˜
met˜ pradÏioje Alma pamatò
baÏnyãios nelabumà ir taip pat
pamatò, kad baÏnyãios a pavyzdys pradòjo vesti tuos, kurie
buvo netikintys, nuo vienos nedorybòs prie kitos, tuo uÏtraukdamas tos liaudies sunaikinimà.
12 Taip, jis pamatò didel´
nelygyb´ tarp Ïmoni˜; vieni
auk‰tinosi savo i‰didumu, nekentò kit˜, atsukdavo nugarà
a
beturãiams ir nuogiems bei
tiems, kurie buvo b alkani, ir
tiems, kurie buvo i‰tro‰k´, ir
tiems, kurie buvo ligoti ir
prislògti.
13 Dabar, tai buvo pagrindinò Ïmoni˜ aiman˜ prieÏastis;
tuo tarpu kiti nusiÏemindavo,
pagelbòdavo tiems, kuriems
reikòjo pagalbos, kaip antai:

7 a RR Øgaliojimas,
valdÏia.
8 a RR I‰didumas;
Tu‰ãias, tu‰tybò.
b Al 1:21.

9a
b
11a
12a
b

RR Kova.
RR Pavydòti, pavydas.
2 Sam 12:14; Al 39:11.
Iz 3:14; JokK 2:17.
Mzj 4:26.
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Almos 4:14–20

suteikdavo i‰ savo turto varg‰ams ir beturãiams, pamaitindavo alkanus ir k´sdavo visokius
b
suspaudimus c dòlei Kristaus,
kuris ateis sulig prana‰ystòs
dvasia;
14 Ïvelgò ateitin ∞ tà dienà ir
tokiu bdu a i‰laikò savo nuodòmi˜ atleidimà; buvo pripildyti
didÏio b dÏiaugsmo dòl mirusi˜j˜ prikòlimo, pagal Jòzaus
Kristaus valià ir galià, ir i‰laisvinimà i‰ mirties panãi˜.
15 Ir dabar buvo taip, kad
Alma, pamat´s nuolanki˜ Dievo
sekòj˜ suspaudimus ir persekiojimus, kuriuos jiems uÏkrovò
likusieji jo Ïmonòs, ir matydamas visà j˜ a nelygyb´, pradòjo
labai sielvartauti; nepaisant to,
Vie‰paties Dvasia jo neapleido.
16 Ir jis i‰rinko i‰mintingà vyrà
i‰ baÏnyãios vyresni˜j˜ tarpo
ir, remdamasis liaudies a balsu,
suteikò jam galià vykdyti b ∞statymus pagal duotus ∞statymus
ir taikyti juos pagal Ïmoni˜
nelabumà ir nusikaltimus.
17 Dabar, ‰ito vyro vardas
buvo Nefihas, ir jis buvo paskirtas a vyriausiuoju teisòju; ir
atsisòdo teismo krasòje teisti ir
valdyti liaud∞.
18 Dabar, Alma nesuteikò jam
auk‰tojo baÏnyãios kunigo pareigybòs, bet pasiliko auk‰tojo
kunigo pareigyb´ sau; bet
Nefihui jis atidavò teismo kras´.
19 Ir tai jis padarò, kad a pats
13a
b
c
14a

RR ·alpa.
RR Pasiprie‰inimas.
2 Kor 12:10.
Mzj 4:12;
Al 5:26–35.
RR I‰teisinimas,
i‰teisinti.

galòt˜ i‰eiti tarp savo Ïmoni˜,
arba tarp Nefio Ïmoni˜, kad
galòt˜ jiems skelbti Dievo b Ïod∞,
idant c paragint˜ juos d prisiminti
savo pareigà, ir kad Dievo ÏodÏiu sugriaut˜ visà i‰didumà
ir klastà, ir visus nesutarimus,
kurie buvo tarp jo Ïmoni˜, nematydamas jokio kito bdo pataisyti juos, kaip tik veikti grynu
e
liudijimu prie‰ juos.
20 Taigi, teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms devint˜j˜ met˜ pradÏioje Alma uÏleido teismo kras´ a Nefihui ir visi‰kai apsiribojo
‰ventosios Dievo tvarkos b auk‰tàja kunigyste, ÏodÏio liudijimui
pagal aprei‰kimo ir prana‰ystòs
dvasià.
ÎodÏiai, kuriuos Alma, auk‰tasis kunigas pagal ‰ventàjà Dievo
tvarkà, paskelbò Ïmonòms j˜
miestuose ir kaimuose visoje
‰alyje.
Tai apra‰yta 5 skyriuje.

5 SKYRIUS
Kad ∞gyt˜ i‰gelbòjimà, Ïmonòs turi
atgailauti ir laikytis ∞sakym˜,
uÏgimti i‰ naujo, i‰valyti savo
apdarus Kristaus krauju, bti
nuolanks ir nusiplò‰ti i‰didumà
bei pavydà, ir daryti teisumo darbus. Gerasis Ganytojas ‰aukia savo
Ïmones. Tie, kurie daro piktus dar-

b RR DÏiaugsmas.
15a DS 38:27; 49:20.
16a Al 2:3–7.
b Al 1:1, 14, 18.
17a Al 50:37.
19a Al 7:1.
b Al 31:5; DS 11:21–22.

c En 1:23.
d Mzj 1:17;
Hel 12:3.
e RR Liudijimas.
20a Al 8:12.
b Mzj 29:42;
Al 5:3, 44, 49.
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bus, yra velnio vaikai. Alma liudija apie savo doktrinos tiesà ir ∞sako
Ïmonòms atgailauti. Teisi˜j˜ vardai bus uÏra‰yti gyvenimo knygoje.
Apie 83 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad Alma pradòjo a skelbti b Dievo Ïod∞ Ïmonòms, pirmiausia Zarahemlos
Ïemòje, o i‰ ten – po visà ‰al∞.
2 Ir ‰tai tie ÏodÏiai, kuriuos jis
kalbòjo Ïmonòms baÏnyãioje,
kuri buvo ∞kurta Zarahemlos
mieste, pagal jo paties metra‰t∞,
sakydamas:
3 A‰, Alma, bdamas savo tòvo
Almos a pa‰v´stas Dievo baÏnyãios b auk‰tuoju kunigu, jam
turint galià ir c valdÏià i‰ Dievo
tai daryti, ‰tai sakau jums, kad
jis pradòjo kurti baÏnyãià d Ïemòje, kuri buvo Nefio Ïemòs ribose; taip, Ïemòje, kuri buvo vadinama Mormono Ïeme; taip, ir jis
krik‰tijo savo brolius Mormono
vandenyse.
4 Ir ‰tai sakau jums, kad jie
buvo a i‰vaduoti i‰ karaliaus
Nojaus Ïmoni˜ rank˜ Dievo
gailestingumo ir galios dòka.
5 Ir ‰tai po to tyruose jie buvo
a
pavergti lamanit˜ rankomis;
taip, sakau jums, kad jie buvo
nelaisvòje, ir Vie‰pats vòl i‰vadavo juos i‰ b vergijos savo
ÏodÏio galia; ir mes buvome
atvesti ∞ ‰ià Ïem´, ir ãia taip pat
pradòjome kurti Dievo baÏnyãià
visoje ‰alyje.
6 Ir dabar, ‰tai sakau jums,
5 1a Al 4:19.
b Al 5:61.
3 a RR Ø‰ventinti,
∞‰ventinimas.
b Al 4:4, 18, 20.

mano broliai, jums, priklausantiems ‰itai baÏnyãiai: ar js
pakankamai i‰laikòte atmintyje
savo tòv˜ nelaisv´? Taip, ar
pakankamai i‰laikòte atmintyje
jo gailestingumà ir did∞ kantrumà jiems? Ir be to, ar pakankamai i‰laikòte atmintyje tai, kad
jis i‰vadavo j˜ sielas i‰ pragaro?
7 ·tai, jis pakeitò j˜ ‰irdis;
taip, jis paÏadino juos i‰ gilaus
miego, ir jie pabudo Dievui.
·tai, jie buvo vidury tamsos;
taãiau j˜ sielos buvo ap‰viestos
nesibaigianãio ÏodÏio ‰viesa;
taip, jie buvo apri‰ti mirties
a
panãiais ir pragaro b grandinòmis, ir j˜ laukò nesibaigiantis
sunaikinimas.
8 Ir dabar a‰ klausiu js˜, mano broliai: ar jie buvo sunaikinti? ·tai, sakau jums: ne, nebuvo.
9 Ir vòl a‰ klausiu: ar mirties
panãiai buvo sutraukyti ir ar
pragaro grandinòs, kurios kaustò juos, buvo nuimtos? Sakau
jums: taip, jos buvo nuimtos, ir
j˜ sielos i‰siskleidò, ir jie giedojo
i‰perkanãiàjà meil´. Ir a‰ sakau
jums, kad jie yra i‰gelbòti.
10 Ir dabar a‰ klausiu js˜, kokiomis sàlygomis jie a i‰gelbòti?
Taip, kok∞ pagrindà jie turòjo
tikòtis i‰gelbòjimo? Kokia j˜
i‰silaisvinimo i‰ mirties panãi˜,
taip, ir taip pat i‰ pragaro grandini˜ prieÏastis?
11 ·tai, a‰ galiu pasakyti
jums. Argi mano tòvas Alma
nepatikòjo ÏodÏiais, pasakytais

c Mzj 18:13;
b Mzj 24:17.
3 Nef 11:25.
7 a Mzj 15:8.
d Mzj 18:4; 3 Nef 5:12.
b Al 12:11; DS 138:23.
4 a Mzj 23:1–3.
10a RR I‰gelbòjimas;
5 a Mzj 23:37–39; 24:8–15.
I‰pirkimo planas.
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AbinadÏio burna? Ir argi pastarasis nebuvo ‰ventasis prana‰as? Argi jis nekalbòjo Dievo
ÏodÏi˜, o mano tòvas nepatikòjo jais?
12 Ir pagal jo tikòjimà galinga
a
permaina ∞vyko jo ‰irdyje. ·tai
sakau jums, kad visa tai yra
tikra.
13 Ir ‰tai, jis a skelbò Ïod∞ js˜
tòvams, ir galinga permaina
∞vyko taip pat ir j˜ ‰irdyse, ir jie
nusiÏemino ir sudòjo savo b viltis
∞ tikràj∞ ir c gyvàj∞ Dievà. Ir ‰tai,
jie buvo i‰tikimi iki d galo; todòl
buvo i‰gelbòti.
14 Ir dabar ‰tai, a‰ klausiu js˜,
mano baÏnyãios broliai, ar js
dvasi‰kai a uÏgimòte i‰ Dievo?
Ar ∞gijote jo atvaizdà savo veiduose? Ar patyròte ‰ià galingà
b
permainà savo ‰irdyse?
15 Ar naudojate tikòjimà i‰pirkimu to, kuris jus a sukrò?
Ar Ïvelgiate ateitin tikòjimo
akimi ir ar matote ‰∞ mirtingà
knà prikeltà nemirtingume ir
‰∞ gendamumà b prikeltà negendamume, kad stot˜ prie‰ais
Dievà, idant bt˜ c teisiamas
pagal darbus, padarytus mirtingame kne?
16 Sakau jums: ar galite ∞sivaizduoti, kad girdite Vie‰paties
balsà, sakant∞ jums tà dienà:

Almos 5:12–21
Ateikite pas mane js, a palaimintieji, nes ‰tai, js˜ darbai
buvo teisumo darbai ant Ïemòs
veido?
17 Arba, ar ∞sivaizduojate, kad
galòsite meluoti Vie‰paãiui tà
dienà ir a sakyti: Vie‰patie, ms˜
darbai ant Ïemòs veido buvo
teiss darbai, – ir kad jis jus
i‰gelbòs?
18 Arba, kitaip sakant, ar galite
save ∞sivaizduoti atvestus prie‰
Dievo tribunolà, kaltòs ir grauÏaties pilnomis sielomis, menanãius visà savo kalt´, taip, tobulai
a
menanãius visà savo nelabumà,
taip, menanãius, kad nepaisòte
Dievo ∞sakym˜?
19 Sakau jums: ar tà dienà
galòsite pakelti akis ∞ Dievà tyra
‰irdimi ir ‰variomis rankomis?
Sakau jums: ar galòsite pakelti
akis su Dievo a atvaizdu, i‰raiÏytu js˜ veide?
20 Sakau jums: ar galite galvoti esà i‰gelbòti, kai leidote sau
tapti velnio a pavaldiniais?
21 Sakau jums, kad tà dienà
js Ïinosite, jog negalite bti
a
i‰gelbòti; nes nò vienas negali
bti i‰gelbòtas, jei jo b apdarai
nòra i‰plauti iki baltumo; taip,
jo apdarai turi bti c skaistinami,
kol bus i‰valyti nuo visokio
ne‰varumo, krauju to, apie kur∞

11a Mzj 17:1–4.
b Rom 8:11–17;
12a RR Atsivertimas,
Mzj 5:2; Moz 6:65.
atsivertusysis.
RR Atsivertimas,
13a Mzj 18:7.
atsivertusysis.
b RR Pasitikòjimas,
15a RR Sukurti,
pasitikòti.
sukrimas.
c Mrm 9:28; DS 20:19.
b RR Prikòlimas.
d RR I‰tverti.
c RR Teismas,
14a Mzj 27:24–27; Al 22:15.
paskutinysis.
RR UÏgim´s i‰ naujo, 16a Mt 25:31–46.
uÏgim´s i‰ Dievo.
17a 3 Nef 14:21–23.

18a Ez 20:43;
2 Nef 9:14;
Mzj 3:25;
Al 11:43.
19a 1 Jn 3:1–3.
20a Mzj 2:32.
21a RR I‰gelbòjimas.
b 1 Nef 12:10;
Al 13:11–13;
3 Nef 27:19–20.
c RR Tyras, tyrumas.

Almos 5:22–33

230

kalbòjo ms˜ tòvai, kuris ateis
i‰pirkti savo Ïmoni˜ i‰ j˜
nuodòmi˜.
22 Ir dabar a‰ klausiu js˜,
mano broliai, kaip bet kuris i‰
js˜ jausitòs, jei stovòsite prie‰
Dievo teismo pertvarà a krauju
ir visokiu b ne‰varumu suteptais
apdarais? ·tai, kà tai paliudys
prie‰ jus?
23 ·tai, argi tai a nepaliudys, jog
esate ÏmogÏudÏiai, taip, ir taip
pat, kad esate nusikalt´ visokiu
nelabumu?
24 ·tai, mano broliai, argi js
manote, kad tokiam gali bti
vieta atsisòsti Dievo karalystòje
su aAbraomu, su Izaoku ir su
Jokbu, ir taip pat visais ‰ventaisiais prana‰ais, kuri˜ apdarai
i‰valyti ir be dòmòs, skaists ir
balti?
25 Sakau jums: ne; jeigu tik
nelaikote ms˜ Kròjo melagiu
nuo pradÏios arba nemanote,
kad jis melagis nuo pradÏios,
js negalite ∞sivaizduoti, kad
toks gali turòti vietà dangaus
karalystòje; bet jie bus i‰mesti
laukan, nes yra velnio karalystòs
a
vaikai.
26 Ir dabar ‰tai, sakau jums,
mano broliai: jei patyròte ‰irdies
a
permainà ir jei jautòtòs giedantys i‰perkanãios meilòs b giesm´, noròãiau paklausti, ar galite
taip c jaustis dabar?
27 Ar vaik‰ãiojote elgdamiesi
22a Iz 59:3.
b RR Ne‰varumai,
ne‰vara.
23a Iz 59:12.
24a Lk 13:28.
25a 2 Nef 9:9.
26a RR Atsivertimas,
atsivertusysis.

a

nepriekai‰tingai prie‰ais Dievà? Ar galòtumòte savyje pasakyti, jei btumòte pa‰aukti mirti
‰iuo metu, kad buvote pakankamai b nuolanks? Kad js˜
apdarai buvo i‰valyti ir i‰balinti krauju Kristaus, kuris ateis
c
i‰pirkti savo Ïmoni˜ i‰ j˜
nuodòmi˜?
28 ·tai ar nusiplò‰òte a i‰didumà? Sakau jums, kad jei ne,
tai nesate pasiruo‰´ susitikti
su Dievu. ·tai jums reikia skubiai pasiruo‰ti; nes dangaus
karalystò netrukus prisiartina,
o toks neturi amÏinojo gyvenimo.
29 ·tai sakau, ar yra kas nors
tarp js˜, kuris nenusiplò‰ò
a
pavydo? Sakau jums, kad toks
yra nepasiruo‰´s; ir noròãiau,
kad jis skubiai pasiruo‰t˜, nes
valanda visai priartòjo, ir jis
neÏino, kada ateis laikas; nes
toks nelaikomas nekaltu.
30 Ir dar sakau jums: ar yra kas
nors tarp js˜, kuris a i‰juokia
savo brol∞ arba kuris uÏkrauna
jam persekiojimus?
31 Vargas tokiam, nes jis
nepasiruo‰´s, o priartòj´s laikas,
kada jis turi atgailauti, arba jis
negali bti i‰gelbòtas!
32 Taip, tikrai vargas visiems
jums, a darantiems nedoryb´;
atgailaukite, atgailaukite, nes
Vie‰pats Dievas pasakò tai!
33 ·tai jis siunãia kvietimà

b Al 26:13.
c Mzj 4:12;
DS 20:31–34.
27a RR I‰teisinimas,
i‰teisinti.
b RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.

c RR I‰pirkti,
i‰pirktas,
i‰pirkimas.
28a RR I‰didumas.
29a RR Pavydòti,
pavydas.
30a RR Pikta kalbòjimas.
32a Ps 5:6.
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visiems Ïmonòms, nes b gailestingumo rankos yra i‰tiestos ∞
juos, ir jis sako: Atgailaukite, ir
a‰ jus priimsiu.
34 Taip, jis sako: aAteikite pas
mane ir ragausite gyvybòs medÏio b vaisiaus; taip, js c laisvai
valgysite ir gersite gyvybòs
d
duonos ir vandens;
35 taip, ateikite pas mane ir
ne‰kite teisumo darbus, ir nebsite nukirsti ir ∞mesti ∞ ugn∞.
36 Nes ‰tai netrukus ateis
laikas, kada kiekvienas, kuris
a
nene‰a gero vaisiaus, arba nedaro teisumo darb˜, turòs prieÏast∞ raudoti ir gedòti.
37 O js, darantys nedoryb´;
js, kurie pasipt´ dòl a tu‰ãi˜
pasaulio dalyk˜, js, kurie pasiskelbòte esà paÏin´ teisumo
kelius, taãiau b nuklyd´, kaip
c
avys be ganytojo; nepaisant to,
kad ganytojas d ‰aukò jus ir vis
dar tebe‰aukia, js nenorite
e
klausyti jo balso!
38 ·tai sakau jums, kad gerasis
a
ganytojas ‰aukia jus; taip, ir jis
‰aukia jus savo paties vardu,
kuris yra Kristaus vardas; o jei
nenorite b ∞siklausyti ∞ c gerojo
ganytojo balsà, ∞ tà d vardà,
kuriuo esate ‰aukiami, ‰tai, js
nesate gerojo ganytojo avys.
39 Ir dabar, jeigu nesate gerojo
33a Al 19:36; 3 Nef 18:25.
b JokK 6:5; 3 Nef 9:14.
34a 2 Nef 26:24–28;
3 Nef 9:13–14.
b 1 Nef 8:11; 15:36.
c 2 Nef 9:50–51;
Al 42:27.
d RR Gyvenimo duona.
36 a Mt 3:10; 7:15–20;
3 Nef 14:19; DS 97:7.
37a RR Tu‰ãias, tu‰tybò.
b 2 Nef 12:5; 28:14;

ganytojo avys, tai i‰ kokios gi
kaimenòs esate? ·tai, sakau
jums, kad js˜ ganytojas yra
b
velnias, ir esate i‰ jo kaimenòs;
ir dabar, kas gali tai paneigti?
·tai, sakau jums: kas tik tai
neigia, yra c melagis ir velnio
d
vaikas.
40 Nes sakau jums, kad kas tik
yra a gera, ateina i‰ Dievo, ir kas
tik pikta, ateina i‰ velnio.
41 Todòl, jei Ïmogus ne‰a
a
gerus darbus, jis klauso gerojo
ganytojo balso ir seka j∞; bet kas
tik ne‰a piktus darbus, tas tampa velnio b vaiku, nes klauso jo
balso ir seka juo.
42 Ir kas tik tai daro, turi gauti
savo a uÏmokest∞ i‰ jo; todòl
kaip savo b uÏmokest∞ teisumo
atÏvilgiu jis gauna c mirt∞, kadangi yra mir´s visiems geriems
darbams.
43 Ir dabar, mano broliai, noròãiau, kad paklausytumòt man´s,
nes kalbu i‰ vis˜ savo sielos
jòg˜; nes ‰tai, kalbòjau jums
ai‰kiai, kad negalòtumòte suklysti, arba kalbòjau pagal
Dievo ∞sakymus.
44 Nes esu pa‰auktas kalbòti
tokiu bdu, pagal a ‰ventàjà
Dievo tvarkà, kuri yra Kristuje
Jòzuje; taip, man ∞sakyta stoti ir
liudyti ‰itai liaudÏiai tai, kas
a

Mzj 14:6.
c Mt 9:36.
d Pat 1:24–27; Iz 65:12.
e Jer 26:4–5; Al 10:6.
38a RR Gerasis ganytojas.
b Kun 26:14–20;
DS 101:7.
c 3 Nef 15:24; 18:31.
d Mzj 5:8; Al 34:38.
39a Mt 6:24; Lk 16:13.
b Mzj 5:10.
RR Velnias.

c 1 Jn 2:22.
d 2 Nef 9:9.
40a Om 1:25; Etr 4:12;
Mor 7:12, 15–17.
41a 3 Nef 14:16–20.
RR Darbai.
b Mzj 16:3–5; Al 11:23.
42a Al 3:26–27; DS 29:45.
b Rom 6:23.
c Hel 14:16–18.
RR Mirtis, dvasinò.
44a Al 13:6.
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ms˜ tòv˜ buvo pasakyta apie
tai, kas ∞vyks.
45 Ir tai dar ne viskas. Argi
netikite, kad a‰ pats a Ïinau apie
tai? ·tai, liudiju jums, kad Ïinau,
jog tai, apie kà kalbòjau, yra
tikra. Ir kaip, js˜ manymu, a‰
Ïinau apie viso to tikrumà?
46 ·tai sakau jums, kad tai
a
atskleista man Dievo ·ventàja
Dvasia. ·tai a‰ daug dien˜
b
pasninkavau ir meldÏiausi, kad
pats galòãiau tai Ïinoti. Ir dabar
a‰ pats Ïinau, kad tai yra tiesa;
nes Vie‰pats Dievas atskleidò
man tai savo ·ventàja Dvasia; ir
tai c aprei‰kimo dvasia, kuri yra
manyje.
47 Ir dar sakau jums, kad man
buvo taip apreik‰ta, jog ms˜
tòv˜ i‰tarti ÏodÏiai yra tikri,
ir taip yra pagal prana‰ystòs
dvasià, kuri yra manyje, kuri
taip pat yra kaip Dievo Dvasios
pasirei‰kimas.
48 Sakau jums, jog pats Ïinau,
kad kà tik sakysiu jums apie tai,
kas ∞vyks, yra tiesa; ir a‰ sakau
jums, kad Ïinau, jog Jòzus
Kristus ateis, taip, Snus, Tòvo
Viengimis, pilnas malonòs, gailestingumo ir tiesos. Ir ‰tai jis
yra tas, kuris ateina paimti pasaulio nuodòmes, taip, nuodòmes kiekvieno Ïmogaus, kuris
tvirtai tiki jo vardà.
49 Ir dabar, sakau jums, kad
45a RR Liudijimas.
46a 1 Kor 2:9–16.
b RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
c RR Aprei‰kimas.
49a RR Pa‰aukti,
pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas;
Kunigystò.

tai yra a tvarka, pagal kurià
esu pa‰auktas, taip, pamokslauti savo mylimiems broliams,
taip, ir kiekvienam, kuris gyvena ‰itoje Ïemòje; taip, pamokslauti visiems, tiek seniems, tiek
ir jauniems, tiek vergams, tiek
ir laisviesiems; taip, sakau jums,
pagyvenusiems, taip pat vidutinio amÏiaus ir auganãiai kartai;
taip, ‰aukti jiems, kad jie turi
atgailauti ir b uÏgimti i‰ naujo.
50 Taip, taip sako Dvasia:
Atgailaukite, visi js, Ïemòs
pakra‰ãiai, nes dangaus karalystò netrukus ateis; taip, Dievo
Snus ateina savo a ‰lovòje, savo
galybòje, savo didybòje, galioje
ir vie‰patystòje. Taip, mano
mylimi broliai, a‰ sakau jums,
kad Dvasia sako: ·tai visos
Ïemòs b Karaliaus ir taip pat
dangaus Karaliaus ‰lovò labai
greitai su‰vis tarp vis˜ Ïmoni˜
vaik˜.
51 Ir taip pat Dvasia sako
man, taip, ‰aukia man galingu
balsu, sakydama: I‰eik ir sakyk
‰itiems Ïmonòms: Atgailaukite,
nes jei neatgailausite, jokiu
bdu nepaveldòsite a dangaus
karalystòs.
52 Ir vòl sakau jums, Dvasia
sako: ·tai a kirvis pridòtas prie
medÏio ‰aknies; todòl kiekvienas medis, kuris nene‰a ger˜
vaisi˜, bus b nukirstas ir ∞mestas

b RR UÏgim´s i‰ naujo,
RR Jòzus Kristus;
uÏgim´s i‰ Dievo.
Dievo karalystò,
50a RR ·lovò; Antrasis
Arba dangaus
Jòzaus Kristaus
karalystò.
atòjimas.
51a RR Dangus.
b Ps 24; Mt 2:2;
52a Lk 3:9;
Lk 23:2; 2 Nef 10:14;
DS 97:7.
DS 38:21–22;
b JokK 5:46; 6:7;
128:22–23; Moz 7:53.
3 Nef 27:11–12.

233

Almos 5:53–62

∞ ugn∞, taip, ugn∞, kuri negali
bti nuslopinta, btent neuÏgesinamà ugn∞. ·tai, ir atmink,
·ventasis tai pasakò.
53 Ir dabar, mano mylimi
broliai, sakau jums: ar galite
paprie‰tarauti ‰itiems ÏodÏiams;
taip, ar galite j˜ nepaisyti ir
a
trypti ·ventàj∞ po savo kojomis;
taip, ar galite bti b pasipt´ dòl
savo ‰irdÏi˜ i‰didumo; taip, ar
ir toliau dòvòsite c prabangius
drabuÏius ir bsite ‰irdimis prisiri‰´ prie tu‰ãi˜ pasaulio dalyk˜, prie savo d turt˜?
54 Taip, ar ir toliau manysite,
jog esate geresni uÏ kitus; taip,
ar ir toliau persekiosite savo
brolius, kurie nusiÏemina ir
vaik‰to pagal ‰ventàjà Dievo
tvarkà, kuria jie buvo atvesti
∞ ‰ià baÏnyãià, bdami a pa‰ventinti ·ventàja Dvasia, ir ne‰a
darbus, atitinkanãius atgailà?
55 Taip, ir ar js ir toliau atsuksite nugarà a varg‰ams ir beturãiams ir nesuteiksite jiems savo
turto?
56 Ir galiausiai, visi js, kurie
ir toliau darysite savo nelabumà, sakau jums, kad tai yra tie,
kurie bus nukirsti ir ∞mesti ∞
ugn∞, jeigu skubiai neatgailaus.
57 Ir dabar a‰ sakau jums, visiems jums, kurie trok‰tate sekti
a
gerojo ganytojo balsu: i‰eikite
i‰ nelab˜j˜ ir b atsiskirkite, ir
nelieskite j˜ ne‰vari˜ dalyk˜;
ir ‰tai j˜ vardai bus c i‰trinti,
53a 1 Nef 19:7.
b RR I‰didumas.
c 2 Nef 28:11–14;
Mrm 8:36–39.
d Ps 62:11;
DS 56:16–18.

taigi nelab˜j˜ vardai nebus
priskaiãiuoti prie teisi˜j˜ vard˜, idant bt˜ ∞vykdytas Dievo
Ïodis, sakantis: Nelab˜j˜ vardai nebus sumai‰yti su mano
Ïmoni˜ vardais;
58 nes teisi˜j˜ vardai bus ∞ra‰yti gyvenimo a knygoje, ir jiems
a‰ duosiu paveldà savo de‰inòje.
Ir dabar, mano broliai, kà galite
pasakyti prie‰ tai? Sakau jums,
kad neturi reik‰mòs, ar pasisakote prie‰ tai, nes Dievo Ïodis
turi bti ∞vykdytas.
59 Nes kuris ganytojas tarp
js˜, turòdamas daug avi˜, nepriÏiri j˜, kad ne∞sibraut˜
vilkai ir nesuryt˜ jo kaimenòs?
Ir ‰tai, jei vilkas ∞sibrauna ∞ jo
kaimen´, argi jis nei‰veja jo
lauk? Taip, ir galiausiai, jei gali,
sunaikina j∞.
60 Ir dabar, sakau jums, kad
gerasis ganytojas ‰aukia jus; ir
jei klausysite jo balso, jis atves
jus ∞ savo kaimen´, ir js esate
jo avys; ir jis ∞sako jums, kad
neleistumòte jokiam plò‰riam
vilkui ∞sibrauti tarp js˜, idant
nebtumòte sunaikinti.
61 Ir dabar, a‰, Alma, ∞sakau
jums ÏodÏiais a to, kuris ∞sakò
man, kad stengtumòtòs vykdyti
ÏodÏius, kuriuos jums kalbòjau.
62 A‰ kalbu ∞sakymo forma
jums, kurie priklausote baÏnyãiai; o tiems, kurie nepriklauso baÏnyãiai, kalbu kvietimo
forma, sakydamas: ateikite ir

54a RR Pa‰ventinimas.
55a Ps 109:15–16;
JokK 2:17;
Hel 6:39–40.
57a RR Gerasis ganytojas.
b Ezr 6:21; 9:1;

Neh 9:2; 2 Tes 3:6;
DS 133:5, 14.
c PakØst 29:19;
Mor 6:7; DS 20:8.
58 a RR Knyga, gyvenimo.
61a Al 5:44.
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krik‰tykitòs atgailai, kad js taip
pat galòtumòt valgyti gyvybòs
a
medÏio vaisiaus.
6 SKYRIUS
BaÏnyãia Zarahemloje i‰valyta ir
sutvarkyta. Alma i‰eina pamokslauti ∞ Gideono Ïem´. Apie 83 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad po
to, kai Alma pabaigò kalbòti
Zarahemlos mieste ∞steigtos baÏnyãios Ïmonòms, jis a ∞‰ventino
kunigus ir b vyresniuosius, uÏdòdamas ant j˜ savo c rankas pagal
Dievo tvarkà, kad pirmininkaut˜ baÏnyãiai ir d priÏiròt˜ jà.
2 Ir buvo taip, kad kiekvienas,
nepriklausantis baÏnyãiai, kuris
atgailavo dòl savo nuodòmi˜,
buvo a krik‰tijamas atgailai ir
priimamas ∞ baÏnyãià.
3 Ir taip pat buvo taip, kad
kiekvienas, priklausantis baÏnyãiai, kuris a neatgailavo dòl savo
nelabumo ir nenusiÏemino prie‰
Dievà, – turiu galvoje tuos, kurie auk‰tinosi dòl savo ‰irdÏi˜
b
i‰didumo, – tie buvo atmetami,
o j˜ vardai buvo c i‰trinami, tad
j˜ vardai nebebuvo priskaiãiuojami prie teisi˜j˜ vard˜.
4 Ir taip jie pradòjo ∞vedinòti
tvarkà baÏnyãioje Zarahemlos
mieste.
5 Dabar, noròãiau, kad suprastumòt, jog Dievo Ïodis buvo
62a 1 Nef 8:10; 11:21–23.
6 1a RR Ø‰ventinti,
∞‰ventinimas.
b RR Vyresnysis.
c RR Rank˜ uÏdòjimas.
d DS 52:39.
2 a RR Krik‰tas,

prieinamas visiems, tad niekam
nebuvo atimama privilegija
rinktis drauge klausytis Dievo
ÏodÏio.
6 Taãiau Dievo vaikams buvo
∞sakyta, kad jie daÏnai rinkt˜si drauge ir jungt˜si a pasninke
ir kar‰toje maldoje dòl t˜,
kurie nepaÏinojo Dievo, siel˜
gerovòs.
7 Ir dabar buvo taip, kad, dav´s
‰iuos nurodymus, Alma i‰vyko
i‰ j˜, taip, i‰ baÏnyãios, kuri
buvo Zarahemlos mieste, ir peròjo ∞ Sidono upòs rytin´ pus´,
∞ Gideono a slòn∞, kur buvo pastatytas miestas, vadinamas
Gideono miestu, kuris buvo
slònyje, pavadintame Gideonu
pagal vyrà, b nuÏudytà kalaviju
Nehoro ranka.
8 Ir Alma nuòjo ir pradòjo
skelbti Dievo Ïod∞ baÏnyãiai,
kuri buvo ∞steigta Gideono slònyje, pagal jo tòv˜ pasakyto
tiesos ÏodÏio aprei‰kimà ir
pagal prana‰ystòs dvasià, buvusià jame, pagal a liudijimà Jòzaus
Kristaus, Dievo Snaus, kuris
ateis i‰pirkti savo Ïmoni˜ i‰ j˜
nuodòmi˜, ir ‰ventàjà tvarkà,
pagal kurià jis buvo pa‰auktas.
Ir taip para‰yta. Amen.
Almos ÏodÏiai, kuriuos jis pasakò Ïmonòms Gideone, pagal
jo paties metra‰t∞.

krik‰tyti.
3 a Mzj 26:6.
b RR I‰didumas.
c I‰ 32:33;
Mzj 26:36;
Al 1:24; 5:57–58.
RR Pa‰alinimas i‰

Tai apra‰yta 7 skyriuje .

6a
7a
b
8a

baÏnyãios,
ekskomunikavimas.
RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
Al 2:20.
Al 1:9.
Apr 19:10.
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Kristus gims i‰ Marijos. Jis atri‰
mirties panãius ir ne‰ savo
Ïmoni˜ nuodòmes. Tie, kas atgailauja, krik‰tijasi ir vykdo ∞sakymus,
turòs amÏinàj∞ gyvenimà. Ne‰vara
negali paveldòti Dievo karalystòs.
Nuolankumas, tikòjimas, viltis ir
tikroji meilò yra btini. Apie 83
m. prie‰ Kristaus gim.
·tai, mano mylimi broliai, kadangi man buvo leista ateiti pas
jus, a‰ bandau a kalbòti jums
savo kalba; taip, savo paties
burna, kadangi tai pirmas kartas, kada a‰ prabilau ∞ jus savo
burnos ÏodÏiais, nes buvau
labai uÏsiòm´s b teismo krasòje,
turòjau daug darbo, tad negalòjau ateiti pas jus.
2 Ir nebãiau galòj´s ateiti
netgi dabar, ‰iuo metu, jei
teismo krasò nebt˜ a atiduota
kitam, idant valdyt˜ mano
vietoje; ir Vie‰pats i‰ didelio
gailestingumo leido ateiti pas
jus.
3 Ir ‰tai a‰ atòjau, didÏiai vildamasis ir trok‰damas pamatyti,
kad js nusiÏeminote prie‰
Dievà ir neatlyÏote pra‰´ jo
malonòs, pamatyti, kad esate
nepriekai‰tingi jo akyse, pamatyti, kad nesate toje baisioje
padòtyje, kurioje buvo ms˜
broliai Zarahemloje.
4 Bet tebna palaimintas Dievo
vardas, kad jis leido man suÏinoti, taip, suteikò man nepaprastai didel∞ dÏiaugsmà Ïinoti,
7 1a Al 4:19.
b Mzj 29:42.
2 a Al 4:16–18.

6 a 2 Nef 9:37;
Hel 6:31.
b Dan 6:27.

kad jie vòl pastatyti ant jo teisumo kelio.
5 Ir tikiuosi sulig Dievo Dvasia,
kuri yra manyje, kad taip pat
dÏiaugsiuosi jumis; taãiau nenoriu, kad mano dÏiaugsmas jumis
ateit˜ per tokià daugyb´ suspaudim˜ ir sielvarto, kuriuos
patyriau dòl broli˜ Zarahemloje,
nes ‰tai mano dÏiaugsmas jais
ateina, perbridus daug suspaudim˜ ir sielvarto.
6 Bet ‰tai tikiuosi, kad js nesate tokie netikintys, kaip buvo
js˜ broliai; tikiuosi, kad nesiauk‰tinate dòl savo ‰irdÏi˜
i‰didumo; taip, tikiuosi, kad
‰irdimis neprisiri‰ote prie turt˜
bei tu‰ãi˜ pasaulio dalyk˜; taip,
tikiuosi, kad js negarbinate
a
stab˜, bet garbinate tikràj∞ ir
b
gyvàj∞ Dievà ir Ïvelgiate ateitin
su nesibaigianãiu tikòjimu, laukdami savo nuodòmi˜ atleidimo,
kuris ∞vyks.
7 Nes ‰tai sakau jums: daug kas
∞vyks; ir ‰tai, yra vienas dalykas,
kuris svarbesnis uÏ juos visus, –
nes ‰tai, nebetoli a laikas, kada
I‰pirkòjas gyvens ir ateis tarp
savo Ïmoni˜.
8 ·tai nesakau, kad jis ateis tarp
ms˜ savo gyvenimo mirtingoje
palapinòje metu; nes ‰tai, Dvasia
man nesakò, kad taip bus.
Dabar, kas dòl ‰ito, a‰ neÏinau;
Ïinau tik tiek, kad Vie‰pats
Dievas turi galià padaryti viskà,
kas yra pagal jo Ïod∞.
9 Bet ‰tai, Dvasia man pasakò
tik tiek, sakydama: ·auk ‰itiems
Ïmonòms, sakydamas: aAtgai7 a Al 9:26.
9 a Mt 3:2–4;
Al 9:25.
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laukite ir paruo‰kite Vie‰paties
kelià, ir vaik‰ãiokite jo takais,
kurie yra tiess; nes ‰tai prisiartino dangaus karalystò, ir Dievo
Snus b ateina ant Ïemòs veido.
10 Ir ‰tai jis a gims i‰ b Marijos
Jeruzalòs Ïemòje, kuri yra ms˜
protòvi˜ c Ïemò, ir ji bus d mergelò, brangus ir i‰rinktas indas,
kuris bus pridengtas ‰e‰òliu
ir e pradòs ·ventosios Dvasios
galia, ir atves sn˜, taip, btent
Dievo Sn˜.
11 Ir jis eis, k´sdamas visokius
skausmus ir a suspaudimus, ir
gundymus; ir tai tam, kad galòt˜ i‰sipildyti Ïodis, sakantis: Jis
paims ant sav´s savo Ïmoni˜
skausmus ir ligas.
12 Ir paims ant sav´s a mirt∞,
kad galòt˜ atri‰ti mirties panãius, suri‰usius jo Ïmones; ir paims ant sav´s j˜ silpnybes, kad
jo vidus prisipildyt˜ gailestingumo, pagal knà, kad jis savo
knu suÏinot˜, kaip b pagelbòti
savo Ïmonòms j˜ silpnybòse.
13 Dabar, Dvasia a Ïino viskà;
nepaisant to, Dievo Snus kenãia knu, kad b paimt˜ ant sav´s
savo Ïmoni˜ nuodòmes, kad
savo i‰laisvinimo galia i‰trint˜
j˜ prasiÏengimus; ir dabar ‰tai
tai yra liudijimas, kuris yra
manyje.
14 Dabar, sakau jums, kad js
turite atgailauti ir a uÏgimti i‰
naujo; nes Dvasia sako, kad ne9 b Mzj 3:5; 7:27; 15:1–2.
10a Iz 7:14; Lk 1:27.
b Mzj 3:8.
RR Marija, Jòzaus
motina.
c 1 Met 9:3; 2 Met 15:9;
1 Nef 1:4;
3 Nef 20:29.

uÏgim´ i‰ naujo, negalite paveldòti dangaus karalystòs; todòl
ateikite ir priimkite krik‰tà atgailai, kad js˜ nuodòmòs bt˜
nuplautos, kad tikòtumòte Dievo Avinòl∞, kuris paima pasaulio nuodòmes, kuris turi galià
i‰gelbòti ir i‰valyti nuo viso
neteisumo.
15 Taip, sakau jums: ateikite ir
nebijokite, ir palikite visas nuodòmes, kurios lengvai a apninka
jus, kurios suri‰a jus sunaikinimui, taip, ateikite ir eikite, ir parodykite savo Dievui, kad esate
pasiryÏ´ atgailauti dòl savo
nuodòmi˜ ir sudaryti su juo
sandorà, jog vykdysite jo ∞sakymus, ir paliudykite jam tai
‰ià dienà ∞Ïengdami ∞ krik‰to
vandenis.
16 Ir kas tik tai padarys ir nuo
tol laikysis Dievo ∞sakym˜, tas
prisimins, kad a‰ sakau jam,
taip, jis prisimins, kad a‰ pasakiau jam, jog jis turòs amÏinàj∞
gyvenimà, sulig ·ventosios
Dvasios, kuri liudija manyje,
liudijimu.
17 Ir dabar, mano mylimi broliai, ar tikite tuo? ·tai sakau
jums: taip, a‰ Ïinau, kad tikite;
ir kad tikite tuo, a‰ Ïinau per
manyje esanãios Dvasios pasirei‰kimà. Ir dabar, kadangi
stiprus yra js˜ tikòjimas tuo,
taip, tuo, kà pasakiau, didis yra
mano dÏiaugsmas.

d 1 Nef 11:13–21.
13a RR Dievas, Dievybò.
e Mt 1:20; Mzj 15:3.
b Mzj 15:12.
11a Iz 53:3–5; Mzj 14:3–5.
RR Apmokòti,
12a 2 Nef 2:8;
apmokòjimas.
Al 12:24–25.
14a RR UÏgim´s i‰ naujo,
RR NukryÏiavimas.
uÏgim´s i‰ Dievo.
b Hbr 2:18; 4:15;
15a 2 Nef 4:18.
DS 62:1.
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18 Nes kaip sakiau jums nuo
pradÏios, jog labai tro‰kau, kad
nebtumòte toje baisioje padòtyje, kaip js˜ broliai, btent
tai a‰ ir pamaãiau – kad mano
tro‰kimai i‰sipildò.
19 Nes a‰ suvokiu, kad einate
teisumo takais; suvokiu, kad
esate kelyje, kuris veda ∞ Dievo
karalyst´; taip, suvokiu, kad
tiesinate jo a takus.
20 Suvokiu, jog per jo ÏodÏio
liudijimà jums tapo Ïinoma,
kad jis negali a vaik‰ãioti kreivais
takais; ir jis nenukrypsta nuo
to, kà pasakò; ir jame nòra net
‰e‰òlio pasisukimo i‰ de‰inòs
∞ kair´, arba nuo to, kas teisinga
∞ tai, kas neteisinga; taigi jo
kelias – vienas amÏinas ratas.
21 Ir jis negyvena a ne‰ventose
‰ventyklose; ir ne‰vara ar kas
nors ne‰varaus negali bti
priimta ∞ Dievo karalyst´; todòl
sakau jums, kad ateis laikas,
taip, ir tai bus paskutiniàjà
dienà, kad tas, kuris b ne‰varus,
pasiliks savo ne‰varume.
22 Ir dabar, mano mylimi
broliai, a‰ pasakiau jums tai,
kad paÏadinãiau js˜ pareigos
Dievui jausmà, kad vaik‰ãiotumòte nepriekai‰tingi prie‰ais j∞,
kad vaik‰ãiotumòte pagal ‰ventàjà Dievo tvarkà, pagal kurià
esate priimti.
23 Ir dabar, noròãiau, kad btumòte a nuolanks, paklusns
ir ‰velns; lengvai pripra‰omi;
19a Mt 3:3.
20a 1 Nef 10:19;
Al 37:12; DS 3:2.
21a 1 Kor 3:16–17; 6:19;
Mzj 2:37;
Al 34:36.

pilni kantrybòs ir didÏio kantrumo; bdami susivaldantys
visame; visuomet stropiai besilaikantys Dievo ∞sakym˜; pra‰antys visko, ko tik jums reikia,
tiek dvasini˜, tiek ir laikin˜j˜
dalyk˜; visuomet gràÏinantys
padòkas Dievui uÏ viskà, kà
gaunate.
24 Ir Ïiròkite, kad turòtumòte
a
tikòjimà, vilt∞ ir tikràjà meil´,
ir tada visuomet bsite pertek´
gerais darbais.
25 Ir tegul Vie‰pats laimina
jus ir i‰saugo js˜ apdarus be
dòmòs, kad galiausiai btumòte
atvesti atsisòsti su Abraomu,
Izaoku ir Jokbu, ir ‰ventaisiais
prana‰ais, kurie tik kada nors yra
gyven´ nuo pasaulio pradÏios,
vilkòdami apdarus be dòmòs,
kaip kad j˜ apdarai yra a be dòmòs, dangaus karalystòje, kad
daugiau nebei‰eitumòte lauk.
26 Ir dabar, mano mylimi broliai, a‰ kalbòjau ‰iuos ÏodÏius
jums pagal Dvasià, kuri liudija
manyje; ir mano siela nepaprastai dÏigauja dòl nepaprasto
stropumo ir dòmesio, kur∞ skyròte mano ÏodÏiui.
27 Ir dabar, tebna Dievo a ramybò ant js˜ ir ant js˜ nam˜
ir Ïemi˜, ir ant js˜ kaimeni˜ ir
band˜, ir viso, kà turite, js˜
moter˜ ir vaik˜, sulig js˜
tikòjimu ir gerais darbais, nuo
‰iol ir per amÏius. Ir taip a‰ kalbòjau. Amen.

b 1 Nef 15:33–35;
2 Nef 9:16;
Mrm 9:14; DS 88:35.
23a RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.

24a 1 Kor 13:1–13;
Etr 12:30–35;
Mor 7:33–48.
25a 2 Pet 3:14.
27a RR Ramybò, taika.
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8 SKYRIUS
Alma pamokslauja ir krik‰tija
Meleke. Amonihe jis atmetamas ir
i‰keliauja. Angelas ∞sako jam gr∞Ïti
ir ‰aukti atgailà Ïmonòms. J∞ priima
Amulekas, ir jie abu pamokslauja
Amonihe. Apie 82 m. prie‰ Kristaus
gim.
Ir dabar buvo taip, kad Alma
sugr∞Ïo i‰ Gideono a Ïemòs, mok´s Gideono Ïmones daugelio
dalyk˜, kurie negali bti uÏra‰yti, ∞ved´s tvarkà baÏnyãioje,
kaip jis prie‰ tai padarò Zarahemlos Ïemòje, taip, jis sugr∞Ïo
∞ savo nuosavus namus prie
Zarahemlos pasiilsòti nuo darb˜, kuriuos padarò.
2 Ir taip pasibaigò devintieji
teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
metai.
3 Ir buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms de‰imt˜j˜
met˜ pradÏioje Alma i‰vyko i‰
ten ir nukeliavo ∞ Meleko Ïem´
Sidono a upòs vakarinòje pusòje,
vakaruose prie tyr˜ pakra‰ãio.
4 Ir jis pradòjo mokyti Ïmones
Meleko Ïemòje pagal a ‰ventàjà
Dievo tvarkà, pagal kurià buvo
pa‰auktas; ir pradòjo mokyti
Ïmones visoje Meleko Ïemòje.
5 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
atòjo pas j∞ i‰ vis˜ Ïemòs, esanãios tyr˜ pusòje, pakra‰ãi˜. Ir
jie buvo krik‰tijami visoje toje
Ïemòje.
6 Taigi baig´s savo darbà
Meleke, jis i‰vyko i‰ ten ir ke8 1a Al 2:20; 6:7.
3 a Al 16:6–7.
4 a DS 107:2–4.
RR Melchizedeko

liavo trij˜ dien˜ kelion´ ∞ ‰iaur´ nuo Meleko Ïemòs; ir jis
atòjo ∞ miestà, kuris vadinosi
Amonihu.
7 Dabar, toks buvo Nefio Ïmoni˜ paprotys – pavadinti savo
Ïemes ir miestus, ir kaimus,
taip, netgi maÏus kaimelius
pagal vardà to, kuris pirmas
apsigyveno juose; ir taip buvo
su Amoniho Ïeme.
8 Ir buvo taip, kad Alma, atòj´s
∞ Amoniho miestà, pradòjo
skelbti jiems Dievo Ïod∞.
9 Dabar, ·òtonas buvo smarkiai a uÏvald´s Amoniho miesto
Ïmoni˜ ‰irdis; todòl jie nenoròjo
klausyti Almos ÏodÏi˜.
10 Taãiau Alma daug a darbavosi dvasioje, b grumdamasis su
Dievu c kar‰toje maldoje, idant
jis i‰liet˜ savo Dvasios ant Ïmoni˜, kurie buvo mieste; kad jis
taip pat suteikt˜ jam galimyb´
pakrik‰tyti juos atgailai.
11 Taãiau jie uÏkietino savo
‰irdis, sakydami jam: ·tai, mes
Ïinome, kad tu esi Alma; ir Ïinome, kad esi auk‰tasis kunigas
baÏnyãios, kurià ∞steigei daugelyje ‰ios Ïemòs dali˜ pagal
js˜ tradicijà; o mes nesame
tavo baÏnyãios ir netikime tokiomis kvailomis tradicijomis.
12 Ir dabar, mes Ïinome: kadangi nesame i‰ tavo baÏnyãios,
mes Ïinome, jog tu neturi galios
mums; ir tu perdavei teismo
kras´ a Nefihui; todòl tu nesi
mums vyriausiasis teisòjas.
13 Dabar, kai Ïmonòs tai

kunigystò.
9 a 2 Nef 28:19–22;
DS 10:20.
10a Al 17:5.

b En 1:1–12.
c 3 Nef 27:1.
RR Malda.
12a Al 4:20.
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pasakò ir pasiprie‰ino visiems
jo ÏodÏiams, ir j∞ uÏgauliojo, ir
spjaudò ∞ j∞, ir padarò, kad jis
bt˜ i‰mestas i‰ j˜ miesto, jis
i‰vyko i‰ ten ir leidosi miesto,
kuris vadinosi Aaronas, link.
14 Ir kada jis ten keliavo, prislògtas sielvarto, brisdamas per
dideles a kanãias ir sielos skausmà dòl Amoniho miesto Ïmoni˜
nelabumo, buvo taip, kad Almai
esant taip prislògtam sielvarto,
‰tai jam pasirodò Vie‰paties
b
angelas, sakydamas:
15 Palaimintas tu, Alma; todòl
pakelk savo galvà ir dÏigauk,
nes turi rimtà prieÏast∞ dÏigauti, nes tu i‰tikimai laikeisi
Vie‰paties ∞sakym˜ nuo to laiko,
kai i‰ jo gavai savo pirmàjà
Ïinià. ·tai, a‰ esu tas, kuris jà
tau a perdavò.
16 Ir ‰tai a‰ esu pasi˜stas ∞sakyti tau, kad sugr∞Ïtum ∞ Amoniho
miestà ir vòl pamokslautum
miesto Ïmonòms; taip, pamokslauk jiems. Taip, sakyk jiems,
kad jeigu jie neatgailaus, Vie‰pats Dievas juos a sunaikins.
17 Nes ‰tai ‰iuo metu jie tariasi
sunaikinti tavo Ïmoni˜ laisv´
(nes taip sako Vie‰pats), kas
prie‰tarauja nuostatams ir
potvarkiams, ir ∞sakymams,
kuriuos jis davò savo Ïmonòms.
18 Dabar buvo taip, kad gav´s
Ïinià i‰ Vie‰paties angelo, Alma
skubiai sugr∞Ïo ∞ Amoniho
Ïem´. Ir jis ∞òjo ∞ miestà kitu
keliu, taip, keliu, kuris yra
Amoniho miesto pietuose.
14a RR Pasiprie‰inimas.
b Al 10:7–10, 20.
RR Angelai.
15a Mzj 27:11–16.

16a
20a
21a
22a

19 Ir kai ∞òjo ∞ miestà, jis buvo
i‰alk´s ir tarò vienam vyrui: Ar
neduotum nuolankiam Dievo
tarnui ko nors uÏvalgyti?
20 Ir vyras atsakò jam: A‰ esu
nefitas ir Ïinau, kad esi ‰ventas
Dievo prana‰as, nes tu esi tas
vyras, apie kur∞ regòjime a angelas sakò: Tu priimsi. Todòl eime
∞ mano namus ir a‰ suteiksiu
tau savo maisto; ir a‰ Ïinau,
kad tu bsi palaiminimas man
ir mano namams.
21 Ir buvo taip, kad vyras
priòmò j∞ ∞ savo namus; ir vyras
buvo vardu aAmulekas; ir jis
atne‰ò duonos bei mòsos ir
padòjo prie‰ais Almà.
22 Ir buvo taip, kad Alma valgò
duonos ir pasisotino; ir jis a palaimino Amulekà bei jo namus
ir i‰rei‰kò dòkingumà Dievui.
23 Ir pavalg´s ir pasisotin´s,
jis tarò Amulekui: A‰ – Alma ir
esu Dievo baÏnyãios visoje ‰ioje
Ïemòje a auk‰tasis kunigas.
24 Ir ‰tai a‰ buvau pa‰auktas
skelbti Dievo Ïod∞ tarp vis˜ ‰it˜
Ïmoni˜ pagal aprei‰kimo ir
prana‰ystòs dvasià; ir a‰ buvau
‰itoje Ïemòje, ir jie nenoròjo
man´s priimti, bet a i‰metò mane
lauk, ir a‰ buvau beatgr´Ïiàs
nugarà ‰itai Ïemei amÏiams.
25 Bet ‰tai man buvo ∞sakyta
gr∞Ïti atgal ir prana‰auti ‰itiems
Ïmonòms, taip, ir liudyti prie‰
juos apie j˜ nedorybes.
26 Ir dabar, Amulekai, kadangi
mane pamaitinai ir priòmei, esi
palaimintas; nes a‰ buvau i‰al-

Al 9:12, 18, 24.
Al 10:7–9.
RR Amulekas.
Al 10:11.

23a Al 5:3, 44, 49;
13:1–20.
24a Al 8:13.

Almos 8:27–9:5
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k´s, kadangi pasninkavau daug
dien˜.
27 Ir Alma daug dien˜ i‰buvo
pas Amulekà prie‰ pradòdamas
pamokslauti ‰itiems Ïmonòms.
28 Ir buvo taip, kad ‰i˜ Ïmoni˜
nedorybòs dar labiau i‰augo.
29 Ir Almai atòjo Ïodis, sakantis: Eik; ir taip pat sakyk mano
tarnui Amulekui: Eik ir prana‰auk ‰itiems Ïmonòms, sakydamas: aAtgailaukite, nes Vie‰pats
taip sako: Jei neatgailausite, a‰
aplankysiu ‰ità liaud∞ savo
pyktyje; taip, ir savo nuoÏmaus
pykãio nenugr´‰iu.
30 Ir Alma, ir taip pat Amulekas, i‰òjo tarp Ïmoni˜ skelbti
jiems Dievo ÏodÏi˜; ir jie buvo
pilni ·ventosios Dvasios.
31 Ir jie turòjo duotà jiems
a
galià, tokià, kad negalòjo bti
uÏdaryti poÏemiuose; ir joks
vyras negalòjo j˜ nuÏudyti;
taãiau jie nepanaudojo savo
b
galios, kol nebuvo suri‰ti virvòmis ir ∞mesti ∞ kalòjimà. Dabar,
tai buvo padaryta, kad Vie‰pats
per juos galòt˜ apreik‰ti savo
galià.
32 Ir buvo taip, kad jie i‰òjo ir
pradòjo pamokslauti ir prana‰auti Ïmonòms sulig dvasia ir
galia, kurià Vie‰pats davò jiems.

ÎodÏiai Almos ir taip pat
ÏodÏiai Amuleko, paskelbti
Ïmonòms, buvusiems Amoniho
Ïemòje. Jie ∞metami ∞ kalòjimà
ir i‰laisvinami juose esanãia
29a Al 9:12, 18.
RR Atgailauti,
atgaila.

stebuklinga Dievo galia; visa
tai – pagal Almos metra‰t∞.
Tai apra‰yta nuo 9 iki 14 skyriaus
imtinai.

9 SKYRIUS
Alma ∞sako Amoniho Ïmonòms atgailauti. Paskutinòmis dienomis
Vie‰pats bus gailestingas lamanitams. Jei nefitai atsiÏadòs ‰viesos,
jie bus sunaikinti lamanit˜. Dievo
Snus netrukus ateis. Jis i‰pirks
tuos, kurie atgailauja, yra pakrik‰tyti ir tiki jo vardà. Apie 82 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir vòl, kadangi man, Almai,
Dievo buvo ∞sakyta pasiimti
Amulekà ir i‰eiti bei vòl pamokslauti ‰itiems Ïmonòms,
kitaip sakant, Ïmonòms, kurie
buvo Amoniho mieste, buvo
taip, jog man pradòjus jiems
pamokslauti, jie òmò ginãytis
su manimi, sakydami:
2 Kas tu toks? Ar manai, kad
patikòsime a vieno vyro liudijimu, net jei jis mums pamokslaut˜, kad Ïemò praeis?
3 Dabar, jie nesuprato ÏodÏi˜,
kuriuos kalbòjo; nes jie neÏinojo,
kad Ïemò praeis.
4 Ir jie taip pat sakò: Mes
netikòsime tavo ÏodÏiais, net
jei prana‰autum, kad ‰is didis
miestas bus sunaikintas per
a
vienà dienà.
5 Dabar, jie neÏinojo, kad
Dievas gali padaryti tokius
nuostabius darbus, nes jie buvo

31a 1 Nef 1:20.
b Al 14:17–29.
9 2a PakØst 17:6.

4 a Al 16:9–10.
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kieta‰irdÏiai ir kietasprandÏiai
Ïmonòs.
6 Ir jie sakò: a Kas per vienas
yra tas Dievas, kad tarp ‰it˜
Ïmoni˜ siunãia b tik vienà ∞galiotà vyrà skelbti jiems tiesà apie
tokius didÏius ir nuostabius
dalykus?
7 Ir jie Ïengò ∞ priek∞, kad suãiupt˜ mane; bet ‰tai jie to nepadarò. Ir a‰ dràsiai stovòjau, kad
skelbãiau jiems, taip, a‰ dràsiai
liudijau jiems, sakydamas:
8 ·tai, o js, nelaba ir i‰krypusi
a
karta, kaipgi js pamir‰ote savo
tòv˜ tradicijà; taip, kaip greitai
js uÏmir‰ote Dievo ∞sakymus.
9 Argi neatsimenate, kad ms˜ tòvas Lehis buvo i‰vestas i‰
Jeruzalòs Dievo a ranka? Argi
neatsimenate, kad jie visi buvo
jo vedami per tyrus?
10 Ir argi js taip greitai
uÏmir‰ote, kiek daug kart˜ jis
i‰vadavo ms˜ tòvus i‰ j˜ prie‰˜ rank˜ ir apsaugojo juos nuo
sunaikinimo btent j˜ paãi˜
broli˜ rankomis?
11 Taip, ir jei ne jo neprilygstama jòga, gailestingumas ir
didis kantrumas mums, mes
nei‰vengiamai btume i‰kirsti
nuo Ïemòs veido daug anksãiau
‰io laikmeãio ir galbt paskirti
a
begalinòs nelaimòs ir vargo
bsenai.
12 ·tai dabar sakau jums, kad
jis ∞sako jums atgailauti; ir jei
neatgailaujate, jokiu bdu negalite paveldòti Dievo karalystòs.
6 a I‰ 5:2; Mzj 11:27;
Moz 5:16.
b Al 10:12.
8 a Al 10:17–25.
9 a 1 Nef 2:1–7.
11a Mzj 16:11.

Bet ‰tai tai dar ne viskas – jis
∞sakò jums atgailauti, arba jis
visi‰kai a i‰naikins jus nuo Ïemòs
veido; taip, jis aplankys jus
pyktyje, ir savo b nuoÏmaus
pykãio jis nenugr´‰.
13 ·tai argi neatsimenate ÏodÏi˜, kuriuos jis pasakò Lehiui,
sakydamas: a Kiek laikysitòs
mano ∞sakym˜, tiek klestòsite
Ïemòje? Ir dar pasakyta: Kiek
nesilaikysite mano ∞sakym˜,
tiek bsite atkertami nuo Vie‰paties akivaizdos.
14 Dabar, noròãiau, kad atmintumòt, jog kadangi lamanitai
nesilaikò Dievo ∞sakym˜, jie
buvo a atkirsti nuo Vie‰paties
akivaizdos. Dabar mes matome,
kad Vie‰paties Ïodis pasitvirtino ‰ituo atÏvilgiu, ir lamanitai
buvo i‰kirsti i‰ jo akivaizdos
nuo savo prasiÏengim˜ ‰ioje
Ïemòje pradÏios.
15 Taãiau, sakau jums, kad
teismo dienà jiems bus a pakenãiamiau negu jums, jei pasiliksite savo nuodòmòse, taip, ir
netgi ‰iame gyvenime jiems
bus pakenãiamiau negu jums, jei
neatgailausite.
16 Nes yra daug paÏad˜, kurie
a
i‰tiesti lamanitams; nes tai dòl
savo tòv˜ b tradicij˜ jie liko c neÏinojimo bsenoje; todòl Vie‰pats
bus gailestingas jiems ir d prat´s
j˜ egzistavimà ‰ioje Ïemòje.
17 Ir tam tikrame laikmetyje
jie bus a atvesti patikòti jo ÏodÏiu
ir suÏinoti apie j˜ tòv˜ tradici-

12a Al 8:16; 10:19, 23, 27.
b Al 8:29.
13a 2 Nef 1:20; Mzj 1:7;
Al 37:13.
14a 2 Nef 5:20–24;
Al 38:1.

15a Mt 11:22, 24.
16a Al 17:15.
b Mzj 18:11–17.
c Mzj 3:11.
d Hel 15:10–12.
17a En 1:13.

Almos 9:18–26

242

j˜ klaidingumà; ir daugelis i‰
j˜ bus i‰gelbòti, nes Vie‰pats
bus gailestingas visiems, kurie
b
‰aukiasi jo vardo.
18 Bet ‰tai sakau jums, kad
jei uÏsispirsite savo nelabume,
tai js˜ dienos ‰ioje Ïemòje
nebus prat´stos, nes a lamanitai
bus pasi˜sti ant js˜; ir jei neatgailausite, jie ateis tuo metu,
kai nesitikòsite, ir bsite aplankyti b visi‰ku sunaikinimu; ir
tai bus dòl Vie‰paties nuoÏmaus
c
pykãio.
19 Nes jis neleis jums, kad gyventumòte savo nedorybòse,
idant sunaikintumòte jo Ïmones. Sakau jums: ne; jis greiãiau
leis, kad lamanitai a sunaikint˜
visus jo Ïmones, kurie vadinami
Nefio Ïmonòmis, jei atsitikt˜
taip, kad jie b ∞pult˜ ∞ nuodòmes
ir prasiÏengimus po to, kai
Vie‰pats, j˜ Dievas, davò jiems
tiek daug ‰viesos ir paÏinimo;
20 taip, po to, kai jie buvo tokia
didÏiai Vie‰paties globojama
liaudis; taip, po to, kai buvo globojama labiau uÏ bet kurià kità
tautà, gimin´, lieÏuv∞ ar liaud∞,
po to, kai viskas buvo a atskleista
jiems pagal j˜ tro‰kimus ir j˜
tikòjimà, ir maldas, apie tai, kas
buvo ir kas yra, ir kas bus;
21 aplankyti Dievo Dvasios;
kalbòj´ su angelais ir girdòj´
jiems kalbant∞ Vie‰paties balsà;
ir turòdami prana‰ystòs dvasià
ir aprei‰kimo dvasià, ir taip pat
daug dovan˜: kalbòjimo lieÏu17b
18a
b
c
19a

Al 38:5; DS 3:8.
Al 16:2–3.
Al 16:9.
Al 8:29.
1 Nef 12:15, 19–20;
Al 45:10–14.

viais dovanà ir pamokslavimo
dovanà, ir ·ventosios Dvasios
dovanà, ir a vertimo dovanà;
22 taip, ir po to, kai buvo Dievo
a
i‰gelbòti i‰ Jeruzalòs Ïemòs
Vie‰paties ranka; i‰gelbòti nuo
bado ir nuo lig˜, ir visoki˜ ∞vairi˜ r‰i˜ negali˜; ir sustiprinti
m‰yje, idant nebt˜ sunaikinti;
vòl ir vòl i‰vedami i‰ b vergijos
ir saugomi bei apsaugomi iki
dabar; ir Vie‰pats jiems davò
sòkm´, kol jie visko praturtòjo.
23 Ir dabar, ‰tai sakau jums,
kad jei ‰ie Ïmonòs, kurie gavo
tiek daug palaiminim˜ i‰ Vie‰paties rankos, prasiÏengt˜ prie‰ingai j˜ turimai ‰viesai ir Ïinojimui, sakau jums, kad jei bt˜
taip, jog jie ∞pult˜ ∞ prasiÏengimà, tai lamanitams bt˜ Ïymiai
a
pakenãiamiau negu jiems.
24 Nes ‰tai, Vie‰paties a paÏadai
i‰tiesti lamanitams, bet ne jums,
jeigu prasiÏengiate; nes argi
Vie‰pats ai‰kiai nepaÏadòjo ir
tvirtai neparei‰kò, kad jei mai‰tausite prie‰ j∞, tai bsite visi‰kai
i‰naikinti nuo Ïemòs veido?
25 Ir dabar, tam, kad nebtumòte sunaikinti, Vie‰pats pasiuntò savo angelà aplankyti
daugel∞ jo Ïmoni˜, skelbiant∞
jiems, kad jie turi eiti ir kar‰tai
‰aukti ‰itiems Ïmonòms, sakydami: aAtgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystò.
26 Ir a nedaugeliui dien˜ praòjus, Dievo Snus ateis savo
‰lovòje; ir jo ‰lovò bus ‰lovò

b Al 24:30.
20a RR Aprei‰kimas.
21a Om 1:20;
Mzj 8:13–19;
28:11–17.
22a 2 Nef 1:4.

b Mzj 27:16.
23a Mt 11:22–24.
24a 2 Nef 30:4–6;
DS 3:20.
25a Al 7:9; Hel 5:32.
26a Al 7:7.
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Tòvo b Viengimio, pilno c malonòs, teisybòs ir tiesos, pilno
kantrybòs, d gailestingumo ir
didÏio kantrumo, greito e i‰girsti savo Ïmoni˜ ‰auksmus ir
atsakyti ∞ j˜ maldas.
27 Ir ‰tai jis ateina a i‰pirkti
tuos, kurie b krik‰tysis atgailai,
per tikòjimà jo vardu.
28 Todòl paruo‰kite Vie‰paties
kelià, nes priartòjo laikas, kada
visi Ïmonòs pjaus atlyginimà
uÏ savo a darbus pagal tai, kokie
jie buvo, – jei buvo teiss, jie
b
pjaus savo siel˜ i‰gelbòjimà
sulig Jòzaus Kristaus galia ir i‰laisvinimu; ir jei jie buvo pikti,
jie pjaus savo siel˜ c pasmerkimà
sulig velnio galia ir nelaisve.
29 Dabar ‰tai tai yra angelo
balsas, ‰aukiantis ‰itiems Ïmonòms.
30 Ir dabar, a mylimi mano broliai, nes js esate mano broliai ir
turite bti mylimi, ir turite ne‰ti
darbus, atitinkanãius atgailà,
matydami, kad js˜ ‰irdys buvo
didÏiai uÏkietintos prie‰ Dievo
Ïod∞, ir matydami, kad esate
b
paklyd´ ir nupuol´ Ïmonòs.
31 Dabar buvo taip, kad man,
Almai, pasakius ‰ituos ÏodÏius,
‰tai Ïmonòs pyko ant man´s,
kad pasakiau jiems, jog jie
kieta‰irdÏiai ir a kietasprandÏiai
Ïmonòs.
32 Ir taip pat, kadangi pasakiau jiems, kad jie buvo paklyd´
26b RR Viengimis.
c RR Malonò.
d RR Gailestingumas,
gailestingas.
e PakØst 26:7.
27a RR I‰pirkti, i‰pirktas,
i‰pirkimas.

ir nupuol´ Ïmonòs, jie pyko ant
man´s ir kòsinosi mane suãiupti,
idant galòt˜ ∞mesti ∞ kalòjimà.
33 Bet buvo taip, kad Vie‰pats
neleido jiems tuo metu man´s
suimti ir ∞mesti ∞ kalòjimà.
34 Ir buvo taip, kad Amulekas
i‰òjo ∞ priek∞ ir atsistojo, ir taip
pat pradòjo jiems pamokslauti.
Ir dabar, ne visi Amuleko a ÏodÏiai uÏra‰yti, taãiau dalis jo
ÏodÏi˜ uÏra‰yta ‰itoje knygoje.
10 SKYRIUS
Lehis kilo i‰ Manaso. Amulekas
papasakoja apie angelo ∞sakymà
pasirpinti Alma. Îmoni˜ pasigailima dòl teisi˜j˜ mald˜. Neteiss
teisininkai ir teisòjai padeda tautos
sunaikinimo pamatà. Apie 82 m.
prie‰ Kristaus gim.
Dabar, ‰tai tie a ÏodÏiai, kuriuos
b
Amulekas skelbò Ïmonòms,
buvusiems Amoniho Ïemòje,
sakydamas:
2 A‰ esu Amulekas; esu snus
Gidono, kuris buvo snus
Izmaelio, kuris buvo AminadÏio
palikuonis; ir tai buvo tas pats
Aminadis, kuris i‰ai‰kino uÏra‰à ant ‰ventyklos sienos, uÏra‰ytà Dievo pir‰tu.
3 O Aminadis buvo palikuonis
Nefio, kuris buvo snus Lehio,
atòjusio i‰ Jeruzalòs Ïemòs, kuris
buvo palikuonis a Manaso, kuris

b RR Krik‰tas,
krik‰tyti.
28a DS 1:10; 6:33.
b Ps 7:17.
c RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
30a 1 Jn 4:11.

b Al 12:22.
31a 2 Nef 25:28;
Mzj 3:14.
34a Al 10.
10 1a Al 9:34.
b Al 8:21–29.
3 a Pr 41:51; 1 Met 9:3.
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buvo snus b Juozapo, kuris savo
broli˜ rankomis buvo c parduotas ∞ Egiptà.
4 Ir ‰tai taip pat a‰ esu vyras,
turintis gerà vardà tarp vis˜,
kurie paÏ∞sta mane; taip, ir ‰tai,
a‰ turiu daug giminaiãi˜ ir
a
draug˜ ir taip pat savo darb‰tumu ∞sigijau daug turt˜.
5 Taãiau nepaisant viso to, a‰
niekada daug neÏinojau apie
Vie‰paties kelius ir jo a slòpinius,
ir nuostabià galià. A‰ pasakiau,
kad niekada daug neÏinojau
apie tai; bet ‰tai, a‰ klystu, nes
maãiau daug jo slòpini˜ ir jo
nuostabià galià; taip, btent
apsaugant ‰i˜ Ïmoni˜ gyvybes.
6 Taãiau a‰ uÏkietinau savo
‰ird∞, nes buvau daug kart˜
a
‰aukiamas, bet nenoròjau b girdòti; taigi a‰ Ïinojau apie tai,
taãiau nenoròjau Ïinoti; taigi
toliau mai‰tavau prie‰ Dievà
dòl savo ‰irdies nelabumo netgi
iki ‰io septinto mònesio ketvirtos dienos de‰imtaisiais teisòj˜
valdÏios metais.
7 Man keliaujant aplankyti
labai artimà giminait∞, ‰tai man
pasirodò Vie‰paties a angelas ir
tarò: Amulekai, sugr∞Ïk ∞ savo
namus, nes tu pamaitinsi Vie‰paties prana‰à; taip, ‰ventà
vyrà, kuris yra i‰rinktas Dievo
vyras; nes jis daug dien˜ b pasninkavo dòl ‰i˜ Ïmoni˜ nuodòmi˜ ir yra i‰alk´s, ir tu c priimsi
j∞ ∞ savo namus ir pamaitinsi j∞, ir
jis palaimins tave ir tavo namus;
3 b RR Juozapas, Jokbo
snus.
c Pr 37:29–36.
4 a Al 15:16.
5 a RR Dievo slòpiniai.
6 a Al 5:37.

ir Vie‰paties palaiminimas bus
ant tav´s ir tavo nam˜.
8 Ir buvo taip, kad a‰ paklusau
angelo balsui ir pasukau savo
nam˜ link. Ir man einant ten
link, a‰ radau tà a vyrà, apie kur∞
angelas man sakò: Tu priimsi
∞ savo namus. Ir ‰tai, tai buvo
‰itas vyras, kuris jums kalbòjo
apie Dievo dalykus.
9 Ir angelas pasakò man, kad
jis yra a ‰ventas vyras; taigi a‰
Ïinau, kad jis ‰ventas vyras, kadangi tai pasakò Dievo angelas.
10 Ir dar, a‰ Ïinau, kad tai,
apie kà jis liudijo, yra tikra;
nes ‰tai, sakau jums, kad kaip
Vie‰pats gyvas, lygiai taip jis
atsiuntò savo a angelà, kad atskleist˜ man tai; ir tai jis
padarò, kol ‰is Alma b gyveno
mano namuose.
11 Nes ‰tai jis a palaimino mano
namus, palaimino mane ir mano
moteris, ir mano vaikus, ir mano
tòvà, ir mano giminaiãius, taip,
tikrai visà mano gimin´ jis
palaimino, ir pagal jo pasakytus
ÏodÏius ant ms˜ buvo Vie‰paties palaiminimas.
12 Ir dabar, Amulekui i‰tarus
‰ituos ÏodÏius, Ïmonòs pradòjo
stebòtis, matydami, kad buvo
a
daugiau negu vienas liudytojas, kuris liudijo apie tai, kuo jie
buvo kaltinami, ir taip pat apie
tai, kas ∞vyks, pagal prana‰ystòs
dvasià, kuri buvo juose.
13 Nepaisant to, tarp j˜ buvo
toki˜, kurie sumanò klausinòti

b DS 39:9.
7 a Al 8:20.
b Al 5:46; 6:6.
RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
c ApD 10:30–35.

8a
9a
10a
b
11a
12a

Al 8:19–21.
RR ·ventas.
Al 11:30–31.
Al 8:27.
Al 8:22.
Al 9:6.
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juos, kad savo gudriomis a pinklòmis sugaut˜ juos j˜ ÏodÏiuose,
kad surast˜ liudijimà prie‰ juos,
kad galòt˜ perduoti juos savo
teisòjams, kad jie bt˜ teisiami
pagal ∞statymà ir kad bt˜
nuÏudyti arba ∞mesti ∞ kalòjimà
uÏ nusikaltimà, kur∞ jie galòt˜
parodyti kaip neva j˜ padarytà
arba paliudyti prie‰ juos.
14 Dabar, tie vyrai, kurie kòsinosi juos sunaikinti, buvo a teisininkai, pasamdyti arba paskirti
Ïmoni˜, kad vykdyt˜ ∞statymà
teism˜ metu, kitaip sakant,
nagrinòjant Ïmoni˜ nusikaltim˜
bylas prie‰ais teisòjus.
15 Dabar, ‰itie teisininkai
buvo i‰mok´ visoki˜ Ïmogi‰k˜
suktybi˜ ir gudrybi˜; ir tai ∞galino juos bti savo profesijos
meistrais.
16 Ir buvo taip, jog jie òmò
klausinòti Amulekà, kad tuo
bdu priverst˜ j∞ susikirsti savo
ÏodÏiuose, kitaip sakant, prie‰tarauti ÏodÏiams, kuriuos jis
kalbòs.
17 Dabar, jie neÏinojo, kad
Amulekas gali Ïinoti j˜ planus.
Bet buvo taip, jog jiems pradòjus j∞ klausinòti, jis a suvokò j˜
mintis ir tarò jiems: O js, nelaba
ir i‰krypusi b karta, js teisininkai ir veidmainiai, nes dedate
velnio pamatus; nes spendÏiate
c
spàstus ir pinkles Dievo ‰ventiesiems sugauti.
18 Js kuriate planus, kad
13a Al 11:21.
14a Al 10:24; 11:20–21;
14:18.
17a Al 12:3; 20:18, 32;
DS 6:16.
b Mt 3:7; Al 9:8.
c DS 10:21–27.

a

i‰kraipytumòte teisi˜j˜ kelius
ir uÏsitrauktumòte Dievo rstyb´ ant savo galv˜, netgi iki visi‰ko ‰ios liaudies sunaikinimo.
19 Taip, gerai sakò Mozijas,
ms˜ paskutinis karalius, kai
ketino perduoti karalyst´, ir
neturòdamas nò vieno, kam jà
perduoti, patvarkò, kad jo Ïmonòs bt˜ valdomi savo paãi˜
balsavimu; taip, gerai jis sakò,
jog jei ateis toks laikas, kada
‰ios liaudies balsas a pasirinks
nedoryb´, tai yra, jei ateis toks
laikas, kada ‰i liaudis ∞puls ∞
prasiÏengimà, jie bus pribrend´
sunaikinimui.
20 Ir dabar a‰ sakau jums, kad
gerai Vie‰pats teisia pagal js˜
nedorybes; gerai jis ‰aukia ‰itai
liaudÏiai savo a angel˜ balsu:
Atgailaukite, atgailaukite, nes
prisiartino dangaus karalystò.
21 Taip, gerai jis ‰aukia savo
angel˜ balsu: A‰ a nuÏengsiu
tarp savo Ïmoni˜ su teisybe ir
teisingumu savo rankose.
22 Taip, ir a‰ sakau jums, kad
jei ne a maldos teisi˜j˜, kurie
dabar yra ‰itoje Ïemòje, tai js
netgi dabar btumòt aplankyti
visi‰ku sunaikinimu, taãiau ne
b
tvanu, kaip tai buvo Ïmonòms
Nojaus dienomis, bet badu,
maru ir kalaviju.
23 Bet btent teisi˜j˜ a mald˜
dòka js˜ pasigailòta; todòl
jei i‰mesite teisiuosius i‰ savo
tarpo, tada Vie‰pats nesulaikys

18a ApD 13:10.
19a Mzj 29:27;
Al 2:3–7;
Hel 5:2.
20a Al 8:14–16; 13:22.
21a Mzj 13:34.
22a Jok 5:16;

Mzj 27:14–16.
b Pr 8:21;
3 Nef 22:8–10.
RR Tvanas Nojaus
laikais.
23a RR Malda.
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savo rankos; bet nuoÏmiame
pyktyje jis i‰eis prie‰ jus; tada
bsite i‰tikti badu ir maru, ir
kalaviju; ir ‰is b metas greitai
prisiartins, jeigu neatgailausite.
24 Ir dabar buvo taip, kad
Ïmonòs dar labiau supyko ant
Amuleko ir ‰aukò, sakydami: ·is
vyras burnoja prie‰ ms˜ ∞statymus, kurie teisingi, ir ms˜
i‰mintingus teisininkus, kuriuos
i‰sirinkome.
25 Bet Amulekas i‰tiesò savo
rankà ir garsiau ‰aukò jiems,
sakydamas: O js, nelaba ir i‰krypusi karta, kodòl ·òtonas
taip stipriai uÏvaldò js˜ ‰irdis?
Kodòl pasiduodate jam, kad jis
turòt˜ galios jums js˜ akims
a
apakinti, kad nesuprastumòt
sakom˜ ÏodÏi˜ pagal j˜ tiesà?
26 Nes ‰tai argi a‰ liudijau
prie‰ js˜ ∞statymà? Js nesuprantate; js sakote, kad kalbòjau prie‰ js˜ ∞statymà; bet
a‰ nekalbòjau prie‰, o kalbòjau
uÏ js˜ ∞statymà, js˜ pasmerkimui.
27 Ir dabar ‰tai sakau jums,
kad js˜ a teisinink˜ ir teisòj˜
neteisumas pradeda dòti ‰itos
liaudies sunaikinimo pamatà.
28 Ir dabar buvo taip, jog
Amulekui i‰tarus ‰iuos ÏodÏius,
Ïmonòs ‰aukò prie‰ j∞, sakydami: Dabar mes Ïinome, kad ‰is
vyras yra velnio vaikas, nes jis
a
melavo mums; nes kalbòjo
prie‰ ms˜ ∞statymà. Ir dabar
jis sako, kad nekalbòjo prie‰ j∞.
29 Ir be to, jis burnojo prie‰
ms˜ teisininkus ir teisòjus.
30 Ir buvo taip, kad teisininkai
23b Al 34:32–35.
25a 2 Kor 4:4; Al 14:6.

∞sidòjo tai ∞ ‰irdis, kad prisimint˜ tai prie‰ j∞.
31 Ir ten tarp j˜ buvo toks vienas, vardu Ziezromas. Dabar, jis
buvo pirmas a kaltinti Amulekà
ir Almà, bdamas vienas i‰ labiausiai prityrusi˜ tarp j˜, turintis daug reikal˜ su Ïmonòmis.
32 Dabar, ‰it˜ teisinink˜ tikslas
buvo gauti pelnà; ir jie gaudavo
pelnà pagal darbà.
11 SKYRIUS
Apra‰yta nefit˜ piniginò sistema.
Amulekas ÏodÏiu kovoja su Ziezromu. Kristus nei‰gelbòs Ïmoni˜ j˜
nuodòmòse. Tik tie, kurie paveldi
dangaus karalyst´, yra i‰gelbòti.
Visi Ïmonòs prisikels nemirtingi.
Nòra mirties po prikòlimo. Apie 82
m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar, Mozijo ∞statyme buvo
tai, kad kiekvienas vyras, kuris
buvo ∞statyminis teisòjas, arba
tie, kas buvo paskirti bti teisòjais, turòt˜ gauti uÏmokest∞
pagal laikà, kur∞ jie dirbo, teisdami atvestuosius prie‰ juos
teismui.
2 Dabar, jei Ïmogus bdavo
skolingas kitam ir nesumokòdavo to, kà buvo skolingas, tai jis
bdavo apskundÏiamas teisòjui;
o teisòjas panaudodavo valdÏià
ir pasi˜sdavo pareignus, kad
Ïmogus bt˜ atvestas prie‰ais
j∞; ir jis teisdavo Ïmog˜ pagal
∞statymà ir ∞kalãius, kurie bdavo pateikiami prie‰ j∞, ir taip
Ïmogus bdavo priverãiamas
sumokòti tai, kà buvo skolingas,

27a Lk 11:45–52.
28a Al 14:2.

31a Al 11:20–36.
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arba jo nuosavybò bdavo atimama, arba jis bdavo i‰vejamas i‰ Ïmoni˜ tarpo kaip vagis
ir plò‰ikas.
3 Ir teisòjas gaudavo savo uÏmokest∞ pagal laikà – seninà
aukso uÏ dienà, arba senumà sidabro, kas lygu seninui aukso; ir
tai pagal Mozijo duotà ∞statymà.
4 Dabar, ‰tai j˜ ∞vairi˜ aukso
ir sidabro vienet˜ pavadinimai
pagal j˜ vert´. Ir ‰ie pavadinimai duoti nefit˜, nes jie neskaiãiavo vertòs taip, kaip Ïydai
Jeruzalòs Ïemòje; ir nematavo
kaip Ïydai; bet jie keitò vertinimà ir matavimà pagal Ïmoni˜
nuomon´ bei aplinkybes kiekvienoje kartoje iki teisòj˜ valdymo; o ‰ituos a ∞vedò karalius
Mozijas.
5 Dabar ∞vertinimas yra toks:
seninas aukso, seonas aukso,
‰umas aukso ir limnas aukso.
6 Senumas sidabro, amnoras
sidabro, ezromas sidabro ir
ontis sidabro.
7 Senumas sidabro buvo tolygus seninui aukso ir kiekvienas
i‰ j˜ – saikui mieÏi˜.
8 Dabar, seono aukso kiekis
buvo dvigubos senino vertòs.
9 Ir ‰umas aukso buvo dvigubos seono vertòs.
10 Ir limnas aukso buvo lygus
j˜ vis˜ vertei.
11 Ir amnoras sidabro buvo
tolygus dviems senumams.
12 Ir ezromas sidabro buvo
tolygus keturiems senumams.
13 Ir ontis buvo tolygus jiems
visiems.
11 4a Mzj 29:40–44.
20a Al 10:32.

14 Dabar, ‰tai j˜ ∞vertinimo
maÏesni˜j˜ dydÏi˜ vertòs:
15 ·iblonas yra pusò senumo;
todòl ‰iblonas – uÏ pus´ saiko
mieÏi˜.
16 Ir ‰iblumas yra pusò ‰iblono.
17 Ir lòjus yra pusò ‰iblumo.
18 Dabar, ‰tai j˜ dydis, pagal
j˜ ∞vertinimà.
19 Dabar, antionas aukso lygus
trims ‰iblonams.
20 Dabar, tai buvo su vieninteliu tikslu – gauti pelnà, nes jie
gaudavo savo uÏmokest∞ pagal
darbà, todòl jie kurstò Ïmones
riau‰òms bei visokiems neramumams ir nelabumui, kad turòt˜
daugiau darbo, idant galòt˜
a
gauti pinig˜ uÏ jiems pateikiamas bylas; todòl jie kurstò Ïmones prie‰ Almà ir Amulekà.
21 Ir ‰itas Ziezromas pradòjo
klausinòti Amulekà, sakydamas:
Ar atsakysi man ∞ keletà klausim˜, kuri˜ tav´s paklausiu?
Dabar, Ziezromas buvo vyras,
prityr´s a sp´sti velnio pinkles,
kad galòt˜ sunaikinti tai, kas
gera; todòl jis pasakò Amulekui:
Ar atsakysi ∞ klausimus, kuri˜
tav´s paklausiu?
22 Ir Amulekas tarò jam: Taip,
jei tai bus pagal Vie‰paties
a
Dvasià, kuri yra manyje; nes a‰
nesakysiu nieko, kas prie‰inga
Vie‰paties Dvasiai. Ir Ziezromas
tarò jam: ·tai ãia yra ‰e‰i onãiai
sidabro, ir visus juos a‰ tau
duosiu, jei tu paneigsi auk‰ãiausiosios Esybòs egzistavimà.
23 Dabar Amulekas tarò:
O tu, pragaro a vaike, kodòl

21a Al 10:13.
22a RR ·ventoji Dvasia.

23a Al 5:41.
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gundai mane? Argi neÏinai,
jog teisieji nepasiduoda tokiems
gundymams?
24 Argi tu tiki, kad nòra Dievo?
Sakau tau, ne, tu Ïinai, kad yra
Dievas, bet tu myli tuos a pinigpalaikius labiau uÏ j∞.
25 Ir dabar tu pamelavai man
prie‰ais Dievà. Tu pasakei man:
·tai ‰ituos ‰e‰is onãius, kurie
yra didelòs vertòs, tau duosiu,
kai tuo tarpu ‰irdyje turòjai mint∞ j˜ man neduoti; ir vienintelis
tavo tro‰kimas buvo, kad i‰siÏadòãiau tikrojo ir gyvojo Dievo,
idant turòtum dingst∞ mane
sunaikinti. Ir dabar, ‰tai uÏ ‰ità
did∞ blog∞ tu gausi savo atlyg∞.
26 Ir Ziezromas tarò jam: Tu
sakai, kad yra tikrasis ir gyvasis
Dievas?
27 Ir Amulekas tarò: Taip, yra
tikrasis ir gyvasis Dievas.
28 Dabar Ziezromas tarò: Ar yra
daugiau negu vienas Dievas?
29 Ir jis atsakò: Ne.
30 Dabar Ziezromas vòl tarò
jam: I‰ kur tu tai Ïinai?
31 Ir jis tarò: aAngelas man tai
atskleidò.
32 Ir Ziezromas vòl tarò: Kas
yra tas, kuris ateis? Ar tai Dievo
Snus?
33 Ir jis tarò jam: Taip.
34 Ir Ziezromas vòl tarò: Ar jis
i‰gelbòs savo Ïmones a j˜ nuodòmòse? Ir Amulekas jam atsakò ir
tarò: Sakau tau, ne, nes jis negali
paneigti savo ÏodÏio.
23b RR Gundyti,
gundymas.
24a 1 Tim 6:10; Tit 1:11.
31a Al 10:7–10.
34a Hel 5:10–11.
37a 1 Kor 6:9–10.
b 1 Nef 15:33; Al 40:26;

35 Dabar Ziezromas tarò
Ïmonòms: Îiròkit, kad ∞sidòmòtumòte tai; nes jis pasakò,
kad yra tik vienas Dievas; taãiau
jis sako, kad ateis Dievo Snus,
bet jis nei‰gelbòs savo Ïmoni˜ –
lyg jis turòt˜ valdÏià ∞sakinòti
Dievui.
36 Dabar Amulekas vòl tarò
jam: ·tai tu pamelavai, nes sakai, jog kalbòjau lyg turòãiau
valdÏià ∞sakinòti Dievui, kadangi pasakiau, kad jis nei‰gelbòs
savo Ïmoni˜ j˜ nuodòmòse.
37 Ir a‰ vòl sakau tau, kad jis
negali j˜ i‰gelbòti j˜ a nuodòmòse; nes a‰ negaliu paneigti jo
ÏodÏio, o jis pasakò, kad b niekas
ne‰varus negali paveldòti dangaus c karalystòs; taigi, kaip js
galite bti i‰gelbòti, nepaveldòj´
Dievo karalystòs? Todòl js
negalite bti i‰gelbòti savo
nuodòmòse.
38 Dabar, Ziezromas vòl sako
jam: Ar Dievo Snus yra pats
AmÏinasis Tòvas?
39 Ir Amulekas tarò jam: Taip,
jis yra pats dangaus ir Ïemòs, ir
a
visko, kas juose, bAmÏinasis
Tòvas; jis yra pradÏia ir pabaiga,
pirmasis ir paskutinysis.
40 Ir jis ateis ∞ a pasaul∞ b i‰pirkti
savo Ïmoni˜; ir jis c paims ant
sav´s prasiÏengimus t˜, kurie
tiki jo vardà; ir tai yra tie, kurie
turòs amÏinàj∞ gyvenimà, ir i‰gelbòjimo nebus niekam kitam.
41 Todòl nelabieji pasilieka,

3 Nef 27:19.
RR Bedievis,
bedievi‰kas.
c RR Dievo karalystò,
Arba dangaus
karalystò.
39a Kol 1:16; Mzj 4:2.

b
40a
b
c

Iz 9:5.
RR Pasaulis.
Rom 11:26–27.
I‰ 34:6–7; Iz 53:5;
1 Jn 2:2;
Mzj 14:5; 15:12;
DS 19:16–19.
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lyg nebt˜ buv´ padaryta a jokio
i‰pirkimo, i‰skyrus mirties
panãi˜ atri‰imà, nes ‰tai, ateina
diena, kada b visi kelsis i‰ mirusi˜j˜ ir stos prie‰ais Dievà, ir bus
c
teisiami pagal savo darbus.
42 Dabar, yra mirtis, kuri
vadinama laikinàja mirtimi; ir
Kristaus mirtis atri‰ ‰itos laikinosios mirties a panãius, tad visi
bus prikelti i‰ ‰ios laikinosios
mirties.
43 Dvasia ir knas bus vòl
a
sujungti ∞ savo tobulà formà;
tiek galnò, tiek ir sànarys bus
atstatyti ∞ savo deramà kno
pavidalà, kaip kad mes dabar
‰iuo metu esame; ir bsime atvesti stoti prie‰ais Dievà, Ïinodami lygiai taip, kaip dabar
Ïinome, ir ai‰kiai b prisimindami
visà savo c kalt´.
44 Dabar, ‰itas atstatymas bus
visiems: tiek seniems, tiek ir jauniems, tiek vergams, tiek ir
laisviesiems, tiek vyrams, tiek
ir moterims, tiek nelabiems,
tiek ir teisiems. Ir netgi tiek,
kaip galvos plaukas, neprapuls,
bet viskas bus a atstatyta ∞ savo
tobulà kno pavidalà, kaip tai
yra dabar, arba kne; ir bus atvesti ir pa‰aukti atsiskaityti
prie‰ais Kristaus-Snaus ir Dievo b Tòvo, ir ·ventosios Dvasios,
kas yra c vienas amÏinasis Dievas, teismo pertvarà, kad bt˜
41a Al 12:18; DS 88:33.
b Apr 20:12–13;
Al 42:23.
c RR Teismas,
paskutinysis.
42a Al 12:16.
43a 2 Nef 9:13; Al 40:23.
b 2 Nef 9:14; Mzj 3:25;

d

teisiami pagal savo darbus, ar
jie geri, ar jie pikti.
45 Dabar ‰tai kalbòjau jums
apie mirtingojo kno mirt∞ ir
taip pat apie mirtingojo kno
a
prikòlimà. Sakau jums, kad ‰is
mirtingasis knas b prikeliamas
∞ c nemirtingà knà, tai yra i‰
mirties, btent i‰ pirmosios mirties ∞ gyvenimà, tad daugiau jie
d
nebegali numirti; j˜ dvasios
susijungia su j˜ knais, kad
daugiau nebebt˜ atskirtos; taip
visas tampa e dvasinis ir nemirtingas, tad jie nebegali daugiau
patirti gedimo.
46 Dabar, kada Amulekas
uÏbaigò ‰ituos ÏodÏius, Ïmonòs
vòl pradòjo stebòtis ir taip pat
Ziezromas pradòjo drebòti. Ir
taip baigòsi Amuleko ÏodÏiai,
arba tai viskas, kà a‰ uÏra‰iau.
12 SKYRIUS
Alma ÏodÏiu kovoja su Ziezromu.
Dievo slòpiniai gali bti atskleidÏiami tik i‰tikimiesiems. Îmonòs
teisiami savo minãi˜, ∞sitikinim˜,
ÏodÏi˜ ir darb˜. Nelabieji patirs
dvasin´ mirt∞. ·is mirtingasis
gyvenimas yra bandomoji bsena.
I‰pirkimo planas ∞gyvendina prikòlimà ir, per tikòjimà, nuodòmi˜
atleidimà. Atgailaujantieji turi
teis´ ∞ gailestingumà per Viengim∞

Al 5:18.
c RR Kaltò.
44a Al 41:12–15.
b RR Dievas,
Dievybò – Dievas
Tòvas.
c 3 Nef 11:27, 36.
RR Dievas, Dievybò.

d Apr 20:12–13.
45a Al 40:23; DS 88:16.
b RR Prikòlimas.
c RR Nemirtingas,
nemirtingumas.
d Apr 21:4;
DS 63:49; 88:116.
e 1 Kor 15:44.
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Sn˜. Apie 82 m. prie‰ Kristaus
gim.
Dabar, Alma, matydamas,
jog Amuleko ÏodÏiai nutildò
Ziezromà, nes jis pamatò, kad
Amulekas pagavo j∞ a meluojant
ir apgaudinòjant, idant j∞ sunaikint˜, ir matydamas, kad jis
pradòjo drebòti, b suvokdamas
savo kalt´, atvòrò savo burnà ir
pradòjo kalbòti jam, ∞tvirtindamas Amuleko ÏodÏius, ir ai‰kinti toliau, arba atverti Ra‰tus
toliau, negu Amulekas buvo tai
padar´s.
2 Dabar, ÏodÏius, kuriuos
Alma pasakò Ziezromui, girdòjo
Ïmonòs aplinkui; nes buvo
didelò minia, ir jis kalbòjo taip:
3 Dabar, Ziezromai, matai,
kad buvai sugautas savo melagystòje ir klastoje, nes pamelavai
ne tik Ïmonòms, bet pamelavai
Dievui; nes ‰tai, jis Ïino visas
tavo a mintis, ir tu matai, kad jo
Dvasia atskleidò mums tavo
mintis.
4 Ir tu matai, jog mes Ïinome,
kad tavo planas buvo labai
gudrus, turint omenyje velnio
gudrumà – meluoti ir apgauti
‰iuos Ïmones, idant galòtum
nuteikti juos prie‰ mus, kad jie
plst˜ mus ir i‰mest˜ lauk.
5 Dabar, tai buvo tavo a prie‰ininko planas, ir jis panaudojo
savo galià per tave. Dabar, noròãiau, kad atmintumòt, jog tai,
kà sakau tau, a‰ sakau visiems.
12 1a Al 11:20–38.
b RR SàÏinò.
3 a JokK 2:5;
Al 10:17;
DS 6:16.

6 Ir ‰tai sakau jums visiems,
jog tai buvo prie‰ininko pinklòs,
kurias jis paspendò ‰iems Ïmonòms sugauti, kad pajungt˜ jus
sau, idant galòt˜ apri‰ti savo
a
grandinòmis, kad surakint˜ jus
nesibaigianãiam sunaikinimui
sulig savo nelaisvòs galia.
7 Dabar, kai Alma pasakò
‰iuos ÏodÏius, Ziezromas pradòjo dar labiau drebòti, nes jis
vis labiau ir labiau ∞sitikino
Dievo galia; ir jis taip pat ∞sitikino, kad Alma ir Amulekas Ïino
tiesà apie j∞, nes jis ∞sitikino,
kad jie Ïinojo jo ‰irdies mintis
ir sumanymus; nes jiems buvo
duota galia Ïinoti apie tai pagal
prana‰ystòs dvasià.
8 Ir Ziezromas pradòjo uoliai
j˜ teirautis, kad daugiau suÏinot˜ apie Dievo karalyst´. Ir jis
tarò Almai: Kà rei‰kia tai, kà
Amulekas pasakò apie mirusi˜j˜ prikòlimà, kad visi kelsis i‰
mirusi˜j˜, tiek teisieji, tiek ir
neteisieji, ir bus atvesti stoti
prie‰ais Dievà, idant bt˜ teisiami pagal savo darbus?
9 Ir dabar, Alma pradòjo
smulkiai ai‰kinti jam tai, sakydamas: Daugeliui duota Ïinoti
Dievo a slòpinius; taãiau jiems
grieÏtai ∞sakyta j˜ neperduoti, o
b
tik pagal tà jo ÏodÏio dal∞, kurià
jis duoda Ïmoni˜ vaikams,
pagal dòmes∞ ir stropumà, kur∞
jie skiria jam.
10 Ir todòl tas, kuris a uÏkietins
savo ‰ird∞, gaus vis b maÏesn´

5 a RR Velnias.
6 a Al 5:7–10.
9 a Al 26:22.
RR Dievo slòpiniai.
b Jn 16:12; Al 29:8;

3 Nef 26:8–11;
Etr 4:7.
10a 2 Nef 28:27;
Etr 4:8.
b DS 93:39.
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ÏodÏio dal∞; o tam, kuris c neuÏkietins savo ‰irdies, bus d duodama vis didesnò ÏodÏio dalis, kol
jam bus duota paÏinti Dievo slòpinius, kol jis Ïinos juos visi‰kai.
11 O tiems, kurie uÏkietins
savo ‰irdis, bus duodama vis
maÏesnò ÏodÏio a dalis, kol jie
nieko b nebeÏinos apie jo slòpinius; ir tada velnias juos paima
nelaisvòn ir vedasi pagal savo
valià Ïemyn ∞ sunaikinimà. Dabar, btent tai rei‰kia c pragaro
d
grandinòs.
12 Ir Amulekas ai‰kiai kalbòjo
apie a mirt∞ bei prikòlimà i‰ mirtingumo ∞ nemirtingumo bsenà
ir apie tai, kaip bsime atvesti
prie‰ais Dievo teismo pertvarà,
kad btume b teisiami pagal
ms˜ darbus.
13 Tuo atveju, jei ms˜ ‰irdys
buvo uÏkietintos, taip, jei uÏkietinome savo ‰irdis prie‰ Ïod∞
tiek, kad jo nerasta mumyse,
tada ms˜ bsena bus baisi, nes
tokiu atveju bsime pasmerkti.
14 Nes ms˜ a ÏodÏiai pasmerks mus, taip, visi ms˜
darbai pasmerks mus; mes nebsime pripaÏinti be dòmòs; ir
ms˜ mintys taip pat pasmerks
mus; ir ‰itoje baisioje bsenoje
mes nei‰dr∞sime paÏvelgti ∞
ms˜ Dievà; ir mes btume laimingesni, jei galòtume ∞sakyti
uoloms ir b kalnams griti ant
10c RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
d 2 Nef 28:30;
DS 50:24.
11a Mt 25:29.
b RR Atsimetimas.
c Pat 9:18; 2 Nef 2:29.
RR Pragaras.

ms˜, kad c paslòpt˜ mus nuo
jo akivaizdos.
15 Bet tai ne∞manoma; mes
turime ateiti ir stoti prie‰ais
j∞ jo ‰lovòje, galioje ir jo galybòje, didybòje ir vie‰patystòje
ir nesibaigianãiai savo a gòdai
pripaÏinti, kad visi jo b teismai
teisingi; kad jis teisus visuose
savo darbuose ir kad jis gailestingas Ïmoni˜ vaikams, ir kad
jis turi visà galià i‰gelbòti
kiekvienà Ïmog˜, kuris tiki jo
vardà ir veda atgailà atitinkant∞
vaisi˜.
16 Ir dabar ‰tai sakau tau, tada
ateina mirtis, btent antroji
a
mirtis, kuri yra dvasinò mirtis;
tada yra laikas, kai kiekvienas,
kuris mir‰ta savo nuodòmòse,
kalbant apie laikinàjà b mirt∞, taip
pat c mirs ir dvasine mirtimi;
taip, jis mirs su teisumu susijusi˜ dalyk˜ atÏvilgiu.
17 Tada yra tas laikas, kada
j˜ kankynò bus kaip ugnies ir
sieros a eÏeras, kurio liepsnos
kyla auk‰tyn per amÏi˜ amÏius;
ir tada yra tas laikas, kada jie
bus surakinti nesibaigianãiam
sunaikinimui, sulig ·òtono galia
ir nelaisve, kadangi jis pajungò
juos pagal savo valià.
18 Tada, sakau tau, jie bus lyg
nebt˜ padaryta a jokio i‰pirkimo; nes pagal Dievo teisingumà
jie negali bti i‰pirkti; ir negali

d Jn 8:34; 2 Nef 28:19.
12a Al 11:41–45.
b RR Teismas,
paskutinysis.
14a Mt 12:36; Jok 3:6;
Mzj 4:29–30.
b Oz 10:8; 2 Nef 26:5.
c Job 34:22;
2 Nef 12:10.

15a Mzj 3:25.
b 2 Pet 2:9.
RR Teisingumas.
16a RR Mirtis, dvasinò.
b Al 11:40–45.
c 1 Nef 15:33; Al 40:26.
17a Apr 19:20; 21:8;
Mzj 3:27.
18a Al 11:41.
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b
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numirti, kadangi jau nebòra
gendamumo.
19 Dabar buvo taip, kad Almai
baigus kalbòti ‰iuos ÏodÏius,
Ïmonòs pradòjo dar labiau
stebòtis.
20 Bet toks Antionas, kuris
buvo vyriausiasis vadovas tarp
j˜, i‰òjo ∞ priek∞ ir tarò jam: Kà tu
ãia pasakei, kad Ïmogus kelsis
i‰ mirusi˜j˜ ir bus perkeistas
i‰ ‰itos mirtingos bsenos ∞
a
nemirtingà, kad siela niekados
negalòs numirti?
21 Kà rei‰kia Ra‰to vieta, sakanti, jog Dievas a Edeno sodo
rytuose pastatò b cherubus ir
liepsnojant∞ kalavijà, kad ms˜
pirmieji gimdytojai ne∞eit˜ ir
nevalgyt˜ vaisiaus nuo gyvybòs
medÏio ir negyvent˜ per amÏius? Ir taip matome, kad nebuvo galimybòs jiems gyventi
per amÏius.
22 Dabar Alma tarò jam: Btent
tai a‰ ir rengiausi paai‰kinti.
Dabar mes matome, kad Adomas a puolò, paragaudamas uÏdrausto b vaisiaus, pagal Dievo
Ïod∞; ir taip matome, kad per jo
nuopuol∞ visa Ïmonija tapo
c
paklydusiais ir nupuolusiais
Ïmonòmis.
23 Ir dabar ‰tai a‰ sakau jums,
kad jei tik bt˜ buv´ ∞manoma
Adomui a valgyti vaisiaus nuo
gyvybòs medÏio tuo metu, tai
18b Apr 21:4; Al 11:45;
DS 63:49.
20a RR Nemirtingas,
nemirtingumas.
21a RR Edenas.
b Pr 3:24; Al 42:2;
Moz 4:31.
RR Cherubai.
22a RR Nuopuolis,

nebt˜ buv´ mirties ir Ïodis
bt˜ buv´s tu‰ãias, padarantis
Dievà melagiu, nes jis pasakò:
b
Jei valgysi, tikrai mirsi.
24 Ir mes matome, kad a mirtis
i‰tinka Ïmonijà, mirtis, apie kurià kalbòjo Amulekas, kuri yra
laikinoji mirtis; taãiau b Ïmogui
buvo duotas laikotarpis, per
kur∞ jis galòt˜ atgailauti; todòl
‰itas gyvenimas tapo bandomàja bsena – laiku, kad c pasiruo‰tume susitikti su Dievu,
laiku, kad pasiruo‰tume begalinei bsenai, apie kurià kalbòjome, kuri bus po mirusi˜j˜
prikòlimo.
25 Dabar, jei ne i‰pirkimo
a
planas, kuris buvo paruo‰tas
nuo pasaulio ∞krimo, nebt˜
buv´ jokio mirusi˜j˜ b prikòlimo;
bet buvo paruo‰tas i‰pirkimo
planas, kuris ∞gyvendins mirusi˜j˜ prikòlimà, apie kur∞ buvo
kalbòta.
26 Ir dabar ‰tai, jei bt˜ buv´
∞manoma, kad ms˜ pirmieji
gimdytojai bt˜ galòj´ nueiti ir
valgyti nuo gyvybòs a medÏio,
jie bt˜ buv´ nelaimingi per
amÏius, neturòdami jokios paruo‰iamosios bsenos; ir tokiu
bdu i‰pirkimo b planas bt˜
buv´s suÏlugdytas, ir Dievo
Ïodis bt˜ buv´s tu‰ãias, neturintis jokio poveikio.
27 Bet ‰tai viskas yra ne taip;

Adomo ir Ievos.
b Pr 3:6; 2 Nef 2:15–19;
Mzj 3:26.
c Mzj 16:4–5.
23a Al 42:2–9.
b Pr 2:17.
24a RR Mirtis, fizinò.
b 2 Nef 2:21;
Moz 5:8–12.

c Al 34:32–35.
25a RR I‰pirkimo planas.
b 2 Nef 2:8;
Al 7:12; 42:23.
26a Pr 2:9;
1 Nef 15:36;
Al 32:40.
b Al 34:8–16; 42:6–28;
Moz 6:59–62.
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Ïmonòms buvo a paskirta, kad jie
turi mirti; ir po mirties jie turi
ateiti ∞ b teismà, btent tà pat∞
teismà, apie kur∞ kalbòjome,
kuris yra pabaiga.
28 Ir po to, kai Dievas paskyrò,
kad tai i‰tikt˜ Ïmog˜, ‰tai, tada
jis pamatò, jog Ïmogui tikslinga
Ïinoti apie tai, kà jis paskyrò
jiems.
29 Todòl jis pasiuntò kalbòtis
su jais a angelus, kurie davò
Ïmonòms pamatyti jo ‰lovòs.
30 Ir nuo to laiko jie òmò
‰auktis jo vardo; todòl Dievas
a
kalbòjosi su Ïmonòmis ir atskleidò jiems i‰pirkimo b planà,
paruo‰tà nuo pasaulio c ∞krimo;
ir tai jis atskleidò jiems sulig j˜
tikòjimu ir atgaila, ir j˜ ‰ventais
darbais.
31 Todòl jis davò Ïmonòms
a
∞sakymus, kadangi jie pradÏioje
perÏengò b pirmuosius ∞sakymus, susijusius su laikinaisiais
dalykais, ir tapo kaip dievai,
c
paÏinodami kas gera ir kas
pikta, pastatydami save ∞ d veikòjo padòt∞, kitaip sakant, bdami
pastatyti ∞ veikòjo padòt∞ veikti
pagal savo norus ir pageidavimus, daryti pikta arba daryti
gera.
32 Todòl po to, kai a atskleidò
jiems i‰pirkimo planà, Dievas
davò jiems ∞sakymus, kad jie
27a Job 7:1; Hbr 9:27;
DS 42:48.
b RR Teismas,
paskutinysis.
29a Mor 7:25, 31;
DS 29:42.
30a Moz 5:4–5; 6:51.
b RR I‰pirkimo planas.
c Mzj 18:13;
Al 13:3, 5, 7–8.

nedaryt˜ pikta, uÏ kà bausmò –
antroji b mirtis, kuri yra nesibaigianti mirtis teisumo dalyk˜
atÏvilgiu; nes tokiems i‰pirkimo planas neturi galios, nes
pagal auk‰ãiausiàj∞ Dievo gerumà c teisingumo darbai negali
bti panaikinti.
33 Bet Dievas ‰aukò Ïmones
savo Snaus vardu (toks buvo
paruo‰tas i‰pirkimo planas),
sakydamas: Jei atgailausite ir
neuÏkietinsite savo ‰irdÏi˜, tada
a‰ bsiu gailestingas jums per
savo Viengim∞ Sn˜.
34 Todòl kiekvienas, kuris
atgailauja ir neuÏkietina savo
‰irdies, turòs teis´ ∞ a gailestingumà per mano Viengim∞ Sn˜,
kad bt˜ b atleistos visos jo nuodòmòs; ir ‰itie ∞eis ∞ mano c atils∞.
35 Ir kiekvienas, kuris uÏkietins savo ‰ird∞ ir darys nedoryb´, ‰tai a‰ paÏadu savo rstybòje, kad jis ne∞eis ∞ mano atils∞.
36 Ir dabar, mano broliai, ‰tai
a‰ sakau jums, kad jei uÏkietinsite savo ‰irdis, js ne∞eisite ∞
Vie‰paties atils∞; taigi js˜ nedorybò i‰provokuoja j∞, tad jis
siunãia savo rstyb´ ant js˜,
kaip per pirmàj∞ a provokavimà,
taip, pagal savo Ïod∞, per paskutin∞ provokavimà, kaip ir per
pirmàj∞, nesibaigianãiam js˜
siel˜ b sunaikinimui; taigi, pagal

31a RR Dievo ∞sakymai.
b Pr 2:16–17;
2 Nef 2:18–19.
c Pr 3:22–23; Moz 4:11.
d 2 Nef 2:16.
RR Valios laisvò.
32a Moz 5:4–9.
b RR Mirtis, dvasinò.
c Mzj 15:27;
Al 34:15–16; 42:15.

34a RR Gailestingumas,
gailestingas.
b RR Nuodòmi˜
atleidimas.
c RR Atilsis, poilsis.
36a JokK 1:7–8;
Al 42:6, 9, 14.
b RR Pasmerktas,
pasmerktumas.

Almos 12:37–13:6
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jo Ïod∞, paskutinei mirãiai, kaip
ir pirmajai.
37 Ir dabar, mano broliai, matydami, kad Ïinome tai, ir tai
yra tikra, atgailaukime ir neuÏkietinkime savo ‰irdÏi˜, kad
a
nepykdytume Vie‰paties, savo
Dievo, idant nepasi˜st˜ savo
rstybòs ant ms˜ dòl ‰it˜ jo
antr˜j˜ ∞sakym˜, kuriuos jis
davò mums; bet ∞eikime ∞ Dievo
b
atils∞, paruo‰tà pagal jo Ïod∞.
13 SKYRIUS
Vyrai pa‰aukiami auk‰taisiais
kunigais dòl savo nepaprasto tikòjimo ir ger˜ darb˜. Jie turi mokyti
∞sakym˜. Per teisumà jie pa‰ventinami ir ∞eina ∞ Vie‰paties atils∞.
Melchizedekas buvo vienas i‰ j˜.
Angelai skelbia geràjà naujienà
po visà ‰al∞. Jie apreik‰ tikràj∞
Kristaus atòjimà. Apie 82 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir vòl, mano broliai, a‰ noròãiau
nukreipti js˜ mintis atgal ∞ tà
laikà, kada Vie‰pats Dievas
davò ‰iuos ∞sakymus savo vaikams; ir noròãiau, kad prisimintumòte, jog Vie‰pats Dievas
a
∞‰ventino kunigus pagal ‰ventàjà savo tvarkà, kuri yra pagal
jo Snaus tvarkà, mokyti Ïmones ‰i˜ dalyk˜.
2 Ir tie kunigai buvo paskiriami
pagal jo Snaus a tvarkà tokiu
37a 1 Nef 17:30; JokK 1:8;
Hel 7:18.
b Al 13:6–9.
13 1a Abr 2:9, 11.
2 a DS 107:2–4.
b Al 13:16.
3 a DS 127:2.
RR I‰rinkimas;

b

bdu, kad per tai Ïmonòs Ïinot˜, kokiu bdu Ïvelgti ateitin
∞ jo Sn˜, kad i‰pirkt˜.
3 Ir ‰tai tas bdas, pagal kur∞
jie buvo paskiriami – a pa‰aukti
ir b paruo‰ti nuo pasaulio c ∞krimo, pagal Dievo d i‰ankstin∞
Ïinojimà, dòl nepaprasto savo
tikòjimo ir ger˜ darb˜; pradÏioje
palikti e pasirinkti gera ar pikta;
todòl, kadangi pasirinko gera
ir panaudojo nepaprastai did∞
f
tikòjimà, jie yra g pa‰aukti ‰ventu pa‰aukimu, taip, ‰ventu pa‰aukimu, kuris buvo paruo‰tas
kartu su ir pagal paruo‰iamàj∞
i‰pirkimà tokiems.
4 Ir taip jie buvo a pa‰aukti ∞
‰ità ‰ventà pa‰aukimà dòl savo
tikòjimo, kai tuo tarpu kiti atmetò Dievo Dvasià dòl savo ‰irdÏi˜
kietumo ir savo prot˜ aklumo,
kai tuo tarpu, jeigu ne tai, jie
galòt˜ turòti tokià pat didÏià
b
privilegijà, kaip ir j˜ broliai.
5 Arba galiausiai, pradÏioje jie
buvo a tokioje paãioje padòtyje
su savo broliais; taip ‰is ‰ventas
pa‰aukimas buvo paruo‰tas nuo
pasaulio ∞krimo tokiems, kurie neuÏkietins savo ‰irdÏi˜,
apmokòjime ir per apmokòjimà
Viengimio Snaus, kuris buvo
paruo‰tas.
6 Ir taip jie buvo pa‰aukti jo
‰ventu pa‰aukimu ir ∞‰ventinti
∞ ‰ventosios Dievo tvarkos auk‰tàjà kunigyst´ mokyti Ïmoni˜

I‰ankstinis
∞‰ventinimas.
b DS 138:55–56.
c Al 12:25, 30.
RR Ikimirtingasis
gyvenimas.
d DS 38:2.
e RR Valios laisvò.

f RR Tikòjimas, tikòti.
g RR Pa‰aukti,
pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas;
Kunigystò.
4 a Etr 12:10.
b 1 Nef 17:32–35.
5 a 2 Nef 26:28.
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vaikus jo ∞sakym˜, idant jie taip
pat galòt˜ ∞eiti ∞ jo a atils∞.
7 ·i auk‰toji kunigystò yra
pagal jo Snaus tvarkà, kuri
buvo nuo pasaulio ∞krimo;
arba, kitais ÏodÏiais, yra a be
dien˜ pradÏios ar met˜ pabaigos ir paruo‰ta nuo amÏinybòs
iki visos amÏinybòs pagal jo
b
i‰ankstin∞ Ïinojimà apie viskà.
8 Dabar, jie buvo a ∞‰ventinti
tokiu bdu – buvo pa‰aukti
‰ventu pa‰aukimu ir ∞‰ventinti
‰venta apeiga, ir priòmò ‰ventosios tvarkos auk‰tàjà kunigyst´,
ir ‰itas pa‰aukimas ir apeiga, ir
auk‰toji kunigystò yra be pradÏios ar pabaigos.
9 Taip jie tampa a auk‰taisiais
kunigais per amÏius, pagal
tvarkà Snaus, Tòvo Viengimio,
kuris yra be dien˜ pradÏios ar
met˜ pabaigos, kuris yra pilnas
b
malonòs, teisybòs ir tiesos. Ir
taip yra. Amen.
10 Dabar, kaip sakiau apie ‰ità
‰ventàjà tvarkà, arba ‰ià a auk‰tàjà kunigyst´, buvo daug toki˜,
kurie buvo ∞‰ventinti ir tapo
auk‰taisiais Dievo kunigais; ir
tai buvo dòl j˜ nepaprasto tikòjimo ir b atgailos, ir j˜ teisumo
prie‰ais Dievà, kadangi jie pasirinko verãiau atgailauti ir daryti,
kas teisu, negu praÏti.
6 a Al 12:37; 16:17.
RR Atilsis, poilsis.
7 a Hbr 7:3.
b RR Dievas, Dievybò.
8 a DS 84:33–42.
RR Melchizedeko
kunigystò.
9 a RR Auk‰tasis
kunigas.
b 2 Nef 2:6.
RR Malonò.
10a DS 84:18–22.

11 Todòl jie buvo pa‰aukti
pagal ‰ità ‰ventàjà tvarkà ir
a
pa‰ventinti, ir j˜ b apdarai
buvo baltai i‰plauti Avinòlio
krauju.
12 Dabar, po to, kai buvo
a
pa‰ventinti b ·ventàja Dvasia, j˜
apdarams esant i‰balintiems,
bdami ctyri ir be dòmòs
prie‰ais Dievà, jie negalòjo Ïiròti ∞ d nuodòm´ be e pasi‰lyk‰tòjimo; ir ten buvo daug, nepaprastai daug toki˜, kurie buvo
padaryti tyri ir ∞òjo ∞ Vie‰paties,
savo Dievo, atils∞.
13 Ir dabar, mano broliai,
noròãiau, kad js nusiÏemintumòte prie‰ais Dievà ir vestumòte atgailà atitinkant∞
a
vaisi˜, kad taip pat ∞eitumòt
∞ tà atils∞.
14 Taip, nusiÏeminkite taip,
kaip Ïmonòs dienomis a Melchizedeko, kuris taip pat buvo
auk‰tasis kunigas pagal ‰ità
paãià tvarkà, apie kurià kalbòjau, kuris taip pat priòmò auk‰tàjà kunigyst´ amÏiams.
15 Ir tai buvo tas pats Melchizedekas, kuriam aAbraomas
mokòjo b de‰imtines; taip, btent
ms˜ tòvas Abraomas mokòjo
de‰imtines – vienà de‰imtàjà
dal∞ nuo visko, kà turòjo.
16 Dabar, ‰itokios a apeigos,

b RR Atgailauti,
atgaila.
11a Moz 6:59–60.
b 1 Nef 12:10;
Al 5:21–27;
3 Nef 27:19–20.
12a Rom 8:1–9.
RR Pa‰ventinimas.
b RR ·ventoji Dvasia.
c RR Tyras, tyrumas.
d Mzj 5:2; Al 19:33.
e Pat 8:13; Al 37:29.

13a Lk 3:8.
14a DS 84:14.
DÏSV, Pr 14:25–40.
RR Melchizedekas.
15a RR Abraomas.
b Pr 14:18–20;
Mal 3:8–10.
RR De‰imtinòs,
de‰imtinòs
mokòjimas.
16a RR Apeigos,
nuostatai.

Almos 13:17–26
kurios yra jo tvarkos b pavaizdas,
buvo nustatytos tam, kad j˜ dòka Ïmonòs galòt˜ Ïiròti ateitin ∞
Dievo Sn˜, kitaip sakant, tai
buvo jo tvarka, ir tai – kad jie
galòt˜ Ïiròti ateitin ∞ j∞, laukdami savo nuodòmi˜ atleidimo,
idant galòt˜ ∞eiti ∞ Vie‰paties
atils∞.
17 Dabar, ‰itas Melchizedekas
buvo Salemo Ïemòs karalius; ir
jo Ïmonòs sustipròjo nedorybe ir
bjaurumu; taip, jie visi nuklydo;
jie buvo pilni visokio nelabumo.
18 Bet Melchizedekas, panaudodamas galingà tikòjimà ir
gav´s auk‰tosios kunigystòs pareigyb´ pagal a ‰ventàjà Dievo
tvarkà, skelbò atgailà savo
Ïmonòms. Ir ‰tai jie atgailavo; ir
Melchizedekas savo dienomis
∞vedò taikà ‰alyje; todòl jis buvo
pavadintas taikos kunigaik‰ãiu,
nes buvo Salemo karalius; ir jis
valdò, bdamas pavaldus savo
tòvui.
19 Dabar, buvo a daugybò prie‰
j∞ ir taip pat daugybò po jo,
bet nò vieno b nebuvo Ïymesnio;
todòl jie labiau j∞ minòjo.
20 Dabar, man nebtina smulkiai pasakoti apie tai; turòt˜
pakakti to, kà pasakiau. ·tai
a
Ra‰tai yra prie‰ais jus; jei
b
i‰kreipsite juos, tai bus js˜
paãi˜ sunaikinimui.
21 Ir dabar buvo taip, kad i‰tar´s jiems ‰iuos ÏodÏius, Alma
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i‰tiesò savo rankà ∞ juos ir garsiai
‰aukò, sakydamas: Dabar laikas
a
atgailauti, nes artinasi i‰gelbòjimo diena.
22 Taip, ir Vie‰paties balsas
angel˜ a burna skelbia tai visoms
tautoms; taip, skelbia tai, kad
jie gaut˜ didÏiai dÏiaugsmingà
geràjà naujienà; taip, ir jis garsina ‰ià geràjà naujienà tarp vis˜
savo Ïmoni˜, taip, netgi tiems,
kurie plaãiai i‰sklaidyti ant
Ïemòs veido; taigi ji atòjo ir
pas mus.
23 Ir ji paskelbta mums a ai‰kiais ÏodÏiais, kad galòtume suprasti, kad nesuklystume; ir tai
todòl, kad esame b ateiviai svetimoje Ïemòje; taigi esame taip
didÏiai palaiminti, nes ‰i geroji
naujiena buvo mums paskelbta
visose ms˜ vynuogyno dalyse.
24 Nes ‰tai ‰iuo metu a angelai
tai skelbia daugeliui ms˜
Ïemòje; ir tai daroma paruo‰ti
Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdis priimti jo
Ïod∞ tuo metu, kai jis ateis savo
‰lovòje.
25 Ir dabar mes tik ir laukiame,
kad i‰girstume dÏiaugsmingà
naujienà, paskelbtà mums angel˜ burna, apie jo atòjimà; nes
mes a neÏinome, kaip greitai
ateis laikas. Duok Dieve, kad tai
∞vykt˜ mano dienomis; bet tebna tai anksãiau ar vòliau –
tuo a‰ dÏigausiu.
26 Ir tai bus atskleista a teisiems

16b RR Simbolizmas.
b 2 Pet 3:16;
Etr 12:39.
18a RR Melchizedeko
Al 41:1.
b JokK 7:26.
kunigystò.
21a RR Atgailauti,
24a Al 10:10; 39:19.
19a Hel 8:18;
atgaila.
25a 1 Nef 10:4;
DS 84:6–16; 107:40–55. 22a Al 10:20.
3 Nef 1:13.
b DS 107:1–4.
23a 2 Nef 25:7–8; 31:3; 32:7; 26a Am 3:7;
20a RR Ra‰tai.
JokK 4:13;
Lk 2:8–11.
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ir ‰ventiems vyrams angel˜
burna jo atòjimo metu, kad i‰sipildyt˜ ms˜ tòv˜ ÏodÏiai sulig
tuo, kà jie kalbòjo apie j∞, kas
buvo pagal prana‰ystòs dvasià,
kuri buvo juose.
27 Ir dabar, mano broliai, a‰
a
trok‰tu i‰ savo ‰irdies gilumos,
taip, su dideliu susirpinimu,
netgi iki skausmo, kad js ∞siklausytumòte ∞ mano ÏodÏius ir
atmestumòte savo nuodòmes,
ir neatidòliotumòte savo atgailos dienos;
28 bet kad nusiÏemintumòte
prie‰ais Vie‰pat∞ ir ‰auktumòtòs
jo ‰vento vardo, ir nuolat a budòtumòte ir melstumòtòs, kad
nebtumòte b gundomi labiau
negu galite pakelti, ir todòl
btumòt vedami ·ventosios
Dvasios, tapdami nuolanks,
c
roms, paklusns, kantrs, pilni meilòs ir didÏio kantrumo;
29 a tikòdami Vie‰pat∞; vildamiesi, kad gausite amÏinàj∞
gyvenimà; visuomet turòdami
Dievo b meil´ savo ‰irdyse, kad
galòtumòte bti i‰kelti paskutiniàjà dienà ir ∞eiti ∞ jo c atils∞.
30 Ir tesuteikia Vie‰pats jums
atgailà, kad neuÏsitrauktumòte
jo rstybòs, kad nebtumòte
surakinti a pragaro grandinòmis,
idant nepatirtumòte antrosios
b
mirties.
31 Ir Alma tiems Ïmonòms kalbòjo daug daugiau ÏodÏi˜, kurie
neuÏra‰yti ‰itoje knygoje.
27a Mzj 28:3.
28a RR Malda; Saugoti,
sargas, sargybinis.
b 1 Kor 10:13.
c RR Romus, romumas;
Kantrybò.

14 SKYRIUS
Alma ir Amulekas ∞kalinami ir
mu‰ami. Tikintieji ir j˜ ·ventieji
Ra‰tai deginami ant lauÏo. ·ie
kankiniai priimami ∞ Vie‰paties
‰lov´. Kalòjimo sienos ply‰inòja ir
griva. Alma ir Amulekas i‰laisvinami, o j˜ persekiotojai nuÏudomi.
Apie 82–81 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad jam baigus
kalbòti Ïmonòms, daugelis j˜
patikòjo jo ÏodÏiais ir pradòjo
atgailauti ir tyrinòti a Ra‰tus.
2 Bet dauguma j˜ tro‰ko sunaikinti Almà ir Amulekà; nes
pyko ant Almos dòl jo ÏodÏi˜
Ziezromui a tiesumo; ir jie taip
pat sakò, kad Amulekas b melavo
jiems ir burnojo prie‰ j˜ ∞statymà ir taip pat prie‰ j˜ teisininkus ir teisòjus.
3 Ir ‰ie taip pat pyko ant Almos
ir Amuleko; ir kadangi jie taip
tiesmuki‰kai liudijo prie‰ j˜ nelabumà, jie kòsinosi juos slapta
pa‰alinti.
4 Bet buvo taip, kad jie to nepadarò; bet suòmò juos ir suri‰o
stipriomis virvòmis, ir atvedò
prie‰ais vyriausiàj∞ tos Ïemòs
teisòjà.
5 Ir Ïmonòs òjo ∞ priek∞ ir liudijo prie‰ juos, pareik‰dami, kad
jie burnojo prie‰ ∞statymà ir
‰alies bei vis˜ ‰alies Ïmoni˜
teisininkus ir teisòjus; ir taip pat
liudijo, jog yra tik vienas Dievas

29a Al 7:24.
b DS 20:31; 76:116.
RR Tikroji meilò.
c DS 84:24.
30a RR Pasmerktas,
pasmerktumas;

Pragaras.
b RR Mirtis, dvasinò.
14 1a 2 Kar 22:8–13.
RR Ra‰tai.
2 a Al 12:3–7.
b Al 10:27.

Almos 14:6–14
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ir kad jis atsi˜s savo Sn˜ tarp
Ïmoni˜, bet jis nei‰gelbòs j˜; ir
daug toki˜ dalyk˜ Ïmonòs
liudijo prie‰ Almà ir Amulekà.
Dabar, tai buvo padaryta prie‰ais vyriausiàj∞ Ïemòs teisòjà.
6 Ir buvo taip, kad Ziezromas
buvo apstulbintas pasakyt˜ ÏodÏi˜; ir taip pat jis Ïinojo apie
prot˜ aklumà, kur∞ jis sukòlò
tarp Ïmoni˜ savo melagingais
ÏodÏiais; ir jo sielà òmò a akòti jo
paties kaltòs b suvokimas; taip,
j∞ òmò apimti pragaro kanãios.
7 Ir buvo taip, kad jis pradòjo
‰aukti Ïmonòms, sakydamas:
·tai, a‰ esu a kaltas, o ‰itie vyrai
yra be dòmòs prie‰ais Dievà. Ir
nuo tol jis pradòjo juos uÏtarti;
bet jie i‰pldo j∞, sakydami: Ar
ir tave apsòdo velnias? Ir jie
spjaudò ∞ j∞ ir b i‰metò lauk i‰
savo tarpo j∞ ir taip pat visus
tuos, kurie patikòjo Almos ir
Amuleko pasakytais ÏodÏiais;
ir jie i‰metò juos lauk ir pasiuntò
vyrus apmòtyti juos akmenimis.
8 Ir jie atvedò j˜ Ïmonas ir
vaikus; ir visus, kurie ∞tikòjo
arba buvo mokyti tikòti Dievo
ÏodÏiu, jie nurodò ∞mesti ∞ ugn∞;
ir taip pat atne‰ò j˜ metra‰ãius,
kuriuose buvo ·ventieji Ra‰tai,
ir taip pat sumetò juos ∞ ugn∞,
kad bt˜ sudeginti ir sunaikinti
ugnies.
9 Ir buvo taip, kad jie paòmò
Almà ir Amulekà ir nusivedò
juos ∞ Ïudyni˜ vietà, kad jie matyt˜ sunaikinimà t˜, kurie buvo
ryjami ugnies.
6a
b
7a
b

Al 15:5.
RR SàÏinò.
Al 11:21–37.
Al 15:1.

10 Ir kada Amulekas i‰vydo
ugnies ryjam˜ moter˜ ir vaik˜
kanãias, j∞ taip pat apòmò kanãia; ir jis tarò Almai: Kaip mes
galime stebòti ‰∞ bais˜ regin∞?
Todòl i‰tieskime rankas ir panaudokime Dievo a galià, esanãià mumyse, ir i‰gelbòkime juos
nuo liepsn˜.
11 Bet Alma tarò jam: Dvasia
verãia mane nei‰tiesti savo
rankos; nes ‰tai Vie‰pats priima juos auk‰tyn pas save ∞
a
‰lov´; ir jis leidÏia, kad jie tai
daryt˜, arba kad Ïmonòs jiems
tai daryt˜ pagal savo ‰irdÏi˜
kietumà, kad b teismai, kuriuos
jis savo rstybòje jiems ∞vykdys, bt˜ teisingi; ir c nekalt˜j˜
d
kraujas stovòs kaip liudijimas prie‰ juos, taip, ir galingai
‰auks prie‰ juos paskutiniàjà
dienà.
12 Dabar, Amulekas tarò
Almai: ·tai, galbt jie sudegins
ir mus.
13 Ir Alma tarò: Tebnie tai
pagal Vie‰paties valià. Bet ‰tai,
ms˜ darbas neuÏbaigtas; todòl
jie ms˜ nesudegins.
14 Dabar buvo taip, kad po to,
kai knai t˜, kurie buvo ∞mesti
∞ ugn∞, buvo praryti ugnies, ir
taip pat metra‰ãiai, kurie buvo
∞mesti su jais, vyriausiasis tos
Ïemòs teisòjas atòjo ir atsistojo
prie‰ais Almà ir Amulekà, jiems
esant suri‰tiems; ir mu‰ò juos
ranka per skruostus ir sakò
jiems: Ar po to, kà pamatòte, dar
pamokslausite ‰itiems Ïmo-

10a Al 8:30–31.
11a RR ·lovò.
b Ps 37:8–13; Al 60:13;
DS 103:3.

RR Teisingumas.
c Mzj 17:10.
d RR Kankinys,
kankinio mirtis.
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nòms, kad jie bus ∞mesti ∞ ugnies
ir sieros a eÏerà?
15 ·tai matote, kad js neturòjote galios i‰gelbòti t˜, kurie
buvo ∞mesti ∞ ugn∞; ir Dievas nei‰gelbòjo j˜ dòl to, kad jie buvo
tavo tikòjimo. Ir teisòjas vòl
mu‰ò juos per skruostus ir klausò: Kà pasakysite dòl sav´s?
16 Dabar, ‰itas teisòjas buvo
Gideonà nuÏudÏiusio a Nehoro
tvarkos ir tikòjimo.
17 Ir buvo taip, kad Alma ir
Amulekas nieko jam neatsakò;
ir jis vòl mu‰ò juos ir perdavò
pareignams, kad ∞mest˜ juos ∞
kalòjimà.
18 Ir kada jie i‰buvo ∞mesti kalòjiman tris dienas, atòjo daug
a
teisinink˜ ir teisòj˜, ir kunig˜,
ir mokytoj˜, kurie buvo Nehoro
i‰paÏinimo; ir jie atòjo ∞ kalòjimà
pamatyti j˜, ir klausinòjo juos
apie daugel∞ ÏodÏi˜; bet ‰ie
jiems nieko neatsakò.
19 Ir buvo taip, kad teisòjas
atsistojo prie‰ais juos ir tarò:
Kodòl neatsakinòjate ∞ ‰i˜ Ïmoni˜ ÏodÏius? Ar neÏinote, kad
a‰ turiu galià atiduoti jus liepsnoms? Ir jis ∞sakò jiems kalbòti;
bet jie nieko neatsakò.
20 Ir buvo taip, kad jie i‰òjo ir
nuòjo savo keliais, bet rytojaus
dienà vòl atòjo; ir teisòjas taip
pat vòl mu‰ò juos per skruostus.
Ir daugelis taip pat i‰eidavo
priekin ir mu‰davo juos, sakydami: Ar dar stosite ir teisite
‰iuos Ïmones, ir smerksite ms˜
∞statymà? Jei turite tokià didel´
galià, tai kodòl sav´s a nei‰vaduojate?
14a Al 12:17.
16a Al 1:7–15.

21 Ir daug pana‰i˜ dalyk˜ jie
sakò jiems, grieÏdami dantimis
ir spjaudydami ∞ juos, ir sakydami: Kaip atrodysime, kai bsime
pasmerkti?
22 Ir daug pana‰i˜ dalyk˜,
taip, visoki˜ pana‰i˜ dalyk˜
jie pasakò jiems; ir taip jie
tyãiojosi i‰ j˜ daugel∞ dien˜. Ir
jie nedavò jiems maisto, idant
jie alkt˜, ir vandens, idant
trok‰t˜; ir taip pat i‰ j˜ atòmò
drabuÏius, tad jie buvo nuogi;
ir taip jie buvo suri‰ti stipriomis virvòmis ir uÏdaryti
kalòjime.
23 Ir buvo taip, kad po to, kai
jie taip kentòjo daugel∞ dien˜ (ir
tai buvo teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms de‰imt˜j˜ met˜ de‰imto mònesio dvyliktà dienà),
Amoniho Ïemòs vyriausiasis
teisòjas ir daugelis j˜ mokytoj˜
bei teisinink˜ nuòjo ∞ kalòjimà,
kur suri‰ti virvòmis buvo Alma
ir Amulekas.
24 Ir vyriausiasis teisòjas atsistojo prie‰ais juos ir vòl mu‰ò
juos, ir sakò: Jei turite Dievo galià, i‰sivaduokite i‰ ‰it˜ rai‰ãi˜,
ir tada mes tikòsime, kad Vie‰pats sunaikins ‰iuos Ïmones
sulig js˜ ÏodÏiais.
25 Ir buvo taip, kad jie visi,
netgi iki paskutinio, i‰òjo priekin ir mu‰ò juos, sakydami tuos
paãius ÏodÏius; ir kada paskutinysis pasakò jiems tai, Dievo
a
galia buvo ant Almos ir
Amuleko, ir jie pakilo ir atsistojo
ant koj˜.
26 Ir Alma ‰aukò, sakydamas:
Kaip ilgai mes k´sime ‰ituos

18a Al 10:14; 11:20.
20a Mt 27:39–43.

25a Al 8:31.
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didÏius a suspaudimus, o Vie‰patie? O Vie‰patie, duok mums
stiprybòs sulig ms˜ tikòjimu,
kuris yra tikòjimas Kristumi,
netgi iki i‰silaisvinimo. Ir jie
sutraukò virves, kuriomis buvo
suri‰ti. Ir kada Ïmonòs tai pamatò, jie pradòjo bògti, nes juos
apòmò sunaikinimo baimò.
27 Ir buvo taip, kad tokia
didelò buvo j˜ baimò, jog jie
parkrito ant Ïemòs ir nepasiekò
a
kalòjimo lauko dur˜; ir Ïemò
galingai sudrebòjo, ir kalòjimo
sienos suply‰inòjo, tad jos
griuvo Ïemòn; ir vyriausiasis
kunigas ir teisininkai, ir kunigai,
ir mokytojai, kurie mu‰ò Almà
ir Amulekà, buvo j˜ griuvimo
uÏmu‰ti.
28 O Alma ir Amulekas i‰òjo i‰
kalòjimo, ir jie buvo nesuÏeisti;
nes Vie‰pats davò jiems galià
sulig j˜ tikòjimu, kuris buvo tikòjimas Kristumi. Ir jie tuojau
i‰òjo i‰ kalòjimo; ir buvo a i‰laisvinti i‰ savo panãi˜; o kalòjimas
griuvo Ïemòn, ir kiekviena siela
jo sien˜ viduje, i‰skyrus Almà
ir Amulekà, buvo uÏmu‰ta; ir
jie tuojau nuòjo ∞ miestà.
29 Dabar, Ïmonòs, i‰gird´ didel∞ triuk‰mà, miniomis subògo
suÏinoti jo prieÏast∞; ir kada jie
pamatò Almà ir Amulekà, i‰einanãius i‰ kalòjimo, ir jo sienas,
nugriuvusias Ïemòn, juos apòmò siaubinga baimò, ir jie
bògo i‰ Almos ir Amuleko akivaizdos taip, kaip bòga oÏka su
savo jaunikliais nuo dviej˜ li26a Jok 5:10–11;
Mzj 17:10–20;
DS 121:7–8.
27a ApD 16:26; Etr 12:13.

t˜; ir taip jie bògo i‰ Almos ir
Amuleko akivaizdos.
15 SKYRIUS
Alma ir Amulekas eina ∞ Sidomà ir
∞steigia baÏnyãià. Alma i‰gydo
Ziezromà, kuris prisijungia prie
baÏnyãios. Daug pakrik‰tijama, ir
baÏnyãia klesti. Alma ir Amulekas
eina ∞ Zarahemlà. Apie 81 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad Almai ir
Amulekui buvo ∞sakyta i‰vykti
i‰ to miesto; ir jie i‰vyko ir nuòjo
net ∞ Sidomo Ïem´; ir ‰tai, ãia jie
rado visus Ïmones, i‰vykusius
i‰ aAmoniho Ïemòs, kurie buvo
b
i‰mesti ir apmòtyti akmenimis
dòl to, kad patikòjo Almos
ÏodÏiais.
2 Ir jie papasakojo jiems
viskà, kas atsitiko j˜ a Ïmonoms
ir vaikams, ir taip pat apie save
ir apie savo i‰sivadavimo b galià.
3 Ir taip pat Sidome gulòjo sergantis Ziezromas, kamuojamas
deginanãios kar‰tinòs, kurià sukòlò sunkios jo proto kanãios dòl
jo a nelabumo, nes jis manò, kad
Almos ir Amuleko jau nebòra;
ir jis manò, kad jie nuÏudyti dòl
jo nedorumo. Ir ‰i didi nuodòmò
ir daugybò kit˜ jo nuodòmi˜
akòjo jo protà, kol ‰is nepaprastai ∞siskaudòjo, nerasdamas
jokio i‰sivadavimo; todòl j∞ pradòjo svilinti deginantis kar‰tis.
4 Dabar, kada jis i‰girdo, kad
Alma ir Amulekas yra Sidomo

28a JokK 4:6;
3 Nef 28:19–22.
15 1a Al 16:2–3, 9, 11.
b Al 14:7.

2 a Al 14:8–14.
b Al 14:28.
3 a Al 14:6–7.
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Ïemòje, jo ‰irdis ∞sidràsino, ir
jis nedelsdamas pasiuntò Ïinià
jiems, trok‰damas, kad jie ateit˜
pas j∞.
5 Ir buvo taip, kad jie nedelsdami nuòjo, paklusdami Ïiniai,
kurià jis pasiuntò jiems; ir jie
atòjo ir uÏòjo pas Ziezromà; ir
rado j∞ lovoje sergant∞, labai
silpnà, kamuojamà deginanãios
kar‰tinòs; ir jo protas taip pat
buvo nepaprastai kamuojamas
dòl jo nedorybi˜; ir pamat´s
juos, jis i‰tiesò savo rankà ir
maldavo, kad j∞ i‰gydyt˜.
6 Ir buvo taip, kad Alma tarò
jam, imdamas j∞ uÏ rankos: aAr
tiki Kristaus galia i‰gelbòti?
7 Ir jis atsakò ir tarò: Taip, a‰
tikiu visais ÏodÏiais, kuri˜ tu
mokei.
8 Ir Alma tarò: Jei tiki Kristaus
i‰pirkimu, tu gali bti a i‰gydytas.
9 Ir jis tarò: Taip, a‰ tikiu pagal
tavo ÏodÏius.
10 Ir tada Alma ‰aukòsi Vie‰paties, sakydamas: O Vie‰patie,
ms˜ Dieve, pasigailòk ‰ito
vyro ir a i‰gydyk j∞ pagal jo
tikòjimà, kuris yra tikòjimas
Kristumi.
11 Ir kada Alma pasakò ‰iuos
ÏodÏius, Ziezromas a pa‰oko ant
koj˜ ir pradòjo vaik‰ãioti; ir tai
buvo padaryta didelei vis˜ Ïmoni˜ nuostabai; ir Ïinia apie tai
pasklido po visà Sidomo Ïem´.
12 Ir Alma pakrik‰tijo Ziezromà Vie‰paãiui; ir nuo to laiko jis
pradòjo pamokslauti Ïmonòms.
6 a Mk 9:23.
8 a RR I‰gydyti,
i‰gydymai.
10a Mk 2:1–12.
11a ApD 3:1–11.
15a Al 1:2–15.

13 Ir Alma ∞steigò baÏnyãià
Sidomo Ïemòje ir pa‰ventò kunigus bei mokytojus toje Ïemòje,
kad krik‰tyt˜ Vie‰paãiui kiekvienà, kuris tik noròs bti pakrik‰tytas.
14 Ir buvo taip, kad j˜ buvo
daug; nes jie pldo i‰ visos
Sidomo apylinkòs ir buvo
krik‰tijami.
15 Bet kas dòl Ïmoni˜, kurie
buvo Amoniho Ïemòje, tai jie
vis dar pasiliko kieta‰irdÏiai ir
kietasprandÏiai Ïmonòs; ir neatgailavo dòl savo nuodòmi˜,
visà Almos ir Amuleko galià
priskirdami velniui; nes jie buvo
a
Nehoro i‰paÏinimo ir netikòjo
atgaila dòl savo nuodòmi˜.
16 Ir buvo taip, kad Alma ir
Amulekas, – nes vardan Dievo
ÏodÏio Amulekas a paliko visà
savo auksà ir sidabrà, ir savo
brangius daiktus, kurie buvo
Amoniho Ïemòje, ir buvo b atmestas t˜, kurie kaÏkada buvo
jo draugai, bei savo tòvo ir
giminaiãi˜;
17 todòl, ∞steig´s baÏnyãià
Sidome, Alma, pamat´s didel∞
a
susilaikymà, taip, pamat´s, kad
Ïmonòs susilaikò nuo savo ‰irdÏi˜ i‰didumo ir pradòjo b nusiÏeminti prie‰ Dievà, ir pradòjo
rinktis drauge savo ‰ventovòse
c
garbinti Dievà prie‰ais aukurà,
nuolat d budòdami ir melsdamiesi, kad galòt˜ bti i‰vaduoti
nuo ·òtono ir nuo e mirties, ir
nuo sunaikinimo;

16a Lk 14:33; Al 10:4.
b RR Persekioti,
persekiojimas.
17a Al 16:21.
b RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,

nuolankumas.
c RR Garbinimas.
d RR Malda; Saugoti,
sargas, sargybinis.
e RR Mirtis, dvasinò.
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18 dabar, kaip sakiau, Alma,
pamat´s visa tai, paòmò Amulekà ir peròjo ∞ Zarahemlos Ïem´
ir atsivedò j∞ ∞ savo paties namus,
ir tarnavo jam jo suspaudimuose, ir stiprino j∞ Vie‰patyje.
19 Ir taip pasibaigò de‰imtieji
teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
metai.
16 SKYRIUS
Lamanitai sunaikina Amoniho
Ïmones. Zoramas veda nefitus ∞
pergal´ prie‰ lamanitus. Alma ir
Amulekas bei daugelis kit˜ skelbia
Ïod∞. Jie moko, kad po savo prisikòlimo Kristus pasirodys nefitams.
Apie 81–77 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad vienuoliktaisiais teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms metais, penktàjà antro
mònesio dienà, po ilgos taikos
Zarahemlos Ïemòje, po to, kai
kaÏkiek met˜, netgi iki vienuolikt˜j˜ met˜ antro mònesio
penktosios dienos, nebuvo kar˜
ir kov˜, visoje ‰alyje pasigirdo
karo ‰auksmas.
2 Nes ‰tai tyr˜ pusòje lamanit˜ armijos ∞òjo ∞ ‰alies ribas,
netgi ∞ aAmoniho miestà, ir
pradòjo Ïudyti Ïmones ir naikinti miestà.
3 Ir dabar buvo taip, kad kol
nefitai sukòlò pakankamà armijà, kad i‰vyt˜ juos i‰ ‰alies, ‰ie
a
sunaikino Ïmones, buvusius
Amoniho mieste, ir taip pat kai
kuriuos Nojaus Ïemòs ribose, o
kitus paòmò nelaisvòn ∞ tyrus.
4 Dabar buvo taip, kad nefitai
16 2a Al 15:1, 15–16.

3 a Al 9:18.

noròjo atgauti tuos, kurie buvo
i‰vesti nelaisvòn ∞ tyrus.
5 Todòl tas, kuris buvo paskirtas nefit˜ armij˜ vyriausiuoju
vadu (ir jo vardas buvo Zoramas, ir jis turòjo du snus –
Leh∞ ir Ahà), dabar, Zoramas ir
du jo sns, Ïinodami, jog Alma
yra auk‰tasis baÏnyãios kunigas,
ir girdòj´, kad jis turi prana‰ystòs dvasià, nuòjo pas j∞ ir
noròjo i‰ jo suÏinoti, kur Vie‰pats noròt˜, kad jie eit˜ tyruose,
ie‰kodami savo broli˜, kuriuos
lamanitai paòmò nelaisvòn.
6 Ir buvo taip, kad Alma a teiravosi Vie‰paties dòl ‰ito reikalo.
Ir Alma sugr∞Ïo ir tarò jiems:
·tai, lamanitai kelsis per Sidono
up´ pietiniuose tyruose, uÏ
Manãio Ïemòs ribos. Ir ‰tai ten
js pasitiksite juos, Sidono upòs
rytinòje pusòje, ir ten Vie‰pats
atiduos tau tavo brolius, kuriuos
lamanitai paòmò ∞ nelaisv´.
7 Ir buvo taip, kad Zoramas ir
jo sns persikòlò per Sidono
up´ su savo armijomis ir nukeliavo tolyn uÏ Manãio rib˜ ∞ pietinius tyrus, kurie buvo Sidono
upòs pietinòje pusòje.
8 Ir jie uÏpuolò lamanit˜ armijas, ir lamanitai buvo i‰sklaidyti
ir nuvyti ∞ tyrus; ir jie atsiòmò
savo brolius, kuriuos lamanitai
buvo paòm´ nelaisvòn, ir neprapuolò nò viena siela i‰ t˜,
kurie buvo paimti nelaisvòn. Ir
j˜ broliai parvedò juos uÏimti
savo Ïemi˜.
9 Ir taip pasibaigò teisòj˜ vienuoliktieji metai: lamanitai buvo
i‰vyti i‰ Ïemòs, o Amoniho Ïmo6 a Al 43:23–24.
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nòs a sunaikinti; taip, kiekviena
gyva amonihieãi˜ siela buvo
b
sunaikinta ir taip pat didis
j˜ miestas, kurio, pasak j˜,
dòl jo galybòs Dievas negalòjo
sunaikinti.
10 Bet ‰tai per a vienà dienà jis
liko negyvenamas; ir lavonus
darkò ‰unys bei laukiniai tyr˜
Ïvòrys.
11 Vis dòlto po daugelio dien˜
negyvi j˜ knai buvo sukrauti
ant Ïemòs veido ir apkasti plonu
sluoksniu. Ir dabar, tokia baisi
buvo j˜ smarvò, kad daugel∞
met˜ Ïmonòs nòjo uÏimti Amoniho Ïemòs. Ir ji buvo pavadinta Nehor˜ dykyne; nes jie buvo
a
Nehoro i‰paÏinimo, tie kas
buvo nuÏudyti; ir j˜ Ïemòs liko
negyvenamos.
12 Ir lamanitai daugiau nebeatòjo kariauti prie‰ nefitus iki
teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
keturiolikt˜j˜ met˜. Ir taip
trejus metus visoje ‰alyje Nefio
Ïmonòs gyveno nuolatinòje
taikoje.
13 Ir Alma ir Amulekas i‰òjo
skelbdami atgailà Ïmonòms j˜
a
‰ventyklose ir j˜ ‰ventovòse,
ir taip pat j˜ b sinagogose,
kurios buvo pastatytos pagal
Ïyd˜ bdà.
14 Ir visiems, kas tik klausòsi
j˜ ÏodÏi˜, jie nuolat skelbò Dievo Ïod∞, visi‰kai a neatsiÏvelgdami ∞ asmen∞.
9 a Al 8:16; 9:18–24;
Mrm 6:15–22.
b Al 25:1–2.
10a Al 9:4.
11a Al 1:15; 24:28–30.
13a 2 Nef 5:16.
b Al 21:4–6, 20.
14a Al 1:30.

15 Ir taip Alma ir Amulekas
i‰òjo, ir taip pat daug daugiau
t˜, kurie buvo i‰rinkti ‰itam
darbui, skelbti Ïod∞ po visà tà
Ïem´. Ir baÏnyãios krimas tapo
visuotinas visoje Ïemòje, visoje
aplinkinòje srityje, tarp vis˜
nefit˜ Ïmoni˜.
16 Ir tarp j˜ nebuvo jokios a nelygybòs; Vie‰pats i‰liejo savo
Dvasios ant Ïemòs veido, kad
paruo‰t˜ Ïmoni˜ vaik˜ protus,
arba paruo‰t˜ j˜ b ‰irdis, priimti
Ïod∞, kurio bus mokoma, kai jis
ateis,
17 idant jie nebt˜ uÏkietinti
prie‰ Ïod∞, nebebt˜ netikintys
ir nebeeit˜ toliau ∞ sunaikinimà,
bet kad galòt˜ priimti Ïod∞ su
dÏiaugsmu ir kaip a ‰aka bt˜
∞skiepyti ∞ tikràj∞ b vynmed∞,
idant galòt˜ ∞eiti ∞ Vie‰paties,
savo Dievo, c atils∞.
18 Dabar, ‰itie a kunigai, kurie
i‰òjo tarp Ïmoni˜, pamokslavo
prie‰ visokius melus ir b apgaules, ir c pavydus, ir nesutarimus,
ir piktumà, ir uÏgauliojimus, ir
vogimà, plò‰imà, grobimà, Ïudymà, svetimavimà ir visokios
r‰ies geidulingumà, skelbdami, kad to neturòt˜ bti;
19 skelbdami tai, kas netrukus
turi ∞vykti; taip, skelbdami apie
Dievo Snaus a atòjimà, jo kentòjimus ir mirt∞, ir taip pat prikòlimà i‰ mirusi˜j˜.
20 Ir daugelis Ïmoni˜ teiravosi

16a Mzj 18:19–29;
4 Nef 1:3.
b RR SuduÏusi ‰irdis.
17a JokK 5:24.
b RR Vie‰paties
vynuogynas.
c Al 12:37; 13:10–13.
18a Al 15:13.

b RR Apgavystò,
apgauti, apgaulò.
c RR Pavydòti,
pavydas.
19a RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
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apie vietà, kur Dievo Snus
ateis; ir jie buvo mokomi, kad
jis a po savo prisikòlimo b pasirodys jiems; ir ‰ito Ïmonòs
klausòsi su dideliu dÏiaugsmu
ir linksmybe.
21 Ir dabar, po to, kai baÏnyãia
buvo ∞steigta visoje Ïemòje, –
pasiekus a pergal´ prie‰ velnià
ir visoje ‰alyje skelbiant Dievo
Ïod∞ jo tyrume, ir Vie‰paãiui i‰liejant savo palaiminimus ant
Ïmoni˜, – taip pasibaigò keturioliktieji teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms metai.

Apra‰ymas apie Mozijo snus,
kurie atsisakò savo teisi˜ ∞
karalyst´ vardan Dievo ÏodÏio
ir i‰òjo ∞ Nefio Ïem´ pamokslauti lamanitams; j˜ kentòjimai
ir i‰vadavimas, pagal Almos
metra‰t∞.
Tai apra‰yta nuo 17 iki 27 skyriaus
imtinai.

17 SKYRIUS
Mozijo sns turi prana‰avimo ir
aprei‰kimo dvasià. Jie eina skirtingomis kryptimis skelbti ÏodÏio lamanitams. Amonas eina ∞ Izmaelio
Ïem´ ir tampa karaliaus Lamonio
tarnu. Amonas i‰gelbòja karaliaus
bandas ir nuÏudo jo prie‰us prie
Sebuso vanden˜. 1–3 eilutò – apie
77 m. prie‰ Kristaus gim.; 4 eilu 20a 1 Nef 12:4–6.
b 2 Nef 26:9;
3 Nef 11:7–14.
21a Al 15:17.
17 1a Al 27:16.
b Mzj 27:34.
2 a Mzj 27:11–17.

tò – apie 91–77 m. prie‰ Kristaus
gim.; ir 5–39 eilutò – apie 91 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad Almai
bekeliaujant i‰ Gideono Ïemòs
∞ pietus, Manãio Ïemòs link, ‰tai,
savo nuostabai, jis a susitiko su
Mozijo b snumis, keliaujanãiais
Zarahemlos Ïemòs link.
2 Dabar, ‰ie Mozijo sns buvo
su Alma tada, kai angelas a pirmà kartà pasirodò jam; todòl
Alma, matydamas savo brolius,
nepaprastai dÏigavo; ir prie
jo dÏiaugsmo dar prisidòjo tai,
kad jie tebebuvo jo broliai Vie‰patyje; taip, ir jie sustipròjo
tiesos paÏinime; nes buvo sveiko supratimo vyrai ir stropiai
b
tyrinòjo Ra‰tus, kad paÏint˜
Dievo Ïod∞.
3 Bet tai dar ne viskas; jie daug
meldòsi ir a pasninkavo; todòl
turòjo prana‰avimo dvasià ir
aprei‰kimo dvasià, ir kai b mokò,
jie mokò su galia ir ∞galiojimu i‰
Dievo.
4 Ir jie mokò Dievo ÏodÏio tarp
lamanit˜ keturiolika met˜, ir
juos lydòjo didelò a sòkmò b atvedant daugel∞ ∞ tiesos paÏinimà;
taip, j˜ ÏodÏi˜ galia daugelis
buvo atvesti prie‰ais Dievo aukurà ‰auktis jo vardo ir c i‰paÏinti savo nuodòmi˜ prie‰ais j∞.
5 Dabar, ‰tai aplinkybòs, kurios
lydòjo juos j˜ keliavimuose (nes
jie i‰gyveno daug suspaudim˜):

b RR Ra‰tai.
3 a RR Pasninkauti,
pasninkavimas;
Malda.
b RR Mokyti,
mokytojas –
Mokyti su Dvasia.

4 a Al 29:14.
b RR Misionieri‰kas
darbas.
c RR I‰paÏinti,
i‰paÏinimas.
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jie daug kà i‰kentòjo tiek knu,
tiek ir protu, kaip antai alk∞,
tro‰kul∞ ir nuovarg∞, ir taip pat
daug dvasini˜ a grumtyni˜.
6 Dabar, tokie buvo j˜ keliavimai: pirmaisiais teisòj˜ metais
jie a atsisveikino su savo tòvu
Moziju, b atsisak´ karalystòs,
kurià j˜ tòvas noròjo perduoti
jiems; toks pat buvo ir liaudies
noras.
7 Nepaisant to, jie i‰keliavo i‰
Zarahemlos Ïemòs, ir jie pasiòmò savo kalavijus ir ietis, ir lankus, ir stròles, ir svaidykles; ir tai
jie padarò, kad galòt˜ apsirpinti maistu bdami tyruose.
8 Ir taip jie i‰vyko ∞ tyrus su
savo briu, kur∞ surinko keliauti
∞ Nefio Ïem´ skelbti Dievo
ÏodÏio lamanitams.
9 Ir buvo taip, kad jie daugel∞
dien˜ keliavo tyruose ir daug
pasninkavo, ir daug a meldòsi,
kad Vie‰pats suteikt˜ jiems dalel´ savo Dvasios, kad ji eit˜ su
jais ir pasilikt˜ su jais, idant jie
galòt˜ bti b ∞rankiu Dievo rankose atvesti, jei tai ∞manoma, j˜
brolius lamanitus ∞ tiesos paÏinimà, ∞ j˜ tòv˜ c tradicij˜, kurios
buvo neteisingos, niekingumo
paÏinimà.
10 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
a
aplankò juos savo b Dvasia ir
tarò jiems: Bkite c paguosti. Ir
jie buvo paguosti.
11 Ir Vie‰pats taip pat sakò
jiems: Eikite tarp lamanit˜, savo
5a
6a
b
9a

Al 8:10.
Mzj 28:1, 5–9.
Mzj 29:3.
Al 25:17.
RR Malda.
b Mzj 23:10; Al 26:3.

c
10a
b
c
11a

broli˜, ir ∞tvirtinkite mano Ïod∞;
taãiau bkite a kantrs ilguose
kentòjimuose ir suspaudimuose,
kad parodytumòte gerà pavyzd∞
jiems per mane, ir a‰ jus padarysiu ∞rankiu savo rankose
daugeliui siel˜ i‰gelbòti.
12 Ir buvo taip, kad Mozijo
sn˜, ir taip pat t˜, kurie buvo
su jais, ‰irdys ∞sidràsino eiti pas
lamanitus skelbti jiems Dievo
ÏodÏio.
13 Ir buvo taip, kad atvyk´
∞ lamanit˜ Ïemòs ribas, jie
a
i‰siskyrò ir i‰keliavo, pasitikòdami Vie‰paãiu, kad savo b pjties pabaigoje jie vòl susitiks;
nes numanò, jog didelis bus tas
darbas, kurio jie òmòsi.
14 Ir tikrai jis buvo didelis,
nes jie òmòsi skelbti Dievo Ïod∞
a
laukiniams, uÏkietòjusiems ir
Ïiauriems Ïmonòms; Ïmonòms,
kurie dÏiaugòsi Ïudydami nefitus ir plò‰dami, ir grobdami
juos; ir ‰irdimis jie buvo prisiri‰´
prie turt˜, arba aukso ir sidabro,
ir brangakmeni˜; taãiau jie
stengòsi tai ∞sigyti Ïudydami ir
plò‰dami, kad jiems nereikòt˜
j˜ uÏsidirbti savo rankomis.
15 Taigi jie buvo labai tings
Ïmonòs, kuri˜ dauguma garbino stabus, ir Dievo a prakeiksmas krito ant j˜ dòl j˜ tòv˜
b
tradicij˜; nepaisant to, Vie‰paties paÏadai buvo i‰tiesti jiems
su atgailos sàlyga.
16 Taigi Mozijo sns òmòsi to

Al 3:10–12.
DS 5:16.
RR ·ventoji Dvasia.
Al 26:27.
Al 20:29.
RR Kantrybò.

13a
b
14a
15a

Al 21:1.
Mt 9:37.
Mzj 10:12.
Al 3:6–19;
3 Nef 2:15–16.
b Al 9:16–24; 18:5.
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darbo, a tikòdamiesi, kad galbt
jiems pavyks atvesti juos ∞ atgailà; kad galbt jiems pavyks
juos supaÏindinti su i‰pirkimo
planu.
17 Todòl jie atsiskyrò vienas
nuo kito ir i‰òjo tarp j˜, kiekvienas atskirai, pagal Dievo Ïod∞
ir galià, suteiktà jiems.
18 Dabar, Amonas buvo j˜
vadas, arba, tiksliau, tarnavo
jiems, ir jis i‰keliavo, a palaimin´s juos pagal kiekvieno j˜ atitinkamà padòt∞, suteik´s jiems
Dievo Ïod∞, arba patarnav´s
jiems, prie‰ savo i‰vykimà; ir
taip jie leidosi kiekvienas savo
keliu po ‰al∞.
19 Ir Amonas nuòjo ∞ Izmaelio
Ïem´, Ïem´, pavadintà pagal
a
Izmaelio snus, kurie taip pat
tapo lamanitais.
20 Ir kai Amonas ∞Ïengò ∞
Izmaelio Ïem´, lamanitai suòmò
j∞ ir suri‰o, pagal savo paprot∞
suri‰ti visus nefitus, papuolusius ∞ j˜ rankas, ir atvesti juos
prie‰ais karali˜; ir tokiu bdu
tai bdavo paliekama karaliaus
uÏgaidai: nuÏudyti juos ar laikyti nelaisvòje, ar ∞mesti ∞ kalòjimà,
ar i‰mesti lauk i‰ jo Ïemòs –
pagal jo valià ir pageidavimà.
21 Ir taip Amonas buvo atvestas prie‰ais karali˜, kuris valdò
Izmaelio Ïem´; ir jo vardas buvo
Lamonis; ir jis buvo Izmaelio
palikuonis.
22 Ir karalius pasiteiravo Amono, ar jis noròt˜ gyventi ‰itoje
Ïemòje tarp lamanit˜, kitaip
sakant, tarp jo Ïmoni˜.
23 Ir Amonas tarò jam: Taip, a‰
16a Mzj 28:1–3.
18a RR Laiminti,

noriu gyventi tarp ‰it˜ Ïmoni˜
kur∞ laikà; taip, o galbt iki savo
dienos, kada mirsiu.
24 Ir buvo taip, kad karalius
Lamonis buvo labai patenkintas
Amonu ir nurodò atri‰ti jam
rai‰ãius; ir jis noròjo, kad
Amonas paimt˜ vienà i‰ jo dukter˜ Ïmona.
25 Bet Amonas tarò jam: Ne,
bet a‰ bsiu tavo tarnas. Todòl
Amonas tapo karaliaus Lamonio tarnu. Ir buvo taip, kad jis
buvo paskirtas prie kit˜ tarn˜
priÏiròti Lamonio kaimenes,
pagal lamanit˜ paprot∞.
26 Ir i‰tarnav´s karaliui tris
dienas, kai jis su tarnais lamanitais atòjo su savo kaimenòmis
prie vandenvietòs, vadinamos
Sebuso vandeniu, – ir visi lamanitai varydavo ãia savo kaimenes, kad jos galòt˜ atsigerti
vandens, –
27 taigi kai Amonas ir karaliaus tarnai varò savo kaimenes
∞ tà vandenviet´, ‰tai, tam tikras
skaiãius lamanit˜, buvusi˜ su
savo kaimenòmis prie vandens,
atsistojo ir i‰sklaidò Amono ir
karaliaus tarn˜ kaimenes, ir
i‰sklaidò taip, kad jos i‰sibògiojo
∞ visas puses.
28 Dabar, karaliaus tarnai
pradòjo verk‰lenti, sakydami:
Dabar karalius nuÏudys mus,
kaip nuÏudò ms˜ brolius,
kadangi j˜ kaimenòs buvo i‰sklaidytos ‰it˜ vyr˜ nelabumo.
Ir jie pradòjo nepaprastai
raudoti, sakydami: ·tai, ms˜
kaimenòs jau i‰sklaidytos.
29 Dabar jie raudojo i‰ baimòs,

palaimintas,
palaiminimas.

19a 1 Nef 7:4–6.

267

Almos 17:30–39

kad bsià nuÏudyti. Dabar,
kada Amonas pamatò tai, jo ‰irdis pritvinko dÏiaugsmo; nes
jis sakò: A‰ parodysiu ‰itiems
savo bendratarniams savo galià,
arba galià, kuri yra manyje,
sugràÏindamas ‰itas kaimenes
karaliui, kad galòãiau laimòti
‰it˜ savo bendratarni˜ ‰irdis,
idant palenkãiau juos patikòti
mano ÏodÏiais.
30 Ir dabar, tokios buvo
Amono mintys, kai jis pamatò
suspaudimus t˜, kuriuos jis
pavadino savo broliais.
31 Ir buvo taip, kad jis padràsino juos savo ÏodÏiais, sakydamas: Mano broliai, bkite
dràss, ir eikime ie‰koti kaimeni˜, ir mes surinksime jas, ir atvesime atgal ∞ vandenviet´; ir
taip mes i‰saugosime kaimenes
karaliui, ir jis nenuÏudys ms˜.
32 Ir buvo taip, kad jie leidosi
ie‰koti kaimeni˜, sekdami paskui Amonà, ir kiek ∞kabindami
pasileido pirmyn, ir aplenkò
karaliaus kaimenes, ir vòl surinko jas ∞ vandenviet´.
33 O tie vyrai vòl stovòjo, kad
sklaidyt˜ j˜ kaimenes; bet
Amonas tarò savo broliams:
Apsupkite kaimenes, kad jos
nei‰sibògiot˜, o a‰ eisiu ir kovosiu su tais vyrais, kurie
sklaido ms˜ kaimenes.
34 Todòl jie padarò, kaip
Amonas jiems ∞sakò, o jis nuòjo
ir stojo kovoti su tais, kurie
stovòjo prie Sebuso vanden˜; o
j˜ buvo nemaÏai.
35 Todòl jie nebijojo Amono,
manydami, kad vienas j˜ vyr˜
35a Mzj 28:7;
Al 19:22–23.

36a Etr 12:15.
b Al 18:16.

galòt˜ j∞ uÏmu‰ti, jei panoròt˜,
nes neÏinojo, jog Vie‰pats paÏadòjo Mozijui a i‰vaduoti jo
snus i‰ j˜ rank˜; nò jie kà nors
Ïinojo apie Vie‰pat∞; todòl jie
mògavosi savo broli˜ naikinimu; ir todòl stojo sklaidyti
karaliaus kaimenes.
36 Bet aAmonas atsistojo ir
pradòjo svaidyti ∞ juos akmenis
savo svaidykle; taip, su didÏiule
galia jis svaidò akmenis ∞ juos; ir
tokiu bdu jis b keletà j˜ uÏmu‰ò,
tad jie pradòjo stebòtis jo galia;
taãiau jie pyko dòl savo broli˜
nuÏudymo ir nusprendò, kad
jis turi kristi; todòl matydami,
jog c negali pataikyti ∞ j∞ akmenimis, puolò su vòzdais, kad
uÏmu‰t˜ j∞.
37 Bet ‰tai kiekvienam vyrui,
kuris pakeldavo savo vòzdà, kad
smogt˜ Amonui, jis nukirsdavo
rankà savo kalaviju; kitaip
sakant, jis atròmò j˜ smgius,
nukirsdamas j˜ rankas savo
kalavijo a‰menimis, tad jie pradòjo stebòtis ir pradòjo bògti
nuo jo; taip, o j˜ buvo nemaÏai;
ir savo rankos galia jis privertò
juos bògti.
38 Dabar, ‰e‰i i‰ j˜ krito nuo
svaidyklòs, bet savo kalaviju jis
nieko nenuÏudò, i‰skyrus j˜ vadovà; ir jis nukirto tiek j˜ rank˜,
kiek buvo pakelta prie‰ j∞, ir j˜
buvo nemaÏai.
39 Ir nuvij´s juos toli, jis sugr∞Ïo, ir jie pagirdò savo kaimenes
ir sugràÏino jas ∞ karaliaus ganyklà, ir tada nuòjo pas karali˜,
ne‰dami Amono kalaviju nukirstas rankas t˜, kurie kòsinosi
c Al 18:3.
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j∞ nuÏudyti; ir jos buvo atne‰tos
pas karali˜ paliudyti apie tai,
kà jie padarò.
18 SKYRIUS
Karalius Lamonis mano, kad Amonas yra DidÏioji Dvasia. Amonas
moko karali˜ apie sukrimà, apie
Dievo reikalus su Ïmonòmis ir apie
i‰pirkimà, kuris ateina per Krist˜.
Lamonis ∞tiki ir krinta Ïemòn kaip
negyvas. Apie 90 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad karalius Lamonis savo tarnams nurodò i‰eiti ∞
priek∞ ir paliudyti apie viskà,
kà jie matò, kas susij´ su ‰iuo
reikalu.
2 Ir kada jie visi paliudijo apie
tai, kà matò, ir jis suÏinojo apie
Amono i‰tikimyb´ saugant jo
kaimenes ir taip pat apie jo didel´ galià kovojant prie‰ tuos,
kurie kòsinosi nuÏudyti j∞, jis
buvo nepaprastai nustebintas
ir sakò: Tikrai tai daugiau negu
vyras. ·tai, ar tik tai ne DidÏioji
Dvasia, kuri siunãia tokias dideles bausmes ‰itiems Ïmonòms
uÏ j˜ ÏmogÏudystes?
3 Ir jie atsakò karaliui ir tarò:
Ar jis DidÏioji Dvasia, ar vyras,
mes neÏinome; bet Ïinome tik
tiek, kad jo a negali nuÏudyti
karaliaus prie‰ai; ir dòl jo sugebòjim˜ ir didelòs jògos jie negali
i‰sklaidyti karaliaus kaimeni˜,
kada jis su mumis; todòl mes
Ïinome, kad jis yra karaliaus
draugas. Ir dabar, o karaliau, mes
netikim, kad vyras turi tokià
18 3a Al 17:34–38.
4 a Al 17:28–31.

didel´ galià, nes Ïinome, kad jo
ne∞manoma nuÏudyti.
4 Ir dabar, kada karalius i‰girdo ‰ituos ÏodÏius, jis tarò jiems:
Dabar a‰ Ïinau, kad tai DidÏioji
Dvasia; ir ji nuÏengò ‰iuo metu,
kad apsaugot˜ js˜ gyvybes,
kad a‰ a nenuÏudyãiau js˜,
kaip nuÏudÏiau js˜ brolius.
Dabar, tai DidÏioji Dvasia, apie
kurià kalbòjo ms˜ tòvai.
5 Dabar, tai, kad yra a DidÏioji
Dvasia, buvo Lamonio tradicija,
kurià jis gavo i‰ savo tòvo. Nepaisant to, kad tikòjo DidÏiàjà
Dvasià, jie manò, jog visa, kà jie
daro, yra teisinga; taãiau Lamonis pradòjo nepaprastai bijoti,
kad pasielgò neteisingai, nuÏudydamas savo tarnus.
6 Nes jis nuÏudò daugel∞ i‰ j˜,
kadangi j˜ broliai i‰sklaidò j˜
kaimenes prie vandenvietòs; ir
taip, kadangi j˜ kaimenòs buvo
i‰sklaidytos, jie buvo nuÏudyti.
7 Dabar, tarp t˜ lamanit˜ buvo
∞prasta atsistoti prie Sebuso vanden˜ sklaidyti Ïmoni˜ kaimenes,
kad tokiu bdu daugel∞ i‰ t˜ i‰sklaidyt˜j˜ jie galòt˜ nusivaryti
∞ savo Ïem´, nes taip grobti tarp
j˜ buvo ∞prasta.
8 Ir buvo taip, kad karalius
Lamonis pasiteiravo savo tarn˜
sakydamas: Kur tas vyras, kuris
turi tokià didel´ galià?
9 Ir jie tarò jam: ·tai jis ‰eria
tavo arklius. Dabar, karalius
buvo ∞sak´s savo tarnams, dar
prie‰ jo kaimeni˜ girdymà, kad
jie paruo‰t˜ jo arklius bei veÏimus ir lydòt˜ j∞ ∞ Nefio Ïem´;
nes Lamonio tòvas, kuris buvo

5 a Al 19:25–27.
RR Dievas, Dievybò.
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visos ‰alies karalius, buvo numat´s didel´ puotà Nefio Ïemòje.
10 Dabar, kada karalius Lamonis i‰girdo, kad Amonas ruo‰ò
jo arklius ir jo veÏimus, jis buvo
dar labiau nustebintas Amono
i‰tikimybe, sakydamas: Tikrai
tarp vis˜ mano tarn˜ nòra buv´
nò vieno tarno, kuris bt˜ toks
i‰tikimas, kaip ‰itas vyras; nes
net iki ‰iol jis prisimena visus
mano ∞sakymus, kad vykdyt˜
juos.
11 Dabar a‰ tikrai Ïinau, kad tai
DidÏioji Dvasia, ir noròãiau, jog
jis ateit˜ pas mane, bet nedr∞stu.
12 Ir buvo taip, kad paruo‰´s
arklius ir veÏimus karaliui bei
jo tarnams, Amonas ∞òjo pas karali˜ ir pamatò, kad karaliaus
veidas pasikeit´s; todòl jis noròjo
pasitraukti i‰ jo akivaizdos.
13 Bet vienas i‰ karaliaus tarn˜
tarò jam: Rabana, – o tai verãiant rei‰kia galingasis, arba
didysis, karalius, nes jie savo
karalius laikò galingais; taigi jis
tarò jam: Rabana, karalius, nori,
kad pasiliktum.
14 Todòl Amonas atsisuko ∞
karali˜ ir tarò jam: Ko noròtum,
kad padaryãiau dòl tav´s, o karaliau? Ir karalius jam neatsakò
valandà laiko pagal j˜ laikà, nes
neÏinojo, kà jam turòt˜ sakyti.
15 Ir buvo taip, kad Amonas vòl
jam tarò: Ko pageidauji i‰ man´s? Bet karalius jam neatsakò.
16 Ir buvo taip, kad Amonas
buvo pripildytas Dievo Dvasios,
todòl suvokò karaliaus a mintis.
Ir jis tarò jam: Ar tai dòl to, kad
i‰girdai, jog a‰ apgyniau tavo
16a Al 12:3.

tarnus ir tavo kaimenes ir nuÏudÏiau septynis i‰ j˜ broli˜
svaidykle ir kalaviju, ir nukirtau kit˜ rankas tam, kad
apginãiau tavo kaimenes ir
tavo tarnus; ‰tai, ar btent tai
tave taip stebina?
17 Sakau tau, kodòl taip stebiesi? ·tai a‰ esu tik vyras ir tavo
tarnas; todòl visa, ko pageidauji,
kas teisinga, a‰ padarysiu.
18 Dabar, kada karalius i‰girdo
‰ituos ÏodÏius, jis vòl stebòjosi,
nes pamatò, kad Amonas gali
a
∞Ïvelgti jo mintis; bet, nepaisant
to, karalius Lamonis atvòrò savo
burnà ir tarò jam: Kas tu? Ar tu
ta DidÏioji Dvasia, kuri viskà
b
Ïino?
19 Amonas atsakò ir tarò jam:
Ne.
20 Ir karalius tarò: Kaip tad
Ïinai mano ‰irdies mintis? Gali
kalbòti dràsiai ir pasakyti man
apie tai; ir taip pat pasakyk, kokia galia nuÏudei ir nukirtai
rankas mano broli˜, kurie sklaidò mano kaimenes.
21 Ir dabar, jei man tai pasakysi, duosiu tau, ko tiktai nori;
ir jei reikòt˜, a‰ ginãiau tave savo
armijomis; bet Ïinau, kad tu
galingesnis uÏ juos visus; nepaisant to, ko tik panoròsi i‰
man´s, a‰ tau duosiu.
22 Dabar, Amonas, bdamas
i‰mintingas, taãiau be klastos,
tarò Lamoniui: Ar paklausysi
mano ÏodÏi˜, jei pasakysiu tau,
kokia galia tai darau? Tai ir yra
tai, ko noriu i‰ tav´s.
23 Ir karalius atsakò jam ir tarò:
Taip, a‰ patikòsiu visais tavo

18a RR ØÏvalgos dovana.

b RR Dievas, Dievybò.
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ÏodÏiais. Ir taip jis buvo pagautas
gudrumu.
24 Ir Amonas pradòjo jam
a
dràsiai kalbòti ir tarò jam: Ar
tiki, kad yra Dievas?
25 Ir jis atsakò ir tarò jam: A‰
neÏinau, kà tai rei‰kia.
26 Ir tada Amonas tarò: Ar tiki,
kad yra DidÏioji Dvasia?
27 Ir jis atsakò: Taip.
28 Ir Amonas tarò: Tai yra
Dievas. Ir Amonas vòl jam tarò:
Ar tiki, jog ta DidÏioji Dvasia,
kuri yra Dievas, sukrò viskà,
kas yra danguje ir Ïemòje?
29 Ir jis tarò: Taip, a‰ tikiu, kad
jis sukrò viskà, kas yra Ïemòje;
bet a‰ nepaÏ∞stu dangaus.
30 Ir Amonas tarò jam: Dangs
yra vieta, kur gyvena Dievas ir
visi jo ‰venti angelai.
31 Ir karalius Lamonis paklausò: Ar tai vir‰ Ïemòs?
32 Ir Amonas tarò: Taip, ir jis
Ïiri Ïemyn ∞ visus Ïmoni˜
vaikus; ir jis Ïino visas ‰irdies
a
mintis ir ketinimus; nes jo ranka visa tai buvo sukurta nuo
pradÏios.
33 Ir karalius Lamonis tarò:
A‰ tikiu visu tuo, kà pasakei.
Ar tu atsi˜stas nuo Dievo?
34 Amonas tarò jam: Esu vyras;
ir a Ïmogus pradÏioje buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdà, ir
a‰ esu jo ·ventosios Dvasios
pa‰auktas b mokyti to ‰ituos Ïmones, kad jie bt˜ atvesti ∞ paÏinimà to, kas yra teisinga ir tikra.
35 Ir manyje gyvena dalelò tos
24a Al 38:12.
32a Am 4:13;
3 Nef 28:6;
DS 6:16.
34a Mzj 7:27;
Etr 3:13–16.

a

Dvasios, kuri duoda man b Ïinojimà ir taip pat galià sulig
mano tikòjimu ir norais, kurie
yra Dieve.
36 Dabar, kada Amonas pasakò ‰ituos ÏodÏius, jis pradòjo
nuo pasaulio sukrimo ir taip
pat nuo Adomo sukrimo ir
papasakojo jam viskà apie Ïmogaus nuopuol∞, ir a atpasakojo,
ir i‰dòstò prie‰ais j∞ metra‰ãius
ir liaudies ·ventuosius b Ra‰tus,
kuriuos paskelbò c prana‰ai, netgi
iki to laiko, kada j˜ tòvas Lehis
paliko Jeruzal´.
37 Ir jis taip pat atpasakojo
jiems (karaliui ir jo tarnams) visus savo tòv˜ keliavimus tyruose
ir visus j˜ kentòjimus nuo bado
ir tro‰kulio, ir j˜ vargus, ir taip
toliau.
38 Ir jis taip pat atpasakojo
jiems apie Lamano ir Lemuelio
bei Izmaelio sn˜ mai‰tus, taip,
apie visus j˜ mai‰tus papasakojo jiems; ir jis i‰ai‰kino jiems
visus metra‰ãius ir Ra‰tus nuo
to laiko, kada Lehis paliko
Jeruzal´, iki dabartinio laiko.
39 Bet tai dar ne viskas; nes jis
i‰ai‰kino jiems i‰pirkimo a planà, kuris buvo paruo‰tas nuo
pasaulio ∞krimo; ir jis taip pat
paskelbò jiems apie Kristaus
atòjimà, ir apie visus Vie‰paties
darbus jis paskelbò jiems.
40 Ir buvo taip, kad po to, kai
jis pasakò visa tai ir i‰ai‰kino
tai karaliui, karalius patikòjo
visais jo ÏodÏiais.

b RR Mokyti,
36a Mzj 1:4;
mokytojas – Mokyti
Al 22:12; 37:9.
su Dvasia.
b RR Ra‰tai.
35a RR Økvòpimas, ∞kvòpti.
c ApD 3:18–21.
b RR PaÏinimas,
39a RR I‰pirkimo planas.
Ïinojimas.
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41 Ir jis pradòjo ‰auktis Vie‰paties, sakydamas: O Vie‰patie,
pasigailòk; sulig tavo gausia
a
malone, kuria tu pasigailòjai
Nefio Ïmoni˜, pasigailòk man´s
ir mano Ïmoni˜.
42 Ir dabar, pasak´s tai, jis susmuko ant Ïemòs kaip negyvas.
43 Ir buvo taip, kad jo tarnai
paòmò j∞ ir nune‰ò pas jo Ïmonà,
ir paguldò ant lovos; ir dvi dienas ir naktis jis gulòjo kaip negyvas; ir jo Ïmona ir jo sns, ir jo
dukros gedòjo jo pagal lamanit˜
paprot∞, didÏiai apraudodami jo
netekt∞.
19 SKYRIUS
Lamonis gauna nesibaigianãio gyvenimo ‰viesà ir mato I‰pirkòjà. Jo
nami‰kiai ∞puola ∞ transà, ir daugelis
mato angelus. Amonas stebuklingai
apsaugomas. Jis daugyb´ pakrik‰tija
ir ∞steigia tarp j˜ baÏnyãià. Apie 90
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad po dviej˜ dien˜ ir dviej˜ nakt˜ jie ketino paimti jo knà ir paguldyti kape,
kur∞ buvo padar´ savo mirusiems laidoti.
2 Dabar, karalienò, i‰girdusi
apie Amono ‰lov´, pasiuntò
pas j∞ ir pageidavo, kad jis ateit˜
pas jà.
3 Ir buvo taip, kad Amonas
padarò, kaip jam buvo ∞sakyta, ir
nuòjo pas karalien´, noròdamas
suÏinoti, ko ji pageidauja, kad jis
padaryt˜.
4 Ir ji tarò jam: Mano vyro tarnai
41a RR Gailestingumas,
gailestingas.
19 4a RR Prana‰as.

prane‰ò man, kad esi ‰ventojo
Dievo a prana‰as ir kad turi galià
jo vardu padaryti daug galing˜
darb˜.
5 Todòl, jei tai tiesa, noròãiau,
kad nueitum ir apÏiròtum
mano vyrà, nes jis paguldytas
ant savo lovos jau dvi dienas ir
dvi naktis; ir kai kurie sako,
kad jis nemir´s, bet kiti sako,
kad mir´s bei dvokia ir kad turi
bti paguldytas ∞ kapà; bet, mano
manymu, man jis nedvokia.
6 Dabar, Amonas btent to ir
tro‰ko, nes jis Ïinojo, kad karalius
Lamonis buvo paveiktas Dievo
galios; jis Ïinojo, kad tamsi netikòjimo a uÏdanga buvo numesta
nuo jo proto ir b ‰viesa, kuri ap‰vietò jo protà, kuri buvo Dievo
‰lovòs ‰viesa, kuri buvo nuostabi jo gerumo ‰viesa, – taip,
‰i ‰viesa ∞liejo tok∞ dÏiaugsmà ∞
jo sielà po to, kai tamsos debesis
buvo i‰sklaidytas, ir kad nesibaigianãio gyvenimo ‰viesa nu‰vito jo sieloje, taip, jis Ïinojo,
kad tai pergalòjo jo prigimtin∞
knà, ir jis buvo nune‰tas Dieve.
7 Todòl tai, ko karalienò noròjo i‰ jo, buvo ir jo vienintelis
noras. Todòl jis ∞òjo apÏiròti
karaliaus, kaip pra‰ò karalienò;
ir jis pamatò karali˜ ir Ïinojo,
kad ‰is nemirò.
8 Ir jis tarò karalienei: Jis nemir´s, bet miega Dieve, ir rytoj jis
vòl atsikels; todòl nelaidokite jo.
9 Ir Amonas tarò jai: Ar tiki
tuo? Ir ji tarò jam: A‰ neturiu
jokio kito liudijimo, i‰skyrus
tavo Ïod∞ ir ms˜ tarn˜ Ïod∞;

6 a 2 Kor 4:3–4.
RR UÏdanga.
b RR ·viesa, Kristaus

‰viesa.
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taãiau tikiu, kad bus taip, kaip
tu pasakei.
10 Ir Amonas tarò jai: Palaiminta tu dòl savo nepaprasto
a
tikòjimo; sakau tau, moterie,
kad tarp vis˜ nefit˜ Ïmoni˜
nebuvo tokio didelio tikòjimo.
11 Ir buvo taip, kad nuo tol ji
budòjo prie savo vyro lovos, net
iki to laiko rytojaus dienà, kur∞
nurodò Amonas, kad jis atsikels.
12 Ir buvo taip, kad jis kòlòsi
sulig Amono ÏodÏiais; ir atsikòl´s jis i‰tiesò savo rankà ∞ moter∞
ir tarò: Tebnie palaimintas Dievo vardas ir palaiminta tu.
13 Nes taip tikrai, kaip kad tu
gyva, ‰tai, a‰ maãiau savo I‰pirkòjà; ir jis ateis ir bus a pagimdytas b moters, ir i‰pirks visus
Ïmones, kurie tikòs jo vardà.
Dabar, kai jis pasakò ‰iuos ÏodÏius, jo ‰irdis pritvinko jame,
ir jis vòl susmuko i‰ dÏiaugsmo;
ir karalienò taip pat susmuko,
bdama pergalòta Dvasios.
14 Dabar, Amonas, matydamas Vie‰paties Dvasià, pagal jo
a
maldas i‰lietà ant jo broli˜ lamanit˜, kurie dòl savo nedorybi˜ ir b tradicij˜ atne‰ò tiek daug
sielvarto nefitams, arba visiems
Dievo Ïmonòms, parpuolò ant
keli˜ ir pradòjo lieti savo sielà
melsdamasis ir dòkodamas Dievui uÏ tai, kà jis padarò dòl jo
broli˜; ir taip pat buvo pergalòtas c dÏiaugsmo; ir taip jie visi
trys d susmuko ant Ïemòs.
15 Dabar, kada karaliaus tarnai
10a Lk 7:9.
RR Tikòjimas, tikòti.
13a RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus

b
14a
b
c

pamatò, kad jie parkrito, taip pat
pradòjo ‰auktis Dievo, nes Vie‰paties baimò apòmò ir juos, nes
tai buvo a tie patys, kurie stovòjo
prie‰ais karali˜ ir liudijo jam
apie didel´ Amono galià.
16 Ir buvo taip, kad jie visomis
savo i‰galòmis ‰aukòsi Vie‰paties
vardo, netgi tol, kol visi parkrito
ant Ïemòs, i‰skyrus vienà lamanit´ moter∞, vardu Abi‰ò, kuri
jau daug met˜ buvo atsivertusi
∞ Vie‰pat∞ savo tòvo nuostabaus
regòjimo dòka.
17 Taip, kadangi ji buvo atsivertusi ∞ Vie‰pat∞ ir niekada to nepaskelbusi, todòl kai ji pamatò,
kad visi Lamonio tarnai parkrit´
ant Ïemòs, ir taip pat jos ‰eimininkò karalienò ir karalius, ir
Amonas guli pasliki ant Ïemòs,
ji Ïinojo, jog tai yra Dievo galia;
ir manydama, kad ‰i galimybò,
paskelbus Ïmonòms, kas tarp
j˜ atsitiko, matant ‰∞ vaizdà
a
paskatint˜ juos patikòti Dievo
galia, ji bògo nuo namo prie
namo, skelbdama tai Ïmonòms.
18 Ir jie pradòjo rinktis prie
karaliaus namo. Ir suòjo minia,
ir savo nuostabai jie i‰vydo karali˜ ir karalien´, ir j˜ tarnus
paslikus ant Ïemòs, ir jie visi
gulòjo lyg bt˜ negyvi; ir taip
pat jie matò Amonà ir matò,
kad jis nefitas.
19 Ir dabar Ïmonòs pradòjo
murmòti tarpusavy; kai kurie
sakò, kad tai didelis blogis, kuris
i‰tiko juos, arba karali˜ ir jo na-

gimimà ir mirt∞.
1 Nef 11:13–21.
DS 42:14.
Mzj 1:5.
RR DÏiaugsmas.

d Al 27:17.
15a Al 18:1–2.
17a Mzj 27:14.
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mus, nes jis leido, kad nefitas
a
pasilikt˜ ‰itoje Ïemòje.
20 Bet kiti draudò juos, sakydami: Karalius uÏsitraukò ‰ità
blog∞ ant savo nam˜, nes nuÏudò savo tarnus, kuri˜ kaimenòs
buvo i‰sklaidytos prie Sebuso
a
vanden˜.
21 O ‰ituos savo ruoÏtu draudò tie vyrai, kurie stovòjo prie
Sebuso vanden˜ ir a sklaidò karaliui priklausanãias kaimenes,
nes jie pyko ant Amono dòl brio t˜ savo broli˜, kuriuos jis
nuÏudò prie Sebuso vanden˜,
gindamas karaliaus kaimenes.
22 Dabar, vienas i‰ j˜, kurio
brolis buvo a nuÏudytas Amono
kalaviju, nepaprastai ∞pyk´s ant
Amono, i‰sitraukò savo kalavijà
ir Ïengò ∞ priek∞, kad leist˜ ‰iam
kristi ant Amono, idant j∞ nuÏudyt˜; ir kai jis pakòlò kalavijà
kirsti, ‰tai, jis krito negyvas.
23 Dabar matome, kad Amonas negalòjo bti nuÏudytas, nes
a
Vie‰pats pasakò Mozijui, jo tòvui: A‰ i‰saugosiu j∞, ir tai jam
bus pagal tavo tikòjimà, – todòl
Mozijas b patikòjo j∞ Vie‰paãiui.
24 Ir buvo taip, jog kada minia
pamatò, kad vyras, pakòl´s kalavijà nuÏudyti Amonà, krito
negyvas, visus apòmò baimò, ir
jie nedr∞so i‰tiesti rank˜, kad
paliest˜ j∞ ar bet kur∞ i‰ parkritusi˜; ir jie vòl tarpusavyje pradòjo
stebòtis, kokia galòt˜ bti ‰itos
didÏios galios prieÏastis, arba
kà visa tai galòt˜ reik‰ti.
25 Ir buvo taip, kad tarp j˜
19a
20a
21a
22a

Al 17:22–23.
Al 17:26; 18:7.
Al 17:27; 18:3.
Al 17:38.

buvo daug toki˜, kurie sakò, jog
Amonas buvo a DidÏioji Dvasia,
o kiti sakò, kad jis buvo pasi˜stas DidÏiosios Dvasios.
26 Bet dar kiti draudò juos
visus, sakydami, kad jis buvo
pabaisa, nefit˜ atsi˜sta jiems
kankinti.
27 Ir buvo toki˜, kurie sakò,
kad Amonas buvo si˜stas DidÏiosios Dvasios kankinti juos
uÏ j˜ nedorybes; ir kad tai yra
DidÏioji Dvasia, kuri visuomet
rpinosi nefitais, kuri visada
i‰vaduodavo juos i‰ j˜ rank˜; ir
jie sakò, kad tai yra ‰ita DidÏioji
Dvasia, kuri sunaikino tiek daug
j˜ broli˜ lamanit˜.
28 Ir taip ginãas tarp j˜ daròsi
nepaprastai a‰trus. Ir jiems taip
besiginãijant atòjo a tarnaitò, sukvietusi ‰ià minià; ir kai ji pamatò, kad minia ginãijasi, ji nepaprastai nulido, net iki a‰ar˜.
29 Ir buvo taip, kad ji nuòjo ir
paòmò karalien´ uÏ rankos, ketindama pakelti jà nuo Ïemòs;
ir kai tik ji palietò jos rankà, ‰i
atsikòlò ir atsistojo ant koj˜, ir
‰aukò garsiu balsu, sakydama:
O pa‰lovintas Jòzus, kuris i‰gelbòjo mane nuo a baisaus pragaro!
O palaimintasis Dieve, b pasigailòk ‰it˜ Ïmoni˜!
30 Ir tai pasakiusi, ji suplojo
rankomis, pripildyta dÏiaugsmo,
ir kalbòjo daug ÏodÏi˜, kurie
liko nesuprasti; ir tai padariusi,
ji paòmò karali˜ Lamon∞ uÏ rankos, ir ‰tai jis atsikòlò ir atsistojo
ant koj˜.

23a Mzj 28:7; Al 17:35.
b RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
25a Al 18:2–5.

28a Al 19:16.
29a 1 Nef 14:3.
b RR Gailestingumas,
gailestingas.

Almos 19:31–20:6
31 Ir, matydamas ginãà tarp
savo Ïmoni˜, jis nedelsdamas
i‰òjo priekin ir pradòjo drausminti juos ir mokyti juos a ÏodÏi˜,
kuriuos jis i‰girdo i‰ Amono
burnos; ir kiekvienas, kuris tik
klausòsi jo ÏodÏi˜, ∞tikòjo ir atsivertò ∞ Vie‰pat∞.
32 Bet tarp j˜ buvo daug toki˜,
kurie nenoròjo klausyti jo ÏodÏi˜; todòl jie nuòjo savo keliu.
33 Ir buvo taip, kad atsikòl´s
Amonas taip pat tarnavo jiems,
ir taip pat darò visi Lamonio
tarnai; ir jie visi skelbò Ïmonòms
tà pat∞: kad j˜ ‰irdys a pakeistos;
tad jie daugiau nebenori daryti
b
pikta.
34 Ir ‰tai daug kas skelbò Ïmonòms, kad jie matò a angelus ir
kalbòjosi su jais; ir taip jie papasakojo jiems apie Dievà ir apie
jo teisumà.
35 Ir buvo taip, kad buvo daugybò toki˜, kurie patikòjo j˜
ÏodÏiais; ir visi, kurie tik patikòjo, buvo a pakrik‰tyti; ir jie tapo
teisiais Ïmonòmis ir tarp sav´s
∞steigò baÏnyãià.
36 Ir taip Vie‰paties darbas prasidòjo tarp lamanit˜; taip Vie‰pats pradòjo lieti savo Dvasià ant
j˜; ir mes matome, kad jo ranka
i‰tiesta a visiems Ïmonòms, kurie
atgailaus ir tikòs jo vardà.
20 SKYRIUS
Vie‰pats siunãia Amonà ∞ Midonio
Ïem´ i‰laisvinti ∞kalint˜ jo broli˜.
Amonas ir Lamonis sutinka Lamo-
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nio tòvà, visos tos Ïemòs karali˜.
Amonas priverãia senàj∞ karali˜
duoti sutikimà i‰laisvinti jo brolius.
Apie 90 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, jog jiems ∞steigus
baÏnyãià toje Ïemòje, karalius
Lamonis panoro, kad Amonas
vykt˜ su juo ∞ Nefio Ïem´, idant
galòt˜ parodyti j∞ savo tòvui.
2 Ir Amonui atòjo Vie‰paties
balsas, sakantis: Tu nevyksi ∞
Nefio Ïem´, nes ‰tai karalius
ie‰kos tavo gyvybòs; bet vyksi ∞
Midonio Ïem´; nes ‰tai tavo
brolis Aaronas ir taip pat Mulokis, ir Amas kalòjime.
3 Dabar buvo taip, kad i‰gird´s tai, Amonas tarò Lamoniui:
·tai mano brolis ir broliai yra
kalòjime Midonio Ïemòje, ir a‰
vykstu j˜ i‰laisvinti.
4 Dabar, Lamonis tarò Amonui:
Îinau, Vie‰paties a stiprybòje tu
gali padaryti viskà. Bet ‰tai, a‰
vyksiu su tavimi ∞ Midonio Ïem´;
nes Midonio Ïemòs karalius, vardu Antiomnas, yra mano draugas; todòl a‰ vykstu ∞ Midonio
Ïem´, kad galòãiau pamaloninti tos Ïemòs karali˜, ir jis paleis
tavo brolius i‰ b kalòjimo. Dabar
Lamonis tarò jam: Kas tau pasakò, jog tavo broliai kalòjime?
5 Ir Amonas jam tarò: Niekas
man nepasakò, i‰skyrus Dievà;
ir jis kalbòjo man: Eik ir i‰laisvink savo brolius, nes jie yra
kalòjime Midonio Ïemòje.
6 Dabar, tai i‰gird´s, Lamonis
liepò, kad jo tarnai paruo‰t˜ jo
a
arklius ir veÏimus.

31a Al 18:36–39.
34a RR Angelai.
33a RR UÏgim´s i‰ naujo, 35a RR Krik‰tas,
uÏgim´s i‰ Dievo.
krik‰tyti.
b Mzj 5:2; Al 13:12.
36a 2 Nef 26:33; Al 5:33.

20 4a Al 26:12.
b Al 20:28–30.
6 a Al 18:9–10.
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7 Ir jis tarò Amonui: Eik ‰en,
a‰ vyksiu su tavimi ∞ Midonio
Ïem´ ir ten pra‰ysiu karaliaus
paleisti tavo brolius i‰ kalòjimo.
8 Ir buvo taip, jog keliaudami
ten, Amonas ir Lamonis sutiko
Lamonio tòvà, kuris buvo a visos
tos Ïemòs karalius.
9 Ir ‰tai Lamonio tòvas jam
sakò: Kodòl neatvykai ∞ a puotà
tà didÏià dienà, kada kòliau
puotà savo snums ir savo
Ïmonòms?
10 Ir jis taip pat sakò: Kur tu
vyksti su ‰ituo nefitu, kuris yra
vienas i‰ a melagio vaik˜?
11 Ir buvo taip, kad Lamonis
i‰pasakojo jam, kur jis vyko,
nes bijojo j∞ ∞Ïeisti.
12 Ir jis taip pat pasakò jam
viskà, dòl ko uÏdelsò savo karalystòje, kad nenuvyko pas savo
tòvà ∞ puotà, kurià ‰is buvo suruo‰´s.
13 Ir dabar, kada Lamonis visà
tai jam i‰pasakojo, ‰tai, jo nuostabai, jo tòvas supyko ant jo ir
tarò: Lamoni, tu vyksti i‰laisvinti ‰it˜ nefit˜, kurie yra melagio sns. ·tai, jis apiplò‰ò
ms˜ tòvus; ir dabar jo vaikai
taip pat atòjo ∞ ms˜ tarpà, kad
galòt˜ savo gudrumu ir melagystòmis apgauti mus, idant vòl
pasigrobt˜ ms˜ turto.
14 Dabar, Lamonio tòvas ∞sakò
jam nuÏudyti Amonà kalaviju.
Ir jis taip pat ∞sakò jam nevykti ∞
Midonio Ïem´, bet gr∞Ïti su juo ∞
a
Izmaelio Ïem´.
15 Bet Lamonis jam tarò: A‰
nenuÏudysiu Amono ir negr∞‰iu
8 a Al 22:1.
9 a Al 18:9.
10a Mzj 10:12–17.

∞ Izmaelio Ïem´, bet vyksiu ∞ Midonio Ïem´, kad i‰laisvinãiau
Amono brolius, nes a‰ Ïinau,
kad jie yra teiss vyrai ir ‰ventieji tikrojo Dievo prana‰ai.
16 Dabar, i‰gird´s ‰ituos ÏodÏius, jo tòvas ∞pyko ant jo ir
i‰sitraukò savo kalavijà, kad
nukirst˜ j∞ Ïemòn.
17 Bet Amonas i‰òjo ∞ priek∞ ir
tarò jam: ·tai tu nenuÏudysi savo
snaus; taãiau bt˜ a geriau, kad
krist˜ jis negu tu, nes ‰tai jis
b
atgailavo dòl savo nuodòmi˜;
bet jei dabar kristumei tu, savo
pyktyje, tavo siela negalòt˜ bti
i‰gelbòta.
18 Ir ne tik dòl to reikalinga,
kad susilaikytum; nes jei a nuÏudytum savo sn˜, kadangi jis
nekaltas vyras, jo kraujas nuo
Ïemòs ‰aukt˜si Vie‰paties, savo
Dievo, kad tave i‰tikt˜ ker‰tas; ir
tu turbt prarastum savo b sielà.
19 Dabar, kada Amonas pasakò
jam ‰ituos ÏodÏius, ‰is atsakò
jam, sakydamas: A‰ Ïinau, kad
jei nuÏudysiu savo sn˜, a‰
praliesiu nekaltà kraujà; nes tai
tu esi tas, kuris kòsinosi sunaikinti j∞.
20 Ir jis i‰tiesò savo rankà, kad
nuÏudyt˜ Amonà. Bet Amonas
atròmò jo smgius ir taip pat
pakirto jo rankà, tad jis nebegalòjo jos valdyti.
21 Dabar, kada karalius pamatò, kad Amonas gali j∞ nuÏudyti,
pradòjo maldauti Amonà, kad
pasigailòt˜ jo gyvybòs.
22 Bet Amonas pakòlò savo kalavijà ir tarò jam: ·tai a‰ nukirsiu

14a Al 17:19.
17a Al 48:23.
b Al 19:12–13.

18a RR ÎmogÏudystò.
b DS 42:18.
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tave, jei neduosi man sutikimo,
kad mano broliai bt˜ paleisti
i‰ kalòjimo.
23 Dabar karalius, bijodamas,
kad praras savo gyvyb´, tarò:
Jei tu pasigailòsi man´s, a‰ tau
duosiu, ko tik papra‰ysi, net iki
pusòs karalystòs.
24 Dabar, kada Amonas pamatò, kad paveikò senàj∞ karali˜
pagal savo norà, jis tarò jam: Jei
duosi sutikimà, kad mano broliai bt˜ paleisti i‰ kalòjimo ir
taip pat kad Lamonis i‰laikyt˜
savo karalyst´, ir kad tu nepyksi
ant jo, bet duosi sutikimà, kad jis
galòt˜ elgtis pagal savo norus
a
visame, kà jis galvoja, tada
pasigailòsiu tav´s; kitaip nukirsiu tave Ïemòn.
25 Dabar, kada Amonas pasakò
‰iuos ÏodÏius, karalius pradòjo
dÏigauti dòl savo gyvybòs.
26 Ir kada jis pamatò, kad
Amonas neturòjo jokio noro j∞
sunaikinti ir kada taip pat pamatò didÏià meil´, kurià jis jautò
jo snui Lamoniui, jis nepaprastai stebòjosi ir tarò: Kadangi viskas, ko tu nori, yra tai,
kad i‰laisvinãiau tavo brolius
ir duoãiau sutikimà, kad mano
snus Lamonis toliau i‰laikyt˜
savo karalyst´, a‰ duosiu tau
sutikimà, kad mano snus toliau i‰laikyt˜ savo karalyst´ nuo
‰iol ir per amÏius; ir a‰ daugiau
jo nebevaldysiu.
27 Ir a‰ taip pat duosiu tau
sutikimà, kad tavo broliai bt˜
paleisti i‰ kalòjimo ir tu bei tavo
broliai galòtumòte atvykti pas
24a Al 21:21–22.
27a RR PaÏeminti,

mane mano karalystòje; nes a‰
labai noròsiu pamatyti tave.
Nes karalius buvo didÏiai nustebintas ÏodÏi˜, kuriuos jis
pasakò, ir taip pat ÏodÏi˜, kuriuos pasakò jo snus Lamonis,
todòl jis a noròjo j˜ mokytis.
28 Ir buvo taip, kad Amonas ir
Lamonis t´sò savo kelion´ Midonio Ïemòs link. Ir Lamonis
rado palankumà ‰ios Ïemòs
karaliaus akyse; todòl Amono
broliai buvo i‰vesti i‰ kalòjimo.
29 Ir kada Amonas sutiko juos,
jis nepaprastai sielvartavo, nes
‰tai jie buvo nuogi ir j˜ oda buvo
labai nutrinta dòl to, kad buvo
suverÏta stipriomis virvòmis. Ir
taip pat jie kentò alk∞, tro‰kul∞ ir
visokius suspaudimus; taãiau
buvo a kantrs visuose savo kentòjimuose.
30 Ir taip jau atsitiko, kad jiems
buvo skirta pakliti ∞ labiau uÏkietòjusi˜ ir kietasprandÏi˜ Ïmoni˜ rankas; todòl ‰ie neklausò j˜
ÏodÏi˜ ir i‰mesdavo juos lauk, ir
mu‰ò juos, ir vijo juos i‰ nam˜ ∞
namus, ir i‰ vietos ∞ vietà, netgi
kol jie atvyko ∞ Midonio Ïem´;
ir ãia jie buvo suimti ir ∞mesti ∞
kalòjimà, ir suri‰ti a stipriomis
virvòmis, ir laikomi kalòjime
daugel∞ dien˜, ir buvo i‰laisvinti
Lamonio ir Amono.
Aarono, Mulokio ir j˜ broli˜
pamokslavimo lamanitams apra‰ymas.
Tai apra‰yta nuo 21 iki 26 skyriaus
imtinai.

nusiÏeminimas,
nuolankumas.

29a Al 17:11.
30a Al 26:29.

277

Almos 21:1–11
21 SKYRIUS

Aaronas moko amalekininkus apie
Krist˜ ir jo apmokòjimà. Aaronas
ir jo broliai ∞kalinti Midonyje. Po
i‰laisvinimo jie moko sinagogose
ir daugel∞ atverãia. Lamonis suteikia religin´ laisv´ Izmaelio Ïemòs
Ïmonòms. Apie 90–77 m. prie‰
Kristaus gim.
Dabar, kada Amonas ir jo broliai a i‰siskyrò lamanit˜ Ïemòs
pakra‰ty, ‰tai Aaronas leidosi
savo kelionòn link Ïemòs, kurià
lamanitai vadino Jeruzale, vadindami jà pagal savo tòv˜
gimtin´; ji buvo toli ir ribojosi
su Mormono Ïeme.
2 Dabar, lamanitai ir amalekininkai bei aAmulono Ïmonòs
buvo pastat´ did∞ miestà, pavadintà Jeruzale.
3 Dabar, jau patys lamanitai
buvo pakankamai uÏkietinti,
bet amalekininkai ir amulonitai buvo uÏkietinti dar labiau;
taigi jie pastmòjo lamanitus
uÏkietinti savo ‰irdis, kad augt˜
nelabumu ir savo bjaurumais.
4 Ir buvo taip, kad Aaronas
atòjo ∞ Jeruzalòs miestà ir pirmas pradòjo pamokslauti amalekininkams. Ir pradòjo pamokslauti jiems j˜ sinagogose, nes jie
buvo pasistat´ savo sinagogas
pagal nehor˜ a tvarkà; nes daug
amalekinink˜ ir amulonit˜ buvo
nehor˜ tvarkos.
5 Todòl kai Aaronas ∞òjo ∞ vienà
i‰ j˜ sinagog˜ pamokslauti Ïmonòms ir kai jis kalbòjo jiems, ‰tai
21 1a Al 17:13, 17.
2 a Mzj 24:1;
Al 25:4–9.

ten pakilo amalekininkas ir pradòjo ginãytis su juo, sakydamas:
Apie kà tu ãia liudijai? Tu matei
angelà? Kodòl gi a angelai nepasirodo mums? ·tai argi ‰itie
Ïmonòs ne tokie pat geri, kaip
tavo Ïmonòs?
6 Tu taip pat sakai, kad, jeigu
neatgailausime, Ïsime. Kaip tu
Ïinai ms˜ ‰irdÏi˜ mintis ir ketinimus? Kaip tu Ïinai, kad mes
turime dòl ko atgailauti? Kaip
tu Ïinai, kad mes nesame teiss
Ïmonòs? ·tai, mes pastatòme
‰ventoves ir renkamòs drauge
garbinti Dievà. Mes tikime, kad
Dievas i‰gelbòs visus Ïmones.
7 Dabar Aaronas tarò jam: Ar
tiki, kad Dievo Snus ateis i‰pirkti Ïmonijos i‰ j˜ nuodòmi˜?
8 Ir vyras tarò jam: Mes netikime, kad tu Ïinai kà nors tokio.
Mes netikime ‰itomis kvailomis
tradicijomis. Mes netikime, jog
tu Ïinai apie a tai, kas ∞vyks, ir
netikime, kad tavo tòvai ir taip
pat ms˜ tòvai Ïinojo apie tai, kà
jie kalbòjo, – apie tai, kas ∞vyks.
9 Dabar Aaronas òmò jiems
ai‰kinti Ra‰tus apie Kristaus
atòjimà ir taip pat apie mirusi˜j˜
prikòlimà, ir kad negalòt˜ bti
jokio Ïmonijos a i‰pirkimo, jei ne
per Kristaus mirt∞ ir kentòjimus,
ir b apmokòjimà jo krauju.
10 Ir buvo taip, kad jam pradòjus jiems tai dòstyti, jie pyko
ant jo ir pradòjo i‰ jo tyãiotis; ir
nenoròjo klausytis ÏodÏi˜, kuriuos jis kalbòjo.
11 Todòl pamat´s, kad jie nenori klausytis jo ÏodÏi˜, jis i‰vyko

4 a Al 1:2–15.
5 a Mzj 27:11–15.
8 a JokK 7:1–8.

9 a Mzj 5:8; Al 38:9.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
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i‰ j˜ sinagogos ir peròjo ∞ kaimà,
kuris vadinosi Ani Antis, ir ãia
jis rado Mulok∞, skelbiant∞ Ïod∞
jiems; ir taip pat Amà ir jo brolius. Ir jie su daugeliu ginãijosi
apie Ïod∞.
12 Ir buvo taip, kad jie matò, jog
Ïmonòs uÏkietins savo ‰irdis, todòl jie i‰vyko ir peròjo ∞ Midonio
Ïem´. Ir jie skelbò Ïod∞ daugeliui, ir keletas patikòjo ÏodÏiais,
kuri˜ jie mokò.
13 Taãiau Aaronas ir kaÏkiek
jo broli˜ buvo suimti ir ∞mesti ∞
kalòjimà, o likusieji i‰ j˜ pabògo
i‰ Midonio Ïemòs ∞ aplinkines
sritis.
14 Ir tie, kurie buvo ∞mesti ∞
kalòjimà, daug a i‰kentò ir buvo
i‰laisvinti Lamonio ir Amono
ranka, ir buvo pamaitinti ir aprengti.
15 Ir jie vòl i‰òjo skelbti ÏodÏio, ir taip jie buvo pirmàj∞
kartà i‰laisvinti i‰ kalòjimo; ir
taip jie i‰kentò.
16 Ir jie òjo pirmyn, kur tik
buvo vedami Vie‰paties a Dvasios, skelbdami Dievo Ïod∞ kiekvienoje amalekinink˜ sinagogoje
arba kiekviename lamanit˜ susirinkime, kur tik juos ∞leisdavo.
17 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
pradòjo laiminti juos taip, kad
jie daugel∞ atvedò ∞ tiesos paÏinimà; taip, jie daugel∞ a ∞tikino dòl
j˜ nuodòmi˜ ir j˜ tòv˜ tradicij˜
klaidingumo.
18 Ir buvo taip, kad Amonas
ir Lamonis sugr∞Ïo i‰ Midonio
Ïemòs ∞ Izmaelio Ïem´, kuri
buvo j˜ paveldo Ïemò.
19 Ir karalius Lamonis neleido,
14a Al 20:29.
16a Al 22:1.

kad Amonas tarnaut˜ jam, arba
bt˜ jo tarnas.
20 Bet jis nurodò, kad Izmaelio
Ïemòje bt˜ pastatytos sinagogos; ir jis nurodò, kad jo Ïmonòs,
arba jo valdÏioje esantys Ïmonòs, rinkt˜si drauge.
21 Ir jis dÏigavo dòl j˜ ir
daug ko mokò juos. Ir jis taip
pat paskelbò jiems, kad jie yra
jo valdÏioje ir kad jie yra laisvi
Ïmonòs, kad jie laisvi nuo karaliaus, jo tòvo, priespaud˜; nes jo
tòvas davò jam valdyti Ïmones,
kurie buvo Izmaelio Ïemòje ir
visoje aplinkinòje Ïemòje.
22 Ir jis taip pat paskelbò jiems,
kad jie yra a laisvi garbinti Vie‰pat∞, savo Dievà, pagal savo norus, kokioje vietoje jie bebt˜,
jei tai bt˜ Ïemòje, kuri buvo
karaliaus Lamonio valdÏioje.
23 Ir Amonas pamokslavo karaliaus Lamonio Ïmonòms. Ir
buvo taip, kad jis mokò juos viso
to, kas susij´ su teisumu. Ir jis
kasdien su visu stropumu ragino juos; ir jie atidÏiai klausò jo
ÏodÏio ir uoliai vykdò Dievo
∞sakymus.
22 SKYRIUS
Aaronas moko Lamonio tòvà apie
sukrimà, Adomo nuopuol∞ ir i‰pirkimo per Krist˜ planà. Atverãiami
karalius ir visi jo nami‰kiai. Paai‰kinamas Ïemòs padalinimas tarp
nefit˜ ir lamanit˜. Apie 90–77 m.
prie‰ Kristaus gim.
Dabar, tuo tarpu, kai Amonas
nepaliaudamas taip mokò Lamo-

17a DS 18:44.
22a DS 134:1–4;

TT 1:11.
RR Laisvas, laisvò.
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nio Ïmones, mes sugr∞‰ime prie
apra‰ymo apie Aaronà ir jo brolius; nes jam i‰vykus i‰ Midonio
Ïemòs, Dvasia j∞ a nuvedò ∞ Nefio
Ïem´, netgi ∞ namus karaliaus,
kuris valdò visà ‰al∞, b i‰skyrus
Izmaelio Ïem´; ir jis buvo Lamonio tòvas.
2 Ir buvo taip, kad jis ∞òjo pas j∞
∞ karaliaus rmus su savo broliais ir nusilenkò prie‰ karali˜,
ir tarò jam: ·tai, o karaliau, mes
esame Amono broliai, kuriuos
tu a i‰laisvinai i‰ kalòjimo.
3 Ir dabar, o karaliau, jei pasigailòsi ms˜ gyvybi˜, bsime
tavo tarnai. Ir karalius tarò
jiems: Kelkitòs, nes a‰ pasigailòsiu js˜ gyvybi˜ ir neleisiu,
kad btumòte mano tarnai;
bet pareikalausiu, kad pasitarnautumòte man; nes esu ‰iek
tiek sutrik´s dòl tavo brolio Amono kilnumo ir jo ÏodÏi˜ didingumo; ir noriu Ïinoti, kodòl jis
neatvyko su tavimi i‰ Midonio.
4 Ir Aaronas tarò karaliui: ·tai,
Vie‰paties Dvasia pa‰aukò j∞
kitur; jis i‰vyko ∞ Izmaelio Ïem´
mokyti Lamonio Ïmoni˜.
5 Dabar karalius tarò jiems:
Kas yra tai, kà ãia minòjai apie
Vie‰paties Dvasià? ·tai btent
tai ir trikdo mane.
6 Ir taip pat, kas yra tai, apie kà
Amonas sakò: a Jei atgailausite,
bsite i‰gelbòti, o jei neatgailausite, paskutiniàjà dienà bsite
atmesti?
7 Ir Aaronas atsakydamas jam
22 1a Al 21:16–17.
b Al 21:21–22.
2 a Al 20:26.
6 a Al 20:17–18.
7 a DS 46:13–14.
9 a Al 18:18–28.

tarò: Ar tiki, kad yra Dievas? Ir
karalius tarò: Îinau, kad amalekininkai sako, jog yra Dievas,
ir a‰ leidau jiems statyti ‰ventoves, idant galòt˜ rinktis garbinti
j∞. Ir jei dabar tu sakai, kad yra
Dievas, ‰tai a‰ a patikòsiu.
8 Ir dabar, kai Aaronas tai i‰girdo, jo ‰irdis òmò dÏigauti ir jis
tarò: ·tai, taip tikrai, kaip tu, o
karaliau, esi gyvas, yra Dievas.
9 Ir karalius tarò: Ar Dievas yra
ta a DidÏioji Dvasia, kuri i‰vedò
ms˜ tòvus i‰ Jeruzalòs Ïemòs?
10 Ir Aaronas tarò jam: Taip,
jis yra ta DidÏioji Dvasia, ir jis
a
sukrò viskà tiek danguje, tiek
ir Ïemòje. Ar tiki tuo?
11 Ir jis tarò: Taip, a‰ tikiu, kad
DidÏioji Dvasia viskà sukrò, ir
noriu, kad papasakotumòt man
apie visa tai, ir a‰ a patikòsiu tavo
ÏodÏiais.
12 Ir kada Aaronas pamatò, kad
karalius patikòs jo ÏodÏiais, jis
pradòjo nuo Adomo sukrimo,
a
skaitydamas karaliui Ra‰tus –
kaip Dievas sukrò Ïmog˜ pagal savo atvaizdà ir kad Dievas
davò jam ∞sakymus, ir kad dòl
prasiÏengimo Ïmogus nupuolò.
13 Ir Aaronas i‰ai‰kino jam
Ra‰tus nuo Adomo a sukrimo,
i‰dòstydamas jam Ïmogaus
nuopuol∞ ir jo kni‰kà bsenà
ir taip pat i‰pirkimo per Krist˜
b
planà, kuris c nuo pasaulio ∞krimo buvo paruo‰tas visiems,
kurie tikòs jo vardà.
14 Ir kadangi Ïmogus a nupuolò,

10a RR Sukurti,
sukrimas.
11a RR Tikòjimas, tikòti.
12a 1 Nef 5:10–18;
Al 37:9.
13a Pr 1:26–28.

b RR I‰pirkimo planas.
c 2 Nef 9:18.
14a RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
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jis pats nieko negalòjo b nusipelnyti; bet Kristaus kentòjimai ir
mirtis c apmoka j˜ nuodòmes per
tikòjimà ir atgailà, ir taip toliau;
ir kad jis nutraukia mirties panãius, tad d kapas neturòs pergalòs
ir mirties geluonis bus prarytas
‰lovòs viltyse; ir Aaronas visa
tai i‰ai‰kino karaliui.
15 Ir buvo taip, kad po to, kai
Aaronas jam tai i‰ai‰kino, karalius tarò: a Kà man daryti, kad
turòãiau ‰ità amÏinàj∞ gyvenimà, apie kur∞ tu kalbòjai? Taip,
kà man daryti, kad b uÏgimãiau
i‰ Dievo ir kad ‰i nelaba dvasia
bt˜ i‰rauta i‰ mano krtinòs ir
gauãiau jo Dvasià, kad galòãiau
bti pripildytas dÏiaugsmo,
idant paskutiniàjà dienà nebãiau i‰mestas? ·tai, – sakò jis, –
a‰ atiduosiu c viskà, kà turiu, taip,
atsiÏadòsiu savo karalystòs, kad
gauãiau ‰ità didÏiul∞ dÏiaugsmà.
16 Bet Aaronas tarò jam: Jei
‰ito a trok‰ti, jeigu nusilenksi
prie‰ Dievà, taip, jei atgailausi
dòl vis˜ savo nuodòmi˜ ir nusilenksi prie‰ Dievà, ir su tikòjimu
‰auksiesi jo vardo, tikòdamas,
kad gausi, tada tu gausi b vilt∞,
kurios trok‰ti.
17 Ir buvo taip, kad Aaronui
pasakius ‰iuos ÏodÏius, karalius
a
puolò ant keli˜ prie‰ Vie‰pat∞;
taip, jis netgi i‰sitiesò paslikas
ant Ïemòs ir garsiai b ‰aukò, sakydamas:
18 O Dieve, Aaronas man pasakò, kad yra Dievas; ir jeigu yra
14b 2 Nef 25:23;
Al 42:10–25.
c Al 34:8–16.
RR Apmokòti,
apmokòjimas.
d Iz 25:8; 1 Kor 15:55.

Dievas, ir jeigu tu esi Dievas,
pra‰au, apreik‰k man save, ir a‰
paliksiu visas savo nuodòmes,
kad paÏinãiau tave ir kad galòãiau bti prikeltas i‰ mirusi˜j˜ ir
i‰gelbòtas paskutiniàjà dienà. Ir
dabar, kada karalius i‰tarò ‰iuos
ÏodÏius, jis staiga pastiro lyg
i‰tiktas mirties.
19 Ir buvo taip, kad jo tarnai
nubògo ir papasakojo karalienei
viskà, kas atsitiko karaliui. Ir ji
atòjo pas karali˜; ir kai pamatò
j∞ gulint∞ kaip negyvà ir taip pat
Aaronà ir jo brolius stovinãius,
lyg jie bt˜ buv´ jo kritimo
prieÏastis, ji ∞pyko ant j˜ ir ∞sakò,
kad jos tarnai, arba karaliaus
tarnai, suimt˜ ir nuÏudyt˜ juos.
20 Dabar, tarnai matò karaliaus
kritimo prieÏast∞, todòl nedr∞so
pakelti rankos prie‰ Aaronà ir jo
brolius; ir jie maldavo karalien´,
sakydami: Kodòl tu mums ∞sakai nuÏudyti ‰ituos vyrus, kada
‰tai vienas i‰ j˜ a stipresnis uÏ
mus visus? Todòl mes krisime
prie‰ juos.
21 Dabar, pamaãiusi tarn˜
baim´, karalienò taip pat pradòjo nepaprastai bijoti, kad jos
nei‰tikt˜ kas nors bloga. Ir ji
∞sakò savo tarnams, kad jie eit˜
ir su‰aukt˜ Ïmones, idant jie
nuÏudyt˜ Aaronà ir jo brolius.
22 Dabar, kada Aaronas pamatò
karalienòs ketinimà, jis, taip pat
Ïinodamas Ïmoni˜ ‰irdÏi˜ kietumà, bijojo, kad nesusirinkt˜
minia ir tarp j˜ nekilt˜ dideli

15a ApD 2:37.
b Al 5:14, 49.
c Mt 13:44–46;
19:16–22.
16a RR Atsivertimas,
atsivertusysis.

b
17a
b
20a

Etr 12:4.
DS 5:24.
RR Malda.
Al 18:1–3.
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ginãai ir neramumai; todòl jis
i‰tiesò savo rankà ir pakòlò karali˜ nuo Ïemòs, ir tarò jam:
Stokis. Ir ‰is atsistojo ant koj˜ ir
atgavo stipryb´.
23 Dabar, tai buvo padaryta
karalienòs ir daugybòs tarn˜
akivaizdoje. Ir tai i‰vyd´, jie didÏiai stebòjosi ir pradòjo bijoti.
Ir karalius i‰òjo ∞ priek∞ ir pradòjo jiems a tarnauti. Ir jis taip jiems
tarnavo, kad visi jo nami‰kiai
buvo b atversti ∞ Vie‰pat∞.
24 Dabar, karalienòs ∞sakymu
buvo surinkta minia, ir tarp j˜
prasidòjo dideli murmòjimai dòl
Aarono ir jo broli˜.
25 Ir karalius i‰òjo tarp j˜ ir
tarnavo jiems. Ir jie buvo nuramdyti dòl Aarono ir buvusi˜j˜
su juo.
26 Ir kada karalius pamatò, jog
Ïmonòs nuramdyti, jis nurodò,
kad Aaronas ir jo broliai i‰eit˜ ∞
minios vidur∞ ir skelbt˜ jiems
Ïod∞.
27 Ir buvo taip, kad karalius
i‰siuntinòjo a skelbimà po visà
Ïem´, tarp vis˜ savo Ïmoni˜,
buvusi˜ visoje jo Ïemòje, visose
aplinkinòse srityse, kurios ribojosi netgi su jra rytuose ir
vakaruose, ir kurios buvo atskirtos nuo b Zarahemlos Ïemòs
siaura tyr˜ juosta, besidriekianãia nuo jros rytuose net
iki jros vakaruose, ir aplink
palei jros pakrantòs pakra‰t∞
ir tyr˜ pakra‰t∞ ‰iauròje prie
Zarahemlos Ïemòs, per Manãio
23a RR Tarnauti;
Pamokslauti, skelbti;
Mokyti, mokytojas.
b RR Atsivertimas,
atsivertusysis.

27a
b
28a
29a
30a

ribas, prie i‰tak˜ Sidono upòs,
tekanãios i‰ ryt˜ ∞ vakarus –
taip buvo lamanitai ir nefitai
atskirti.
28 Dabar, a tingesnò lamanit˜
dalis gyveno tyruose, palapinòse; ir jie buvo pasklid´ po tyrus
vakaruose, Nefio Ïemòje; taip, ir
taip pat Zarahemlos Ïemòs vakaruose, pakra‰tyje palei jros
pakrant´ ir Nefio Ïemòs vakaruose, j˜ tòv˜ pirmojo paveldo
vietoje, ir taip ribodamiesi su
jros krantu.
29 Ir taip pat daug lamanit˜
buvo rytuose prie jros, kur
nefitai juos i‰vijo. Ir taip nefitai
buvo beveik apsupti lamanit˜;
nepaisant to, nefitai buvo uÏòm´
visas ‰iaurines dalis Ïemòs, besiribojanãios su tyrais, prie Sidono
upòs i‰tak˜ i‰ ryt˜ ∞ vakarus,
lanku i‰ tyr˜ pusòs; ‰iauròje jie
net pasiekò Ïem´, kurià pavadino a Dosniàja.
30 Ir ji ribojosi su Ïeme, kurià
jie vadino a Dykyne, kadangi ji
buvo taip toli ∞ ‰iaur´, kad nusidriekò ∞ Ïem´, kuri kaÏkada
buvo apgyventa, bet nuniokota,
apie kurios b kaulus kalbòjome
ir kurià atrado Zarahemlos Ïmonòs, kadangi tai buvo c pirmo j˜
i‰silaipinimo vieta.
31 Ir i‰ ãia jie atòjo auk‰tyn ∞
pietinius tyrus. Taip Ïemò ∞
‰iaur´ buvo pavadinta a Dykyne,
o Ïemò ∞ pietus – Dosniàja, ir
tai buvo tyrai, pilni visoki˜
∞vairi˜ r‰i˜ laukini˜ Ïvòri˜,

Al 23:1–4.
Om 1:13–17.
2 Nef 5:22–25.
Al 52:9; 63:5.
Al 50:34; Mrm 4:1–3.

b Mzj 8:7–12; 28:11–19.
c Hel 6:10.
31a Hel 3:5–6.
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kuri˜ dalis ie‰kodama maisto
buvo atòjusi i‰ ‰iauròs.
32 Ir dabar, tai buvo tik pusantros dienos a atstumas nefitui,
einant riba tarp Dosniosios ir
Dykynòs Ïemi˜, nuo rytinòs iki
vakarinòs jros; ir taip Nefio
Ïemò ir Zarahemlos Ïemò buvo
beveik apsupta vandens, ir tik
siauras Ïemòs b kaklas buvo tarp
Ïemòs ‰iauròje ir Ïemòs pietuose.
33 Ir buvo taip, kad nefitai apgyvendino Dosniàjà Ïem´ netgi
nuo rytinòs iki pat vakarinòs jros, ir taip nefitai savo i‰minties
dòka savo sargybiniais ir armijomis apribojo lamanitus pietuose,
idant ‰ie daugiau nebeturòt˜
vald˜ ‰iauròje, idant negalòt˜
uÏplsti Ïemòs ‰iauròje.
34 Todòl lamanitai neturòjo
vald˜ kitur, kaip tiktai Nefio
Ïemòje ir aplinkiniuose tyruose.
Dabar, tai buvo nefit˜ i‰mintis – kadangi lamanitai buvo
j˜ prie‰ai, – kad jie i‰vengt˜
suspaudim˜ i‰ vis˜ pusi˜ ir
taip pat, kad turòt˜ ‰al∞, kur
galòt˜ atsitraukti pagal savo
norà.
35 Ir dabar, pasak´s tai, a‰ vòl
gr∞Ïtu prie apra‰ymo apie
Amonà ir Aaronà, Omner∞ ir
Himn∞ bei j˜ brolius.
23 SKYRIUS
Skelbiama tikòjimo laisvò. Septyniose Ïemòse ir miestuose lamanitai
atverãiami. Jie pasivadina anti nefi
lehiais ir i‰vaduojami nuo prakeiksmo. Amalekininkai ir amulonitai
32a Hel 4:7.
b Al 50:34.

23 1a Al 22:27.
3 a Al 26:24.

atmeta tiesà. Apie 90–77 m. prie‰
Kristaus gim.
·tai buvo taip, kad lamanit˜
karalius i‰siuntinòjo a skelbimà
visiems savo Ïmonòms, kad jie
nekelt˜ rankos prie‰ Amonà ar
Aaronà, ar Omner∞, ar Himn∞,
ar prie‰ bet kur∞ i‰ j˜ broli˜,
kurie eis skelbdami Dievo Ïod∞,
kurioje vietoje ‰ie bebt˜, bet
kurioje j˜ Ïemòs dalyje.
2 Taip, jis i‰siuntinòjo tarp j˜
∞sakà, kad jie nekelt˜ rankos
prie‰ juos tam, kad juos suri‰t˜
ar ∞mest˜ ∞ kalòjimà; nei spjaudyt˜ ∞ juos, nei mu‰t˜ juos, nei
i‰mest˜ juos i‰ savo sinagog˜,
nei plakt˜ juos; nei mòtyt˜ akmenimis ∞ juos, bet kad leist˜
jiems laisvai ∞eiti ∞ savo namus
ir ‰ventyklas, ir ‰ventoves.
3 Ir taip jie galòjo eiti ir skelbti
Ïod∞ pagal savo norà, nes karalius buvo atverstas ∞ Vie‰pat∞, ir
visi jo nami‰kiai; todòl jis po
visà Ïem´ i‰siuntinòjo savo skelbimà savo Ïmonòms, kad Dievo
ÏodÏiui nebt˜ trukdoma, bet
kad jis eit˜ pirmyn per visà Ïem´,
kad jo Ïmonòs galòt˜ bti ∞tikinti
dòl savo tòv˜ nelab˜ a tradicij˜,
ir kad jie galòt˜ bti ∞tikinti, jog
visi jie yra broliai, ir kad neturi
nei Ïudyti, nei plò‰ikauti, nei
vogti, nei svetimauti, nei daryti
bet kok∞ kitok∞ nelabumà.
4 Ir dabar buvo taip, kad karaliui i‰siuntinòjus ‰∞ skelbimà,
Aaronas ir jo broliai òjo i‰ miesto
∞ miestà ir i‰ vien˜ garbinimo
nam˜ ∞ kitus, steigdami baÏnyãias ir pa‰v´sdami kunigus ir
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mokytojus visoje Ïemòje tarp
lamanit˜ skelbti ir mokyti Dievo
ÏodÏio tarp j˜; ir taip jiems tai
pradòjo labai sektis.
5 Ir tkstanãiai buvo atvesti ∞ Vie‰paties paÏinimà, taip,
tkstanãiai buvo atvesti patikòti nefit˜ a tradicijomis; ir jie
buvo mokomi b metra‰ãi˜ ir
prana‰ysãi˜, kurie buvo perduodami netgi iki dabartinio
laiko.
6 Ir taip tikrai, kaip gyvas
Vie‰pats, lygiai taip tikrai visi,
kurie tik ∞tikòjo, arba kurie tik
buvo atvesti ∞ tiesos paÏinimà,
per Amono ir jo broli˜ pamokslavimà sulig aprei‰kimo
ir prana‰ystòs dvasia ir Dievo
galia, daranãia stebuklus juose,
taip, sakau jums: kaip gyvas
Vie‰pats, visi lamanitai, kurie
tik patikòjo j˜ pamokslavimu ir
buvo a atversti ∞ Vie‰pat∞, b niekuomet neatpuolò.
7 Nes jie tapo teisiais Ïmonòmis;
sudòjo savo mai‰to ginklus, tad
daugiau nebekovojo nei prie‰
Dievà, nei prie‰ bet kur∞ i‰ savo
broli˜.
8 Dabar, ‰tai a tie, kurie buvo
atversti ∞ Vie‰pat∞:
9 Lamanit˜ Ïmonòs, kurie buvo
Izmaelio Ïemòje;
10 ir taip pat lamanit˜ Ïmonòs,
kurie buvo Midonio Ïemòje;
11 ir taip pat lamanit˜ Ïmonòs,
kurie buvo Nefio mieste;
12 ir taip pat lamanit˜ Ïmonòs,
kurie buvo a ·ilomo Ïemòje, ir
5 a Al 37:19.
b Al 63:12.
RR Ra‰tai.
6 a RR Atsivertimas,
atsivertusysis.

b
8a
12a
13a
14a

kurie buvo ·emlono Ïemòje ir
Lemuelio mieste, ir ·imnilomo
mieste.
13 Ir tai yra pavadinimai lamanit˜ miest˜, a atverst˜ ∞ Vie‰pat∞;
ir tai yra tie, kurie sudòjo savo
mai‰to ginklus, taip, visus savo
karo ginklus; ir visi jie buvo lamanitai.
14 O amalekininkai nebuvo
a
atversti, i‰skyrus tik vienà; ir
nò vienas i‰ b amulonit˜; bet jie
uÏkietino savo ‰irdis ir taip pat
‰irdis lamanit˜ tose Ïemòs dalyse, kur tik jie gyveno, taip,
visuose savo kaimuose ir visuose savo miestuose.
15 Todòl mes i‰vardinome visus
lamanit˜ miestus, kuriuose jie
atgailavo ir atòjo ∞ tiesos paÏinimà, ir buvo atversti.
16 Ir dabar buvo taip, kad karalius ir tie, kurie buvo atversti,
tro‰ko turòti vardà, kuriuo jie
bt˜ i‰skiriami i‰ savo broli˜;
todòl karalius taròsi su Aaronu
ir daugeliu i‰ j˜ kunig˜ dòl vardo, kur∞ jie turòt˜ priimti, kad
i‰siskirt˜.
17 Ir buvo taip, kad jie pasivadino a anti nefi lehiais; ir jie
buvo vadinami ‰iuo vardu ir
daugiau nebebuvo vadinami
lamanitais.
18 Ir jie tapo labai darb‰ãiais
Ïmonòmis; taip, ir buvo draugi‰ki su nefitais; todòl pradòjo
bendrauti su jais, ir Dievo a prakeiksmas daugiau j˜ nebepersekiojo.

Al 27:27.
Al 26:3, 31.
Mzj 22:8, 11.
Al 53:10.
Al 24:29.

b Mzj 23:31–39.
17a RR Anti nefi lehiai.
18a 1 Nef 2:23;
2 Nef 30:5–6;
3 Nef 2:14–16.
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24 SKYRIUS
Lamanitai ateina prie‰ Dievo Ïmones. Anti nefi lehiai dÏiaugiasi Kristumi ir lankomi angel˜. Jie pasirenka
verãiau i‰k´sti mirt∞ negu gintis.
Atverãiama daugiau lamanit˜. Apie
90–77 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad amalekininkai
ir amulonitai, ir lamanitai, kurie
buvo Amulono Ïemòje ir taip pat
Helamo Ïemòje, ir kurie buvo
a
Jeruzalòs Ïemòje, ir apskritai
visoje aplinkinòje Ïemòje, kurie
nebuvo atversti ir priòm´ b anti
nefi lehi˜ vardo, amalekinink˜
ir amulonit˜ buvo sukurstyti
pykãiui prie‰ savo brolius.
2 Ir j˜ neapykanta prie‰ juos
pasidarò tokia nepaprastai nuoÏmi, kad jie net pradòjo mai‰tauti
prie‰ savo karali˜, kad net nenoròjo, kad jis bt˜ j˜ karalius;
todòl jie òmòsi ginkl˜ prie‰ anti
nefi lehi˜ liaud∞.
3 Dabar, karalius perdavò karalyst´ savo snui ir pavadino
j∞ Anti Nefi Lehiu.
4 Ir karalius numirò tais paãiais
metais, kada lamanitai pradòjo
ruo‰tis karui prie‰ Dievo Ïmones.
5 Dabar, kada Amonas ir jo
broliai, ir visi tie, kurie buvo
atòj´ su juo, pamatò lamanit˜
pasiruo‰imus sunaikinti j˜ brolius, jie atòjo ∞ Midjano Ïem´, ir
ãia Amonas sutiko visus savo
brolius; ir i‰ ãia jie atòjo ∞ Izmaelio Ïem´, kad a pasitart˜ su Lamoniu ir taip pat su jo broliu
24 1a Al 21:1.
b Al 25:1, 13.
5 a Al 27:4–13.

7 a Mzj 1:5.
9 a DS 18:44.
10a Dan 9:9.

Anti Nefi Lehiu, kà jiems daryti,
kad apsigint˜ nuo lamanit˜.
6 Dabar, tarp vis˜ Ïmoni˜, atverst˜ ∞ Vie‰pat∞, nebuvo nò
vienos sielos, kuri imt˜si ginkl˜
prie‰ savo brolius; ne, jie nenoròjo net ruo‰tis karui; taip, ir taip
pat j˜ karalius ∞sakò jiems, kad
jie to nedaryt˜.
7 Dabar, ‰tai ÏodÏiai, kuriuos
‰iuo klausimu jis pasakò Ïmonòms: A‰ dòkoju savo Dievui,
mano mylimi Ïmonòs, kad ms˜
didis Dievas i‰ savo gerumo atsiuntò pas mus ‰iuos ms˜ brolius nefitus pamokslauti mums
ir ∞tikinti mus ms˜ tòv˜ a tradicij˜ nelabumu.
8 Ir ‰tai a‰ dòkoju savo didÏiam
Dievui, kad jis davò mums dalel´ savo Dvasios ms˜ ‰irdims
sumink‰tinti, kad mes pradòjome bendrauti su ‰iais broliais
nefitais.
9 Ir ‰tai a‰ taip pat dòkoju savo
Dievui, kad, pradòj´ bendrauti,
mes buvome ∞tikinti dòl savo
a
nuodòmi˜ ir dòl daugybòs savo
∞vykdyt˜ ÏmogÏudysãi˜.
10 Ir a‰ taip pat dòkoju savo
Dievui, taip, savo didÏiam Dievui, kad jis suteikò mums galimyb´ atgailauti dòl to, ir taip
pat, kad a atleido mums uÏ tas
gausias ms˜ padarytas nuodòmes ir ÏmogÏudystes, ir savo
Snaus nuopeln˜ dòka paòmò
b
kalt´ nuo ms˜ ‰irdÏi˜.
11 Ir dabar ‰tai, mano broliai,
kadangi viskas, kà galòjome padaryti (nes buvome labiausiai
prapuol´ i‰ visos Ïmonijos), tai
b RR Kaltò.
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atgailauti dòl vis˜ savo padaryt˜ nuodòmi˜ ir tos daugybòs
ÏmogÏudysãi˜, ir pra‰yti Dievà
a
nuimti jas nuo ms˜ ‰irdÏi˜,
nes viskas, kà galòjome padaryti,
tai deramai atgailauti prie‰ Dievà, kad jis nuimt˜ ms˜ dòmes.
12 Dabar, mano mylimiausi
broliai, kadangi Dievas nuòmò
ms˜ dòmes ir ms˜ kalavijai
tapo skaists, tai daugiau nebesutepkime savo kalavij˜ ms˜
broli˜ krauju.
13 ·tai sakau jums: ne; i‰laikykime savo kalavijus, kad jie nebt˜ sutepti ms˜ broli˜ krauju;
nes galbt, jei vòl suteptume
savo kalavijus, jie nebegalòt˜
bti skaisãiai a nuplauti ms˜ didÏio Dievo Snaus krauju, kuris
bus pralietas ms˜ nuodòmòms
apmokòti.
14 Ir didis Dievas pasigailòjo
ms˜ ir atskleidò mums tai, kad
nepraÏtume; taip, ir jis atskleidò tai mums i‰ anksto, kadangi
jis myli ms˜ a sielas lygiai taip,
kaip jis myli ir ms˜ vaikus;
todòl, bdamas gailestingas, jis
lanko mus per savo angelus,
kad i‰gelbòjimo b planas galòt˜
bti atskleistas mums, lygiai
kaip ir ateities kartoms.
15 O, koks gailestingas ms˜
Dievas! Ir dabar ‰tai, kadangi
daugiausia, kà galòjome padaryti, tai pasiekti, kad ms˜ dòmòs
bt˜ nuimtos nuo ms˜ ir ms˜
kalavijai bt˜ padaryti skaists,
paslòpkime juos, idant jie bt˜
i‰laikyti skaists kaip liudijimas
11a Iz 53:4–6.
13a Apr 1:5.
14a RR Siela – Siel˜
vertò.

b
16a
17a
18a

ms˜ Dievui paskutiniàjà dienà,
arba tà dienà, kada bsime atvesti stoti prie‰ j∞ teismui, kad
nesutepòme savo kalavij˜ ms˜
broli˜ krauju nuo tada, kai jis
davò mums savo Ïod∞, ir tuo
bdu padarò mus ‰varius.
16 Ir dabar, mano broliai, nors
ms˜ broliai kòsinasi sunaikinti
mus, ‰tai, mes paslòpsime savo
kalavijus, taip, btent uÏkasime
juos giliai Ïemòje, kad jie bt˜
i‰laikyti skaists, kaip liudijimas paskutiniàjà dienà, kad mes
niekada j˜ nebepanaudojome;
ir jeigu ms˜ broliai sunaikins
mus, ‰tai, mes a eisime pas savo
Dievà ir bsime i‰gelbòti.
17 Ir dabar, kada karalius baigò kalbòti ‰iuos ÏodÏius ir visi
Ïmonòs buvo surinkti drauge,
jie paòmò savo kalavijus ir visus
ginklus, kurie buvo naudojami
Ïmogaus kraujui pralieti, ir
a
uÏkasò juos giliai Ïemòje.
18 Ir tai jie padarò, kadangi,
j˜ manymu, tai buvo liudijimas
Dievui ir taip pat Ïmonòms, kad
jie niekuomet daugiau a nepanaudos ginkl˜ Ïmogaus kraujui
pralieti; ir tai jie padarò kaip
patvirtinimà ir b sandorà su Dievu, kad verãiau c atiduos savo
paãi˜ gyvybes, negu pralies savo
broli˜ kraujà; ir kad uÏuot atòm´ i‰ brolio, jie atiduos jam; ir
uÏuot leid´ savo dienas dykinòdami, jie daug dirbs savo
rankomis.
19 Ir taip matome, jog kada
‰itie lamanitai buvo atvesti ∞

RR I‰pirkimo planas.
Al 40:11–15.
Hel 15:9.
Al 53:11.

b RR Sandora.
c RR Auka.
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tikòjimà ir tiesos paÏinimà, jie
buvo a tvirti ir verãiau kentòs,
netgi iki mirties, negu nusidòs;
ir taip mes matome, kad jie uÏkasò savo taikos ginklus, arba
uÏkasò karo ginklus vardan
taikos.
20 Ir buvo taip, kad j˜ broliai
lamanitai pasiruo‰ò karui ir atòjo ∞ Nefio Ïem´, ketindami sunaikinti karali˜ ir paskirti kità ∞
jo vietà, ir taip pat i‰naikinti
anti nefi lehi˜ liaud∞ nuo Ïemòs.
21 Dabar, pamat´, kad jie ateina
prie‰ juos, Ïmonòs i‰òjo j˜ pasitikti ir atsigulò a pasliki prie‰ais
juos ant Ïemòs, ir pradòjo ‰auktis
Vie‰paties vardo; ir taip jie buvo
‰itoje padòtyje, kada lamanitai
pradòjo juos pulti ir Ïudyti kalaviju.
22 Ir tuo bdu nesutikdami
jokio pasiprie‰inimo, jie nuÏudò
tkstant∞ penkis i‰ j˜; ir mes
Ïinome, kad jie palaiminti, nes
i‰òjo gyventi su savo Dievu.
23 Dabar, kada lamanitai pamatò, kad j˜ broliai nebògs nuo
kalavijo ir nepasikreips nei kairòn, nei de‰inòn, bet gulòs ir
a
Ïus, ir kad jie ‰lovino Dievà
net tà akimirkà, kai Ïdavo
nuo kalavijo, –
24 dabar, tai pamat´, lamanitai
a
susilaikò nuo j˜ Ïudymo; ir ten
buvo daug toki˜, kuri˜ ‰irdys
b
pritvinko dòl t˜ savo broli˜,
kurie krito nuo kalavijo, nes jie
atgailavo dòl to, kà padarò.
25 Ir buvo taip, kad jie numetò
19a RR Tikòjimas, tikòti.
21a Al 27:3.
23a Al 26:32.
24a Al 25:1.
b RR UÏuojauta.

savo karo ginklus ir nebenoròjo
daugiau j˜ imti, nes buvo apimti
grauÏaties dòl padaryt˜ ÏmogÏudysãi˜; ir jie parpuolò Ïemòn,
kaip ir j˜ broliai, pasikliaudami
pasigailòjimais t˜, kuri˜ rankos
buvo pakeltos nuÏudyti juos.
26 Ir buvo taip, kad tà dienà
prie Dievo Ïmoni˜ prisijungò
daugiau, negu buvo nuÏudyta;
ir tie, kurie buvo nuÏudyti, buvo
teiss Ïmonòs, todòl mes neturime prieÏasties abejoti, kad jie
buvo a i‰gelbòti.
27 Ir tarp j˜ nebuvo nuÏudytas
nò vienas nelabas Ïmogus; bet
daugiau kaip tkstantis buvo
atvesta ∞ tiesos paÏinimà; taip
matome, kad Vie‰pats dòl savo
Ïmoni˜ i‰gelbòjimo dirba ∞vairiais a bdais.
28 Dabar, dauguma i‰ t˜ lamanit˜, kurie nuÏudò tiek daug
savo broli˜, buvo amalekininkai
ir amulonitai, kuri˜ dauguma
buvo a nehor˜ b tvarkos.
29 Dabar, tarp t˜, kurie prisijungò prie Vie‰paties Ïmoni˜,
nebuvo a nò vieno, kuris bt˜
amalekininkas arba amulonitas,
arba kuris buvo Nehoro tvarkos, bet jie buvo tikri Lamano
ir Lemuelio palikuonys.
30 Ir taip mes galime ai‰kiai
matyti, kad po to, kai Ïmonòs
kartà a ap‰viesti Dievo Dvasios
ir gav´ did∞ b paÏinimà apie tai,
kas susij´ su teisumu, c atpuola
∞ nuodòm´ ir prasiÏengimà, jie
tampa labiau uÏkietòj´, ir taip

26a Apr 14:13.
27a Iz 55:8–9; Al 37:6–7.
28a Al 1:15; 2:1, 20.
b Al 21:4.
29a Al 23:14.

30a Mt 12:45.
b Hbr 10:26;
Al 47:36.
c 2 Nef 31:14; Al 9:19.
RR Atsimetimas.
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j˜ bsena tampa d blogesnò uÏ
tà, kuri bt˜, jeigu jie niekada
nebt˜ paÏin´ ‰it˜ dalyk˜.
25 SKYRIUS
Lamanit˜ agresija pleãiasi. Nojaus
kunig˜ sòkla Ïva, kaip prana‰avo
Abinadis. Daug lamanit˜ atverãiami ir prisijungia prie anti nefi lehi˜
liaudies. Jie tiki Krist˜ ir laikosi
Mozòs ∞statymo. Apie 90–77 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir ‰tai dabar buvo taip, kad tie
lamanitai dar labiau pyko,
kadangi nuÏudò savo brolius;
todòl jie prisiekò atker‰yti nefitams; ir tuo metu daugiau nebandò Ïudyti a anti nefi lehi˜
liaudies.
2 Bet jie pasiòmò savo armijas
ir peròjo ∞ Zarahemlos Ïemòs
ribas, ir uÏpuolò Ïmones, kurie
buvo Amoniho Ïemòje, ir a sunaikino juos.
3 Ir po to kovojo daug kautyni˜ su nefitais, kuriose jie buvo
i‰vyti ir nukauti.
4 Ir tarp nukaut˜j˜ lamanit˜
buvo beveik visa Amulono ir jo
broli˜, kurie buvo Nojaus kunigai, a sòkla; ir jie buvo nukauti
nefit˜ rankomis.
5 O likusieji, pabòg´ ∞ rytinius
tyrus ir uÏgrob´ galià bei valdÏià lamanitams, padarò taip,
kad daug kas i‰ lamanit˜ a Ït˜
nuo ugnies dòl savo tikòjimo,
6 nes daugelis a j˜, patyr´ daug
30d 2 Pet 2:20–21.
25 1a RR Anti nefi lehiai.
2 a Al 8:16; 16:9.
4 a Mzj 23:35.
5 a Mzj 17:15.

6a
b
c
7a
b

netekãi˜ ir tiek daug suspaudim˜, pradòjo bti raginami prisiminti b ÏodÏius, kuriuos Aaronas
ir jo broliai skelbò jiems j˜ Ïemòje; todòl jie liovòsi tikòj´ savo
tòv˜ c tradicijomis, o pradòjo tikòti Vie‰pat∞, ir kad jis suteikò
didÏià galià nefitams; ir taip daugelis i‰ j˜ buvo atversti tyruose.
7 Ir buvo taip, kad tie valdovai, kurie buvo aAmulono vaik˜ likutis, nurodò atiduoti juos
b
mirãiai, taip, visus tuos, kurie
tikòjo ‰itais dalykais.
8 Dabar ‰itos Ïudynòs padarò
taip, jog daugelis i‰ j˜ broli˜
buvo sukurstyti pykãiui; ir tyruose prasidòjo kova; ir lamanitai pradòjo a medÏioti Amulono
bei jo broli˜ sòklà ir Ïudyti juos;
o ‰ie pabògo ∞ rytinius tyrus.
9 Ir ‰tai iki ‰ios dienos jie tebemedÏiojami lamanit˜. Tuo bdu
i‰sipildò AbinadÏio ÏodÏiai, kuriuos jis pasakò apie sòklà kunig˜, per kuriuos jis kentòjo mirt∞
nuo ugnies.
10 Nes jis pasakò jiems: Kà
a
padarysite man, bus pavaizdas
to, kas ∞vyks.
11 Ir dabar, Abinadis buvo
pirmasis, kuris dòl savo tikòjimo
Dievu i‰kentòjo a mirt∞ nuo ugnies; dabar, btent tai jis turòjo
galvoje – kad daugelis kentòs
mirt∞ nuo ugnies, kaip jis kentòjo.
12 Ir jis pasakò Nojaus kunigams, kad j˜ sòkla daugel∞ atiduos mirãiai pana‰iu bdu,
kaip j∞, ir kad jie bus plaãiai

T.y. lamanit˜.
Al 21:9.
Al 26:24.
Al 21:3; 24:1, 28–30.
RR Kankinys,

kankinio mirtis.
8 a Mzj 17:18.
10a Mzj 13:10.
11a Mzj 17:13.
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i‰sklaidyti ir Ïudomi taip, kaip
avys, neturinãios piemens, yra
vejamos ir papjaunamos laukini˜ Ïvòri˜; ir dabar ‰tai ‰ie ÏodÏiai buvo patvirtinti, nes jie
buvo vejami lamanit˜ ir medÏiojami, ir triu‰kinami.
13 Ir buvo taip, kad lamanitai,
pamat´, jog negali pergalòti
nefit˜, vòl sugr∞Ïo ∞ savo Ïem´;
ir daugelis j˜ peròjo gyventi ∞
Izmaelio Ïem´ ir Nefio Ïem´, ir
prisijungò prie Dievo Ïmoni˜,
kurie buvo a anti nefi lehi˜
liaudis.
14 Ir jie taip pat a uÏkasò savo
karo ginklus, kaip buvo padar´
j˜ broliai, ir tapo teisiais Ïmonòmis; ir jie vaik‰ãiojo Vie‰paties keliais ir stengòsi laikytis jo
∞sakym˜ ir nuostat˜.
15 Taip, ir jie laikòsi Mozòs
∞statymo; nes jiems kol kas reikòjo laikytis Mozòs ∞statymo,
kadangi jis ne visas buvo ∞vykdytas. Bet nepaisant Mozòs
a
∞statymo, jie Ïvelgò ateitin,
laukdami ateinant Kristaus,
suvokdami, kad Mozòs ∞statymas buvo jo atòjimo b pavaizdas,
ir tikòdami, kad jie turi vykdyti
tuos c i‰orinius ritualus tol, kol
jis nebus apreik‰tas jiems.
16 Dabar, jie nemanò, kad
a
i‰gelbòjimas atòjo per Mozòs
b
∞statymà; bet Mozòs ∞statymas
tarnavo stiprinti j˜ tikòjimà
Kristumi; ir taip per tikòjimà jie
i‰laikò c vilt∞, savo amÏinam i‰gelbòjimui, pasikliaudami pra13a Al 23:16–17.
14a Al 24:15; 26:32.
15a JokK 4:5;
Jar 1:11.
RR Mozòs ∞statymas.

na‰ystòs dvasia, kuri kalbòjo
apie tuos bsimus dalykus.
17 Ir dabar ‰tai Amonas ir
Aaronas, ir Omneris, ir Himnis, ir j˜ broliai nepaprastai
dÏiaugòsi pasisekimu, kur∞ patyrò tarp lamanit˜, matydami,
kad Vie‰pats davò jiems pagal
j˜ a maldas ir taip pat patvirtino
savo Ïod∞ jiems dòl kiekvienos
smulkmenos.
26 SKYRIUS
Amonas giriasi Vie‰paãiu. I‰tikimuosius Vie‰pats sustiprina ir
duoda jiems paÏinimà. Tikòjimu
Ïmonòs gali atvesti tkstanãius
siel˜ ∞ atgailà. Dievas turi visà galià
ir supranta viskà. Apie 90–77 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, ‰tai tie Amono ÏodÏiai jo broliams, kurie skamba
taip: Mano broliai ir mano tikòjimo broliai, ‰tai sakau jums,
kad mes tikrai turime dòl ko
dÏigauti; nes argi galòjome
pamanyti, kada a pajudòjome i‰
Zarahemlos Ïemòs, kad Dievas
suteiks mums toki˜ dideli˜ palaiminim˜?
2 Ir dabar, a‰ klausiu, koki˜ gi
dideli˜ palaiminim˜ jis suteikò
mums? Ar galite pasakyti?
3 ·tai a‰ atsakau uÏ jus; nes
ms˜ broliai lamanitai buvo
tamsoje, taip, btent tamsiausioje prarajoje, bet ‰tai, kiek
a
daug j˜ atvesta matyti nuosta-

b Mzj 3:14–15; 16:14.
c Mzj 13:29–32.
16a Mzj 12:31–37;
13:27–33.
b 2 Nef 11:4.

c 1 Tes 5:8–9.
17a Al 17:9.
26 1a Mzj 28:9;
Al 17:6–11.
3 a Al 23:8–13.
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bià Dievo ‰viesà! Ir tai yra tas palaiminimas, kuris buvo suteiktas
mums, kad mes buvome padaryti b ∞rankiais Dievo rankose ‰iam
didÏiam darbui ∞gyvendinti.
4 ·tai a tkstanãiai j˜ dÏigauja
ir yra atvesti ∞ Dievo kaimen´.
5 ·tai a laukas buvo pribrend´s,
ir palaiminti js, kadangi mosavote savo b pjautuvu ir pjovòte
visomis savo i‰galòmis, taip, i‰tisà dienà js plu‰òjote, ir ‰tai
kiek js˜ c pòd˜! Ir jie bus surinkti ∞ kluonus, kad neprapult˜.
6 Taip, paskutiniàjà dienà j˜
nei‰mu‰ audra; taip, ir nei‰barstys viesulai; bet kada audra uÏeis, jie bus surinkti ∞ savo vietà,
tad a audra negalòs prasiskverbti
prie j˜; taip, ir nuoÏmi˜ vòj˜
nebus nune‰ti, kad ir kur prie‰as
noròt˜ juos nune‰ti.
7 Bet ‰tai jie yra a pjties Vie‰paties rankose ir yra jo; ir jis
b
prikels juos paskutiniàjà dienà.
8 Tebna palaimintas ms˜
Dievo vardas; a giedokime jam
gyri˜, taip, reik‰kime b padòkas
jo ‰ventam vardui, nes jis vykdo
teisumà per amÏius.
9 Nes jei nebtume atòj´ i‰
Zarahemlos Ïemòs, ‰ie ms˜
‰velniai mylimi broliai, kurie
taip ‰velniai pamilo mus, vis
dar bt˜ kankinami a neapykantos mums, taip, ir taip pat
jie bt˜ svetimi Dievui.
10 Ir buvo taip, kad Amonui
3b
4a
5a
b
c
6a

2 Kor 4:5; Mzj 23:10.
Al 23:5.
Jn 4:35–37; DS 4:4.
Jl 4:13.
DS 33:7–11; 75:2, 5.
Hel 5:12;
3 Nef 14:24–27.
7 a RR Pjtis.

i‰tarus ‰iuos ÏodÏius, jo brolis
Aaronas sudraudò j∞, sakydamas: Amonai, bijau, kad tavo
dÏiaugsmas ne‰a tave ∞ pagyras.
11 Bet Amonas jam tarò: A‰
a
nesigiriu savo paties jòga, nò
savo paties i‰mintimi; bet ‰tai
mano b dÏiaugsmas pilnas, taip,
mano ‰irdis kupina dÏiaugsmo,
ir a‰ dÏigausiu savo Dievu.
12 Taip, a‰ Ïinau, kad esu niekas; kas dòl mano jògos, a‰ esu
silpnas; todòl a nesigirsiu savimi,
bet girsiuosi savo Dievu, nes jo
b
stiprybòje a‰ galiu padaryti
viskà; taip, ‰tai daug didÏi˜
stebukl˜ mes padaròme ‰ioje
Ïemòje, dòl ko ‰lovinsime jo
vardà per amÏius.
13 ·tai kiek daug tkstanãi˜
ms˜ broli˜ jis i‰vadavo i‰
a
pragaro skausm˜; ir jie atvesti
b
giedoti i‰perkanãià meil´, ir
tai dòl mumyse esanãio jo ÏodÏio galios, todòl argi neturime
rimtos prieÏasties dÏigauti?
14 Taip, mes turime prieÏast∞
‰lovinti j∞ per amÏius, nes jis
yra auk‰ãiausiasis Dievas, ir jis
i‰laisvino ms˜ brolius i‰ pragaro a grandini˜.
15 Taip, jie buvo apsupti nesibaigianãios tamsos ir sunaikinimo; bet ‰tai jis atvedò juos ∞
nesibaigianãià a ‰viesà, taip, ∞
nesibaigiant∞ i‰gelbòjimà; ir jie
apsupti neprilygstama jo meilòs gausa; taip, ir mes buvome

b Mzj 23:22; Al 36:28.
8 a DS 25:12.
b RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
9 a Mzj 28:1–2.
11a 2 Kor 7:14.
b DS 18:14–16.
RR DÏiaugsmas.

12a Jer 9:23; Al 29:9.
b Ps 18:33–41; Fil 4:13;
1 Nef 17:3.
13a RR Pragaras.
b Al 5:26.
14a Al 12:11.
15a RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
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∞rankiai jo rankose, vykdant ‰∞
did∞ ir nuostab˜ darbà.
16 Todòl a girkimòs, taip, mes
b
girsimòs Vie‰paãiu; taip, mes
dÏiaugsimòs, nes ms˜ dÏiaugsmas pilnas; taip, mes ‰lovinsime
ms˜ Dievà per amÏius. ·tai, kas
gali girtis Vie‰paãiu per daug?
Taip, kas gali per daug pasakyti
apie jo didÏià galià ir c gailestingumà, ir apie did∞ kantrumà
Ïmoni˜ vaikams? ·tai, sakau
jums, kad negaliu apsakyti net
maÏiausios dalelòs to, kà jauãiu.
17 Kas galòjo pamanyti, kad
ms˜ Dievas bus toks gailestingas, kad i‰trauks mus i‰ ms˜
baisios, nuodòmingos ir suter‰tos bsenos?
18 ·tai mes i‰òjome tikrai ∞tÏ´,
∞Ïliai grasindami a sunaikinti
jo baÏnyãià.
19 O tad kodòl jis nepaskyrò
ms˜ baisiam sunaikinimui,
taip, kodòl jis neleido savo teisingumo kalavijui kristi ant
ms˜ ir pasmerkti mus amÏinai nevilãiai?
20 O, mano siela vos nei‰skrenda vien nuo minties apie
tai! ·tai jis nepanaudojo savo
teisingumo mums, bet i‰ savo
didÏio gailestingumo perne‰ò
mus per tà nesibaigianãiàjà mirties ir nelaimingumo a prarajà,
btent ∞ ms˜ siel˜ i‰gelbòjimà.
21 Ir dabar ‰tai, mano broliai,
kuris ãia esantis a prigimtinis
Ïmogus suvokia tai? Sakau jums:
16a Rom 15:17;
1 Kor 1:31.
b 2 Kor 10:15–18;
DS 76:61.
c Ps 36:6–7.
18a Mzj 27:8–10.

ãia nòra nò vieno tai b suvokianãio, i‰skyrus atgailaujanãiuosius.
22 Taip, tas, kuris a atgailauja ir
panaudoja b tikòjimà, ir daro gerus darbus, ir nuolat meldÏiasi
nepaliaudamas, – tokiam duota
paÏinti Dievo c slòpinius; taip,
tokiam bus duota apreik‰ti tai,
kas niekuomet nebuvo apreik‰ta;
taip, ir tokiam bus duota atvesti
tkstanãius siel˜ ∞ atgailà, kaip
kad mums buvo duota atvesti ∞
atgailà ‰iuos savo brolius.
23 Dabar, ar atsimenate, mano
broliai, kaip savo broliams Zarahemlos Ïemòje sakòme: Mes
einame ∞ Nefio Ïem´ pamokslauti savo broliams lamanitams,
o jie i‰juokò mus?
24 Nes jie sakò mums: Nejaugi
manote, kad galite atvesti lamanitus ∞ tiesos paÏinimà? Nejaugi
manote, kad galite ∞tikinti lamanitus j˜ tòv˜ tradicij˜ a klaidingumu, tokius b kietasprandÏius
Ïmones, kaip jie; kuri˜ ‰irdys
mògaujasi kraujo praliejimu; kuri˜ dienos praleistos didÏiausioje
nedorybòje; kuri˜ keliai buvo
prasiÏengòlio keliai nuo pat pradÏios? Dabar, mano broliai, js
prisimenate, kad tokia buvo j˜
kalba.
25 Ir be to jie sakò: Imkimòs
ginkl˜ prie‰ juos, kad i‰naikintume juos ir j˜ nedoryb´ nuo
Ïemòs, kad jie neperaugt˜ ms˜
ir nesunaikint˜.
26 Bet ‰tai, mano mylimi broliai,

20a 2 Nef 1:13;
Hel 3:29–30.
21a RR Prigimtinis
Ïmogus.
b 1 Kor 2:9–16;
JokK 4:8.

22a Al 36:4–5.
RR Atgailauti, atgaila.
b RR Tikòjimas, tikòti.
c RR Dievo slòpiniai.
24a Mzj 10:11–17.
b Mzj 13:29.
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mes atòjome ∞ tyrus ne ketindami
i‰naikinti savo brolius, bet vildamiesi, kad galbt galòsime
i‰gelbòti keletà j˜ siel˜.
27 Dabar, kada ms˜ ‰irdys
buvo prislògtos ir mes buvome
bepasukà atgal, ‰tai Vie‰pats
a
paguodò mus ir tarò: Eikite tarp
savo broli˜ lamanit˜ ir b kantriai
k´skite savo c suspaudimus, ir a‰
duosiu jums sòkm´.
28 Ir dabar ‰tai mes atòjome ir
buvome svetimi tarp j˜; ir buvome kantrs ms˜ kentòjimuose
ir kentòme visokius nepriteklius; taip, mes keliavome i‰
nam˜ ∞ namus, pasikliaudami
pasaulio pasigailòjimais, – ne
vien tik pasaulio pasigailòjimais,
bet ir Dievo pasigailòjimais.
29 Ir mes òjome ∞ j˜ namus ir
mokòme juos, ir mokòme juos
gatvòse; taip, ir mokòme juos
ant kalv˜; ir taip pat òjome ∞ j˜
‰ventyklas bei sinagogas ir mokòme juos; ir buvome i‰metami
lauk ir i‰juokiami, ir apspjaudomi, ir mu‰ami per veidà; ir
buvome apmòtomi akmenimis,
ir suimami, ir suri‰ami stipriomis virvòmis ir ∞metami ∞ kalòjimà; o Dievo galia ir i‰mintimi
vòl bdavome i‰laisvinami.
30 Ir mes kentòme visokius suspaudimus ir visa tai – kad galbt btume priemonò i‰gelbòjant
vienà kità sielà; ir manòme, kad
ms˜ a dÏiaugsmas bt˜ pilnas,
jei galbt btume priemonò
i‰gelbòjant kai kuriuos i‰ j˜.
31 Dabar ‰tai mes galime pa27a Al 17:9–11.
b RR Kantrybò.
c Al 20:29–30.
RR Pasiprie‰inimas.

Ïvelgti ir matyti ms˜ darbo
vaisius; ir argi j˜ tik keletas?
Sakau jums: ne – j˜ a daug; taip,
ir mes galime matyti j˜ nuo‰irdumà bei meil´ savo broliams
ir taip pat mums.
32 Nes ‰tai, jie verãiau a paaukot˜ savo gyvybes, negu atimt˜
savo prie‰o gyvyb´; ir i‰ meilòs
savo broliams jie b uÏkasò savo
karo ginklus giliai Ïemòje.
33 Ir dabar ‰tai sakau jums:
argi kada nors visoje Ïemòje
buvo tokia didelò meilò? ·tai
sakau jums: ne, nebuvo, netgi
tarp nefit˜.
34 Nes ‰tai jie imt˜si ginklo
prie‰ savo brolius; jie nesileist˜
nuÏudomi. Bet ‰tai kiek daug
‰it˜ paguldò savo gyvybes; ir
mes Ïinome, kad jie nuòjo pas
savo Dievà dòl savo meilòs ir dòl
savo neapykantos nuodòmei.
35 Dabar, argi neturime prieÏasties dÏigauti? Taip, sakau
jums: dar niekuomet nuo pasaulio pradÏios nebuvo Ïmoni˜,
kurie turòjo tokià rimtà prieÏast∞
dÏigauti, kaip mes; taip, ir
mano dÏiaugsmas peraugo netgi ∞ gyrimàsi savo Dievu; nes jis
turi visà a galià, visà i‰mint∞ ir
visà supratimà; jis b suvokia
viskà ir yra c gailestinga Esybò,
net iki i‰gelbòjimo, tiems, kurie
atgailauja ir tiki jo vardà.
36 Dabar, jeigu tai gyrimasis,
btent taip a‰ girsiuos; nes tai
yra mano gyvenimas ir mano
‰viesa, mano dÏiaugsmas ir
mano i‰gelbòjimas, ir mano i‰-

30a DS 18:15–16.
31a Al 23:8–13.
32a Al 24:20–24.
b Al 24:15.

35a RR Galia.
b DS 88:41.
c RR Gailestingumas,
gailestingas.
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pirkimas i‰ nesibaigianãio vargo. Taip, palaimintas vardas
mano Dievo, kuris prisiminò
savo Ïmones, Izraelio medÏio
a
‰akà, atskirtà nuo savo kamieno, svetimoje Ïemòje; taip, sakau,
tebna palaimintas vardas mano
Dievo, kuris prisiminò mus,
b
klajnus, svetimoje Ïemòje.
37 Dabar, mano broliai, matome, kad Dievas prisimena kiekvienà a liaud∞, kurioje Ïemòje,
jie bebt˜, taip, jis skaiãiuoja
savo Ïmones, ir jo gailestingumo vidus gaubia visà Ïem´.
Dabar tai yra mano dÏiaugsmas
ir didÏiulò mano padòka; taip,
a‰ reik‰iu padòkas savo Dievui
per amÏius. Amen.
27 SKYRIUS
Vie‰pats ∞sako Amonui vesti anti
nefi lehi˜ liaud∞ ∞ saugià vietà. Sutikus Almà, Amono dÏiaugsmas
i‰sekina jo jògas. Nefitai duoda anti
nefi lehiams Jer‰ono Ïem´. Jie pavadinami Amono Ïmonòmis. Apie
90–77 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar, buvo taip, jog kada tie
lamanitai, kurie i‰òjo kariauti
prie‰ nefitus, po daugelio savo
pastang˜ sunaikinti juos, ∞sitikino, kad siekti j˜ sunaikinimo
buvo bergÏdÏias darbas, jie vòl
sugr∞Ïo ∞ Nefio Ïem´.
2 Ir buvo taip, kad dòl savo
nuostoli˜ amalekininkai buvo
nepaprastai ∞pyk´. Ir pamat´,
kad negali atker‰yti nefitams, jie
36a Pr 49:22–26;
JokK 2:25; 5:25.
b JokK 7:26.
37a ApD 10:34–35;

pradòjo kurstyti Ïmones pykãiui
prie‰ savo a brolius, b anti nefi lehi˜ liaud∞; todòl jie vòl pradòjo
naikinti juos.
3 Dabar, ‰ie Ïmonòs a vòl atsisakò imtis ginkl˜ ir leidosi Ïudomi, kaip noròjo j˜ prie‰ai.
4 Dabar, kada Amonas ir jo broliai pamatò ‰∞ naikinimo darbà
tarp t˜, kuriuos jie taip ‰velniai
mylòjo ir kurie taip ‰velniai
mylòjo juos, – nes su jais buvo
elgiamasi, lyg jie bt˜ angelai,
atsi˜sti nuo Dievo, kad i‰gelbòt˜
juos nuo nesibaigianãio sunaikinimo, – todòl Amonas ir jo broliai, pamat´ ‰ità did∞ naikinimo
darbà, buvo sujudinti gailesãio
ir a sakò karaliui:
5 Surinkime ‰ità Vie‰paties
liaud∞ ir eikime ∞ Zarahemlos
Ïem´ pas ms˜ brolius nefitus,
ir bòkime i‰ ms˜ prie‰˜ rank˜,
kad nebtume sunaikinti.
6 Bet karalius tarò jiems: ·tai
nefitai sunaikins mus dòl daugybòs ÏmogÏudysãi˜ ir nuodòmi˜, kurias padaròme jiems.
7 Ir Amonas tarò: A‰ nueisiu ir
pasiteirausiu Vie‰paties, ir jei
jis sakys mums, kad eitume pas
savo brolius, ar js eisite?
8 Ir karalius atsakò jam: Taip,
jei Vie‰pats pasakys mums:
Eikite, – mes eisime pas savo
brolius ir bsime j˜ vergai, kol
atlyginsime jiems uÏ tà daugyb´ ÏmogÏudysãi˜ ir nuodòmi˜,
kurias jiems padaròme.
9 Bet Amonas tarò jam: Tai
prie‰inga ms˜ broli˜ ∞staty-

2 Nef 26:33.
27 2a Al 43:11.
b Al 25:1.
RR Anti nefi lehiai.

3 a Al 24:21–26.
4 a Al 24:5.
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mui, kur∞ ∞vedò mano tòvas,
kad tarp j˜ bt˜ a verg˜; todòl
eikime ir pasikliaukime ms˜
broli˜ pasigailòjimais.
10 Bet karalius pasakò jam:
Pasiteirauk Vie‰paties, ir jeigu
jis sakys mums: Eikite, – mes
eisime; prie‰ingu atveju – mes
Ïsime ‰itoje Ïemòje.
11 Ir buvo taip, kad Amonas
nuòjo ir pasiteiravo Vie‰paties,
ir Vie‰pats tarò jam:
12 I‰vesk ‰iuos Ïmones i‰ ‰itos
Ïemòs, kad neÏt˜; nes ·òtonas
smarkiai uÏvaldò ‰irdis amalekinink˜, kurie kursto lamanitus pykãiui prie‰ j˜ brolius,
kad Ïudyt˜ juos; todòl i‰eik i‰
‰itos Ïemòs; ir palaiminti ‰itie
Ïmonòs ‰itoje kartoje, nes a‰ i‰saugosiu juos.
13 Ir dabar buvo taip, kad
Amonas nuòjo ir pasakò karaliui
visus ÏodÏius, kuriuos jam i‰tarò
Vie‰pats.
14 Ir jie surinko visus savo
Ïmones, taip, visus Vie‰paties
Ïmones ir visas savo kaimenes
ir bandas ir i‰vyko i‰ tos Ïemòs,
ir atòjo ∞ tyrus, kurie skyrò Nefio
Ïem´ nuo Zarahemlos Ïemòs, ir
prisiartino prie tos Ïemòs rib˜.
15 Ir buvo taip, kad Amonas
tarò jiems: ·tai, a‰ ir mano broliai eisime ∞ Zarahemlos Ïem´,
o js pasiliksite ãia, kol mes sugr∞‰ime; ir mes i‰tirsime ms˜
broli˜ ‰irdis – ar jie noròs, kad
js ateitumòte ∞ j˜ Ïem´.
16 Ir buvo taip, kad Amonui
beeinant ∞ Ïem´ per tà a vietà,
apie kurià buvo kalbòta, jis ir
9 a Mzj 2:13; 29:32, 38, 40.
16a Al 17:1–4.

jo broliai sutiko Almà; ir ‰tai,
tai buvo dÏiaugsmingas susitikimas.
17 Dabar, Amono a dÏiaugsmas
buvo toks didelis, kad netgi
buvo pilnas; taip, jis buvo apimtas tokio savo Dievo dÏiaugsmo, kad net b neteko jòg˜; ir jis
c
vòl parkrito ant Ïemòs.
18 Dabar, argi tai nebuvo nepaprastas dÏiaugsmas? ·tai, tai yra
dÏiaugsmas, kurio negauna niekas, i‰skyrus tikrai atgailaujant∞
ir nuolank˜ laimòs ie‰kotojà.
19 Dabar, Almos dÏiaugsmas,
susitikus savo brolius, buvo tikrai didelis, taip pat ir Aarono,
Omnerio bei Himnio dÏiaugsmas; bet ‰tai j˜ dÏiaugsmas nebuvo toks, kad vir‰yt˜ j˜ jògas.
20 Ir dabar buvo taip, kad Alma
nusivedò savo brolius atgal ∞
Zarahemlos Ïem´; btent ∞ savo
paties namus. Ir jie nuòjo ir papasakojo a vyriausiajam teisòjui
viskà, kas atsitiko jiems Nefio
Ïemòje tarp j˜ broli˜ lamanit˜.
21 Ir buvo taip, kad vyriausiasis teisòjas i‰siuntinòjo skelbimà
po visà ‰al∞, noròdamas liaudies
balso dòl j˜ broli˜ anti nefi lehi˜
liaudies priòmimo.
22 Ir buvo taip, kad atòjo liaudies balsas, sakantis: ·tai mes
atiduosime rytuose prie jros
esanãià Jer‰ono Ïem´, kuri ribojasi su Dosniàja Ïeme ir kuri
yra ∞ pietus nuo Dosniosios Ïemòs; ir ‰ità Jer‰ono Ïem´ mes
atiduosime savo broliams kaip
paveldà.
23 Ir ‰tai mes pastatysime savo

17a RR DÏiaugsmas.
b 1 Nef 1:7.

c Al 19:14.
20a Al 4:16–18.

Almos 27:24–28:2
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armijas tarp Jer‰ono Ïemòs ir
Nefio Ïemòs, kad galòtume ginti
savo brolius Jer‰ono Ïemòje; ir
tai mes darome savo broliams
dòl j˜ baimòs imtis ginkl˜ prie‰
savo brolius, kad nepadaryt˜
nuodòmòs; ir ta didelò j˜ baimò
atsirado dòl j˜ skausmingos
atgailos, kurià patyrò dòl daugybòs savo ÏmogÏudysãi˜ ir baisaus nelabumo.
24 Ir dabar ‰tai mes tai padarysime dòl savo broli˜, kad jie
galòt˜ paveldòti Jer‰ono Ïem´;
ir savo armijomis mes ginsime
juos nuo j˜ prie‰˜ su sàlyga,
kad jie duos mums dal∞ savo
turto, kad padòt˜ mums i‰laikyti savo armijas.
25 Dabar buvo taip, jog tai i‰gird´s Amonas, ir taip pat Alma
su juo, sugr∞Ïo pas anti nefi lehi˜ liaud∞ ∞ tyrus, kur jie buvo
pasistat´ savo palapines, ir paskelbò jiems visa tai. Ir Alma
taip pat papasakojo jiems apie
savo su Amonu ir Aaronu bei
jo broliais a atsivertimà.
26 Ir buvo taip, kad tai tarp j˜
sukòlò didel∞ dÏiaugsmà. Ir jie
nuòjo ∞ Jer‰ono Ïem´ ir uÏòmò
Jer‰ono Ïem´; ir nefit˜ jie buvo
pavadinti Amono Ïmonòmis; todòl nuo tol jie buvo i‰skiriami
‰ituo vardu.
27 Ir jie buvo tarp Nefio Ïmoni˜ ir taip pat buvo priskaiãiuoti
prie Dievo baÏnyãios Ïmoni˜. Ir
jie taip pat i‰siskyrò savo uolumu Dievui ir taip pat Ïmonòms;
nes visame kame buvo tobulai
a
sàÏiningi ir dori; ir jie b tvirtai
tikòjo Kristumi, netgi iki galo.
25a Mzj 27:10–24.
27a RR SàÏiningas,

28 Ir jie Ïiròjo ∞ savo broli˜
kraujo praliejimà su didÏiausiu
pasibjauròjimu; ir niekada nebuvo galima j˜ ∞tikinti imtis ginkl˜
prie‰ savo brolius; ir niekada jie
neÏvelgò ∞ mirt∞ net su menkiausia baime dòl savo vilties ir Ïini˜
apie Krist˜ bei prikòlimà; todòl
mirtis jiems buvo praryta Kristaus pergalòs prie‰ jà.
29 Todòl jie verãiau kentòt˜
a
mirt∞ sunkiausiu ir labiausiai
kankinamu bdu, kur∞ paskirt˜
j˜ broliai, negu paimt˜ kalavijà
ar kardà, idant kirst˜ jiems.
30 Ir taip jie buvo uols ir mylimi Ïmonòs, Ïmonòs, rad´ did∞
Vie‰paties palankumà.
28 SKYRIUS
Lamanitai sumu‰ami didÏiulòse
kautynòse. Nukauta de‰imtys tkstanãi˜. Nelabieji paskiriami ∞ begalinio vargo bsenà; teisieji gauna
niekada nesibaigianãià laim´. Apie
77–76 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad po to,
kai Amono Ïmonòs buvo ∞kurdinti a Jer‰ono Ïemòje ir taip pat
baÏnyãia buvo ∞steigta Jer‰ono
Ïemòje, o nefit˜ armijos buvo
i‰statytos aplink Jer‰ono Ïem´,
taip, visose Zarahemlos Ïemòs
ribose, ‰tai lamanit˜ armijos
atsekò savo brolius ∞ tyrus.
2 Ir taip ten ∞vyko didÏiulòs
kautynòs; taip, netgi tokios, koki˜ nebuvo Ïinoma tarp vis˜
‰itos Ïemòs Ïmoni˜ nuo to laiko,
kai Lehis paliko Jeruzal´; taip, ir
de‰imtys tkstanãi˜ lamanit˜

sàÏiningumas.
b Al 23:6.

29a Al 24:20–23.
28 1a Al 27:22; 30:1, 19.
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Almos 28:3–14

buvo nuÏudyti ir plaãiai i‰sklaidyti.
3 Taip, ir tarp Nefio Ïmoni˜
taip pat buvo daugybò Ïuvusi˜;
nepaisant to, lamanitai buvo
a
i‰vyti ir i‰sklaidyti, ir Nefio
Ïmonòs vòl gr∞Ïo ∞ savo Ïem´.
4 Ir dabar, tai buvo metas, kada
didÏios aimanos ir dejonòs girdòjosi visoje Ïemòje, tarp vis˜
Nefio Ïmoni˜.
5 Taip, verksmas na‰li˜, gedinãi˜ savo vyr˜, ir taip pat tòv˜,
gedinãi˜ savo sn˜, ir dukters,
gedinãios savo brolio, taip, brolio, gedinãio savo tòvo; ir taip
gedulo verksmas buvo girdimas
tarp vis˜ j˜, gedinãi˜ savo nukaut˜ giminaiãi˜.
6 Ir dabar tikrai tai buvo lidna
diena; taip, rimties metas ir didelio a pasninkavimo bei maldos
metas.
7 Ir taip baigiasi teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms penkioliktieji metai;
8 ir tai yra apra‰ymas apie
Amonà ir jo brolius, j˜ keliones
Nefio Ïemòje, j˜ kentòjimus ‰itoje Ïemòje, j˜ sielvartus ir j˜
suspaudimus, ir a nesuvokiamà
j˜ dÏiaugsmà, ir broli˜ priòmimà
bei saugumà Jer‰ono Ïemòje. Ir
dabar, telaimina Vie‰pats, vis˜
Ïmoni˜ I‰pirkòjas, j˜ sielas per
amÏius.
9 Ir tai yra kar˜ ir kov˜ tarp
nefit˜, ir taip pat kar˜ tarp nefit˜ ir lamanit˜ apra‰ymas; ir
penkioliktieji teisòj˜ valdÏios
metai pasibaigò.
3a
6a
8a
11a

Al 30:1.
Al 30:2.
Al 27:16–19.
Al 16:11.

10 Ir laikotarpis nuo pirm˜j˜ iki penkiolikt˜j˜ met˜
atne‰ò daugelio tkstanãi˜
gyvybi˜ sunaikinimà; taip, jis
atne‰ò bais˜ kraujo praliejimo
regin∞.
11 Ir daugelio tkstanãi˜ knai
paguldyti Ïemòje, kai tuo tarpu
daugelio tkstanãi˜ kit˜ knai
a
pva krvose ant Ïemòs veido;
taip, ir daugelis tkstanãi˜ b gedi
dòl savo giminaiãi˜ netekties,
kadangi turi prieÏast∞ baimintis,
kad, pagal Vie‰paties paÏadus,
jie paskirti ∞ begalinio vargo
bsenà.
12 Tuo tarpu daugelis tkstanãi˜ kit˜ nuo‰irdÏiai gedi dòl
savo giminaiãi˜ netekties, taãiau jie dÏiaugiasi ir dÏigauja
viltimi, ir netgi Ïino, pagal
Vie‰paties a paÏadus, kad jie yra
pakelti gyventi Dievo de‰inòje
niekad nesibaigianãios laimòs
bsenoje.
13 Ir taip matome, kokia
didelò yra Ïmoni˜ a nelygybò
dòl nuodòmòs ir prasiÏengimo,
ir velnio galios, ir tai ateina
per gudrius b planus, kuriuos
jis sugalvojo Ïmoni˜ ‰irdims
sugauti.
14 Ir taip mes matome did∞
‰aukimà Ïmonòms stropiai dirbti Vie‰paties a vynuogyne; ir taip
pat matome rimtà prieÏast∞
sielvartauti, ir taip pat dÏigauti – sielvartauti dòl mirties
ir nuniokojim˜ tarp Ïmoni˜, ir
dÏiaugtis dòl Kristaus b ‰viesos
gyvenimui.

b Al 48:23; DS 42:45–46.
12 a Al 11:41.
13 a 1 Nef 17:35.
b 2 Nef 9:28.

14 a RR Vie‰paties
vynuogynas.
b RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.

Almos 29:1–11
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29 SKYRIUS
Alma trok‰ta ‰aukti atgailà su angeli‰ku uolumu. Vie‰pats duoda
mokytojus visoms tautoms. Alma
giriasi Vie‰paties darbu ir Amono
bei jo broli˜ sòkme. Apie 76 m.
prie‰ Kristaus gim.
O, kad bãiau angelas ir galòãiau
pasiekti savo ‰irdies tro‰kimà,
kad galòãiau i‰eiti ir kalbòti
Dievo trimitu, drebinanãiu Ïem´
balsu, ir ‰aukti atgailà kiekvienai liaudÏiai!
2 Taip, noròãiau lyg griaustinio
balsu skelbti atgailà ir i‰pirkimo
planà kiekvienai sielai, kad jie
atgailaut˜ ir a ateit˜ pas ms˜
Dievà, idant daugiau nebebt˜
sielvarto ant viso Ïemòs veido.
3 Bet ‰tai, a‰ esu vyras ir nusidedu savo noru; nes turòãiau
pasitenkinti tuo, kà Vie‰pats
suteikò man.
4 A‰ neturòãiau savo norais
akòti teisingojo Dievo tvirto
potvarkio, nes Ïinau, kad jis
duoda Ïmonòms pagal j˜ a norà,
ar tai bt˜ mirãiai, ar gyvenimui; taip, Ïinau, kad jis suteikia
Ïmonòms, taip, duoda jiems
nekintamus potvarkius, pagal
j˜ b norus, ar ‰ie bt˜ i‰gelbòjimui ar sunaikinimui.
5 ·tai, ir a‰ Ïinau, kad gera ir
pikta yra prie‰ais visus Ïmones;
kuris nepaÏ∞sta, kas gera ir kas
pikta, – yra nekaltas; bet a paÏ∞stanãiam, kas gera ir kas pikta,
29 2a Om 1:26;
3 Nef 21:20.
4 a Ps 37:4.
b RR Valios laisvò.
5 a 2 Nef 2:18, 26;

duodama pagal jo norus, ar jis
trok‰t˜ gera ar pikta, gyvenimo ar mirties, dÏiaugsmo ar
b
sàÏinòs grauÏaties.
6 Dabar, matydamas, kad Ïinau tai, kodòl gi turòãiau trok‰ti
daugiau negu tik vykdyti darbà,
kuriam esu pa‰auktas?
7 Kodòl turòãiau trok‰ti bti
angelas, kad galòãiau kalbòti
visiems Ïemòs pakra‰ãiams?
8 Nes ‰tai Vie‰pats duoda
a
visoms tautoms Ïmones i‰ j˜
paãi˜ tautos ir b lieÏuvio, kad
mokyt˜ jo ÏodÏio, taip, i‰mintingai, visko, kà jis c mato esant
tinkama joms turòti; todòl matome, kad Vie‰pats patarinòja
i‰mintingai, pagal tai, kas teisinga ir tikra.
9 A‰ suvokiu tai, kà Vie‰pats
∞sakò man, ir tuom giriuosi. A‰
a
nesigiriu savimi, bet giriuosi
tuo, kà Vie‰pats ∞sakò man; taip,
ir a‰ giriuosi tuo, kad galbt
galiu bti ∞rankis Dievo rankose,
kad atvesãiau kokià sielà ∞ atgailà; ir tai yra mano dÏiaugsmas.
10 Ir ‰tai, kada a‰ matau daugyb´ savo broli˜, tikrai atgailaujanãi˜ ir ateinanãi˜ pas Vie‰pat∞,
savo Dievà, tada mano siela
prisipildo dÏiaugsmo; tada a‰
atsimenu, a kà Vie‰pats padarò
dòl man´s, taip, btent, kad jis
i‰girdo mano maldà; taip, tada
a‰ prisimenu gailestingà jo rankà,
kurià jis i‰tiesò man.
11 Taip, ir taip pat prisimenu
savo tòv˜ nelaisv´; nes a‰ tikrai

Mor 7:15–19.
RR ØÏvalgos dovana.
b RR SàÏinò.
8 a 2 Nef 29:12.
b DS 90:11.

c Al 12:9–11.
9 a Al 26:12.
10a Mzj 27:11–31.
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Almos 29:12–30:3

Ïinau, kad a Vie‰pats i‰laisvino
juos i‰ vergijos ir per tai ∞steigò
savo baÏnyãià; taip, Vie‰pats
Dievas – Abraomo Dievas, Izaoko Dievas, ir Jokbo Dievas –
i‰laisvino juos i‰ vergijos.
12 Taip, a‰ visuomet prisimindavau ms˜ tòv˜ nelaisv´;
ir kad tas pats Dievas, kuris
a
i‰laisvino juos i‰ egiptieãi˜
rank˜, i‰laisvino juos i‰ vergijos.
13 Taip, ir kad tas pats Dievas
∞steigò savo baÏnyãià tarp j˜;
taip, ir kad tas pats Dievas pa‰aukò mane ‰ventu pa‰aukimu
skelbti Ïod∞ ‰itiems Ïmonòms
ir davò man didel´ sòkm´, dòl
kurios mano a dÏiaugsmas yra
pilnas.
14 Bet a‰ dÏiaugiuosi ne vien
savo sòkme, bet mano dÏiaugsmas yra pilnesnis dòl a sòkmòs
mano broli˜, kurie buvo nuòj´ ∞
Nefio Ïem´.
15 ·tai jie nepaprastai plu‰òjo
ir atne‰ò daug vaisi˜; ir koks
didelis bus j˜ atlygis!
16 Dabar, kada galvoju apie
‰it˜ savo broli˜ sòkm´, mano
siela tarsi sprsta lauk, netgi
iki jos atsiskyrimo nuo kno –
toks didelis mano dÏiaugsmas.
17 Ir dabar, teduoda Dievas
‰itiems mano broliams, kad jie
galòt˜ atsisòsti Dievo karalystòje;
taip, ir taip pat visiems tiems,
kurie yra j˜ darbo vaisiai, kad
daugiau nebei‰eit˜, bet kad ‰lovint˜ j∞ per amÏius. Ir teduoda
Dievas, kad tai bt˜ padaryta
11a Mzj 24:16–21;
Al 5:3–5.
12a I‰ 14:30–31.

pagal mano ÏodÏius, taip, kaip
a‰ pasakiau. Amen.
30 SKYRIUS
Korihoras, antikristas, i‰juokia Krist˜, apmokòjimà ir prana‰ystòs
dvasià. Jis moko, kad nòra Dievo,
Ïmogaus nuopuolio, bausmòs uÏ
nuodòm´ ir Kristaus. Alma paliudija, kad Kristus ateis ir kad viskas
rodo, jog Dievas yra. Korihoras
reikalauja Ïenklo ir i‰tinkamas nebylumu. Velnias buvo apsirei‰k´s
Korihorui kaip angelas ir pamokò j∞,
kà sakyti. Korihoras sutrypiamas
ir mir‰ta. Apie 76–74 m. prie‰
Kristaus gim.
·tai dabar buvo taip, kad po
to, kai Amono a Ïmonòs buvo
∞kurdinti Jer‰ono Ïemòje, taip, ir
po to, kai lamanitai buvo b i‰vyti
i‰ Ïemòs ir j˜ Ïuvusiuosius palaidojo tos Ïemòs Ïmonòs –
2 dabar, j˜ Ïuvusi˜j˜ buvo
tokia daugybò, kad j˜ net neskaiãiavo; nebuvo suskaiãiuoti
ir nefit˜ Ïuvusieji, – bet buvo
taip, kad po to, kai jie palaidojo
savo Ïuvusiuosius, ir taip
pat po pasninko, gedulo ir maldos dien˜ (ir tai buvo teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms ‰e‰ioliktaisiais metais) visoje
‰alyje ∞sivyravo nuolatinò
taika.
3 Taip, ir Ïmonòs stengòsi laikytis Vie‰paties ∞sakym˜; ir
grieÏtai laikòsi Dievo a nuostat˜
pagal Mozòs ∞statymà; nes jie

13a DS 18:14–16.
14a Al 17:1–4.
30 1a Al 27:25–26.

RR Anti nefi lehiai.
b Al 28:1–3.
3 a RR Mozòs ∞statymas.

Almos 30:4–17
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buvo mokomi b laikytis Mozòs
∞statymo, kol jis bus ∞vykdytas.
4 Ir taip liaudyje nebuvo neramum˜ per visus ‰e‰ioliktus teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
metus.
5 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios septyniolikt˜j˜ met˜
pradÏioje buvo nuolatinò taika.
6 Bet buvo taip, kad paãioje
septyniolikt˜j˜ met˜ pabaigoje ∞
Zarahemlos Ïem´ atòjo vyras, ir
jis buvo a antikristas, nes pradòjo
Ïmonòms pamokslauti prie‰ingai prana‰˜ i‰tartoms prana‰ystòms apie Kristaus atòjimà.
7 Dabar, nebuvo ∞statymo prie‰
Ïmogaus a tikòjimà; nes ∞statymas, kuris pastatyt˜ Ïmones
∞ nevienodas padòtis, visi‰kai
prie‰taraut˜ Dievo ∞sakymams.
8 Nes taip sako Ra‰tas: a rinkitòs
‰iandien, kam tarnausite.
9 Dabar, jei Ïmogus tro‰ko tarnauti Dievui, tai buvo jo privilegija; arba, tiksliau, jei jis tikòjo
Dievà, tai buvo jo privilegija tarnauti jam; bet jei netikòjo j∞, tai
nebuvo ∞statymo jam nubausti.
10 Bet jei jis nuÏudò, buvo
baudÏiamas a mirtimi; ir jei apiplò‰ò, taip pat buvo baudÏiamas;
ir jei pavogò, taip pat buvo
baudÏiamas; ir jei svetimavo,
jis taip pat buvo baudÏiamas;
taip, uÏ visà ‰ità nelabumà jie
buvo baudÏiami.
11 Nes buvo ∞statymas, kad
Ïmogus bt˜ teisiamas pagal
savo nusikaltimus. Taãiau nebuvo jokio ∞statymo prie‰ Ïmo3 b 2 Nef 25:24–27;
Al 25:15.
6 a RR Antikristas.
7 a Al 1:17.

gaus tikòjimà; todòl Ïmogus
buvo baudÏiamas tik uÏ savo
padarytus nusikaltimus; todòl
visi Ïmonòs buvo a vienodoje
padòtyje.
12 Ir ‰itas antikristas, kurio vardas buvo Korihoras (ir ∞statymas
nieko negalòjo jam padaryti),
pradòjo pamokslauti Ïmonòms,
kad nebus Kristaus. Ir ‰tai kaip
jis pamokslavo, sakydamas:
13 O js, kurie suri‰ti kvaila ir
tu‰ãia viltimi, kodòl pajungiate
save tokioms kvailystòms? Kodòl laukiate Kristaus? Nes nò
vienas Ïmogus nieko negali Ïinoti apie tai, kas ∞vyks.
14 ·tai, visa tai, kà js vadinate prana‰ystòmis, kurias, pasak
js˜, perdavò ‰ventieji prana‰ai,
tòra kvailos js˜ tòv˜ tradicijos.
15 Kaip js Ïinote, kad jos teisingos? ·tai, js negalite Ïinoti
to, ko a nematote; todòl negalite
Ïinoti, kad bus Kristus.
16 Js Ïvelgiate ateitin ir sakote, kad matote savo nuodòmi˜
atleidimà. Bet ‰tai, visa tai pasimai‰iusio proto padarinys; ir
‰itas js˜ proto pami‰imas kyla
dòl js˜ tòv˜ tradicij˜, kurios
klaidina jus tikòti tuo, kas i‰
tikr˜j˜ yra ne taip.
17 Ir jis pasakò jiems Ïymiai
daugiau toki˜ dalyk˜, sakydamas, kad negalima apmokòti
Ïmoni˜ nuodòmi˜, bet kiekvienam Ïmogui ‰iame gyvenime
sekasi pagal tai, kaip jis save
valdo; todòl kiekvienas Ïmogus
klesti pagal savo gabumus, ir

8 a Joz 24:15.
RR Valios laisvò.
10a RR Auk‰ãiausioji
bausmò.

11a Mzj 29:32.
15a Etr 12:5–6.
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kiekvienas nugali pagal savo
jògà; ir visa, kà Ïmogus daro,
nòra joks nusikaltimas.
18 Ir taip jis pamokslavo jiems,
nuklaidindamas daugelio ‰irdis,
skatindamas juos pakelti galvas
savo nelabume, taip, nuklaidindamas daug moter˜ ir taip pat
vyr˜ paleistuvauti, sakydamas
jiems, kad kai Ïmogus mir‰ta,
tuo jo egzistavimas baigiasi.
19 Dabar, ‰itas vyras taip pat
peròjo ∞ Jer‰ono Ïem´ skelbti to
tarp Amono Ïmoni˜, kurie kaÏkada buvo lamanit˜ Ïmonòs.
20 Bet ‰tai jie buvo i‰mintingesni uÏ daugel∞ nefit˜; nes jie
suòmò, suri‰o j∞ ir atgabeno
prie‰ais Amonà, kuris buvo
auk‰tasis t˜ Ïmoni˜ kunigas.
21 Ir buvo taip, jog ‰is nurodò
i‰gabenti j∞ i‰ tos Ïemòs. Ir jis
peròjo ∞ Gideono Ïem´ ir taip
pat pradòjo jiems pamokslauti;
ir ãia jam nelabai sekòsi, nes
buvo suimtas, suri‰tas ir atgabentas prie‰ais auk‰tàj∞ kunigà
ir vyriausiàj∞ tos Ïemòs teisòjà.
22 Ir buvo taip, kad auk‰tasis
kunigas jam tarò: Kodòl tu
vaik‰tai i‰kraipydamas Vie‰paties kelius? Kodòl mokai ‰ituos Ïmones, kad Kristaus nebus, drumsdamas j˜ dÏiaugsmà? Kodòl kalbi prie‰ visas
‰vent˜j˜ prana‰˜ prana‰ystes?
23 Dabar, auk‰tojo kunigo vardas buvo Gidonas. Ir Korihoras
tarò jam: Todòl, kad nemokau
js˜ tòv˜ kvail˜ tradicij˜ ir
nemokau ‰i˜ Ïmoni˜ suri‰ti
sav´s kvailomis apeigomis ir
ritualais, kuriuos nustatò seno26a Iz 53:4–7.

Almos 30:18–28
viniai kunigai, kad uÏgrobt˜ galià ir valdÏià jiems, kad laikyt˜
juos neÏinioje, idant ‰ie nekelt˜
galv˜, bet kad bt˜ menkinami
pagal tavo ÏodÏius.
24 Js sakote, kad ‰ie Ïmonòs
yra laisvi Ïmonòs. ·tai a‰ sakau,
kad jie yra vergijoje. Js sakote,
kad tos senos prana‰ystòs yra
tikros. ·tai a‰ sakau, jog js neÏinote, kad jos yra tikros.
25 Js sakote, kad dòl gimdytojo prasiÏengimo ‰ie Ïmonòs
yra kalti ir puol´ Ïmonòs. ·tai,
a‰ sakau, kad vaikas nekaltas
dòl savo tòv˜.
26 Ir js taip pat sakote, kad
ateis Kristus. Bet ‰tai a‰ sakau,
kad js neÏinote, ar ateis Kristus. Ir js taip pat sakote, kad
jis bus nuÏudytas uÏ pasaulio
a
nuodòmes, –
27 ir taip js nuklaidinate
‰iuos Ïmones kvailomis savo
tòv˜ tradicijomis ir pagal savo
norus; ir laikote juos pamyn´,
tarsi vergijoje, kad galòtumòte
tukti j˜ rank˜ darbu, kad jie nedr∞st˜ pakelti aki˜ ir nedr∞st˜
dÏiaugtis savo teisòmis ir privilegijomis.
28 Taip, jie nedr∞sta pasinaudoti tuo, kas yra j˜ paãi˜, kad
neuÏgaut˜ savo kunig˜, kurie
pajungia juos pagal savo norus;
ir savo tradicijomis, ir savo sapnais, ir savo uÏgaidomis, ir savo
regòjimais, ir savo neva Ïinomais slòpiniais privertò juos
patikòti, kad, prie‰indamiesi j˜
ÏodÏiams, jie ∞Ïeis kaÏkokià neÏinomà esyb´, kuri, pasak j˜, yra
Dievas, – esyb´, kurios niekas
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niekada nòra mat´s ar paÏinoj´s,
kurios niekada nebuvo ir niekada nebus.
29 Dabar, kada auk‰tasis kunigas ir vyriausiasis teisòjas
pamatò jo ‰irdies kietumà, taip,
kada jie pamatò, kad jis pasiruo‰´s burnoti net prie‰ Dievà,
jie neatsakò ∞ jo ÏodÏius; bet nurodò j∞ suri‰ti; perdav´ ∞ pareign˜ rankas, jie nusiuntò j∞ ∞
Zarahemlos Ïem´, kad bt˜
nuvestas prie‰ Almà ir vyriausiàj∞ teisòjà, kuris buvo visos
‰alies valdytojas.
30 Ir buvo taip, kad atvestas
prie‰ais Almà ir vyriausiàj∞ teisòjà, jis ir toliau elgòsi taip pat,
kaip Gideono Ïemòje; taip, jis
toliau a piktÏodÏiavo.
31 Ir jis a balsiais vis garsòjanãiais ÏodÏiais prakalbo ∞ Almà ir
burnojo prie‰ kunigus bei mokytojus, kaltindamas juos, kad
jie nuklaidino Ïmones kvailomis savo tòv˜ tradicijomis, kad
tukt˜ Ïmoni˜ darbu.
32 Dabar Alma tarò jam: Tu
Ïinai, kad mes netunkame ‰i˜
Ïmoni˜ darbu; nes ‰tai nuo pat
teisòj˜ valdÏios pradÏios iki
dabar sau i‰laikyti a‰ dirbau
savo paties rankomis, nepaisant daugelio mano kelioni˜
po ‰al∞ skelbti Dievo Ïod∞ savo
Ïmonòms.
33 Ir nepaisant daugybòs darb˜, kuriuos atlikau baÏnyãioje,
nei a‰, nei bet kuris mano broli˜
niekada negavome net vieno
a
senino uÏ savo darbà, i‰skyrus
tarnybà teismo krasòje; ir tada
30a RR PiktÏodÏiauti,
piktÏodÏiavimas.
31a Hel 13:22.

mes gavome tik pagal ∞statymà
uÏ savo laikà.
34 Ir dabar, jeigu mes nieko
negauname uÏ savo darbus baÏnyãioje, kokia mums nauda i‰
darbo baÏnyãioje, jeigu ne tiesos
skelbimas, kad galòtume dÏigauti savo broli˜ a dÏiaugsmu?
35 Tai kodòl gi sakai, kad mes
pamokslaujame ‰iems Ïmonòms,
kad gautume pelnà, kada pats
Ïinai, jog mes negauname jokio
pelno? Ir dabar, ar manai, kad
mes apgaudinòjame ‰ituos Ïmones, ir tai sukelia tok∞ dÏiaugsmà
j˜ ‰irdyse?
36 Ir Korihoras jam atsakò:
Taip.
37 Ir tada Alma tarò jam: Ar
tiki, kad yra Dievas?
38 Ir jis atsakò: Ne.
39 Dabar Alma tarò jam: Ar tu
vòl neigsi, kad yra Dievas ir taip
pat neigsi Krist˜? Nes ‰tai, sakau
tau, a‰ Ïinau, kad yra Dievas ir
taip pat, kad Kristus ateis.
40 Ir dabar, kok∞ gi ∞rodymà tu
turi, kad nòra a Dievo arba kad
neateina Kristus? Sakau tau, kad
neturi jokio, i‰skyrus savo Ïod∞.
41 Bet ‰tai a‰ turiu viskà kaip
a
liudijimà, kad tai tiesa; ir tu taip
pat turi viskà, kaip liudijimà
tau, kad tai tiesa; ir ar tu neigsi
tai? Ar tiki, kad tai tiesa?
42 ·tai a‰ Ïinau, kad tiki, bet esi
uÏvaldytas melagingos dvasios
ir nusimetei Dievo Dvasià, tad
jai nebeliko vietos tavyje; bet
velnias valdo tave ir vedÏioja
tave, regzdamas planus, kad
galòt˜ sunaikinti Dievo vaikus.

33a Al 11:3.
34a RR DÏiaugsmas.
40a Ps 14:1.

41a RR Liudytojas.
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43 Ir dabar Korihoras tarò
Almai: Jei parodysi man
a
Ïenklà, kad galòãiau ∞sitikinti,
jog yra Dievas, taip, parodyk
man, kad jis turi galià, ir tada
a‰ ∞sitikinsiu, kad tavo ÏodÏiai
teisingi.
44 Bet Alma tarò jam: Tu matei pakankamai Ïenkl˜; ar tu
gundysi savo Dievà? Ar sakysi:
Parodyk man Ïenklà, kai turi
a
vis˜ ‰it˜ savo broli˜ ir vis˜
‰vent˜j˜ prana‰˜ liudijimà? Ra‰tai i‰dòstyti prie‰ais tave, taip,
ir b viskas rodo, jog yra Dievas;
taip, btent c Ïemò ir viskas, kas
yra ant jos veido, taip, ir jos d judòjimas, taip, ir taip pat visos
e
planetos, kurios juda savo ∞prastiniu keliu, liudija, jog yra auk‰ãiausiasis Kròjas.
45 Ir ar tu vis dar vaik‰ãiosi
aplinkui, klaidindamas ‰i˜ Ïmoni˜ ‰irdis, liudydamas Ïmonòms, kad nòra Dievo? Ir ar tu
vis dar neigsi prie‰ingai visiems
∞rodymams? Ir jis tarò: Taip, a‰
neigsiu, jeigu neparodysi man
Ïenklo.
46 Ir dabar buvo taip, kad Alma
tarò jam: ·tai a‰ nulidintas tavo
‰irdies kietumo, kad tu vis dar
prie‰insiesi tiesos dvasiai, idant
tavo siela bt˜ sunaikinta.
47 Bet ‰tai a geriau, kad prapult˜
tavo siela, negu kad savo melagyste ir pataikni‰kais ÏodÏiais
tu btum priemonò daugeliui
siel˜ nuvesti ∞ sunaikinimà; todòl, jei tu vòl neigsi, ‰tai Dievas
i‰tiks tave, kad tapsi nebylys,
43a JokK 7:13–21;
DS 46:8–9.
RR Îenklas.
44a Mzj 13:33–34.

tad daugiau niekada nebeatversi savo burnos ir nebeapgaudinòsi ‰it˜ Ïmoni˜.
48 Dabar Korihoras tarò jam:
A‰ neneigiu Dievo egzistavimo,
bet netikiu, kad yra Dievas; ir
a‰ taip pat sakau, kad tu
neÏinai, jog yra Dievas; ir jeigu
neparodysi man Ïenklo, a‰
netikòsiu.
49 Dabar, Alma tarò jam: Kaip
Ïenklà a‰ tau duosiu tai, kad tu
bsi a i‰tiktas nebylumu pagal
mano ÏodÏius; ir a‰ sakau, kad
Dievo vardu js bsite i‰tiktas
nebylumu, tad daugiau nebegalòsite kalbòti.
50 Dabar, Almai pasakius ‰ituos ÏodÏius, Korihoras buvo
i‰tiktas nebylumu, todòl daugiau nebegalòjo kalbòti, pagal
Almos Ïod∞.
51 Ir dabar, tai pamat´s vyriausiasis teisòjas i‰tiesò savo rankà
ir para‰ò Korihorui ÏodÏius,
sakanãius: Ar esi ∞tikintas Dievo galia? Kur∞ tu noròjai, kad
Alma panaudot˜ Ïenklui parodyti? Ar tu noròjai, jog jis i‰tikt˜
kitus, kad parodyt˜ Ïenklà tau?
·tai jis parodò Ïenklà tau; ir dabar, ar dar ginãysies?
52 Ir Korihoras i‰tiesò savo
rankà ir para‰ò ÏodÏius, sakanãius: A‰ Ïinau, kad esu nebylys,
kadangi negaliu kalbòti; ir Ïinau, jog niekas, i‰skyrus Dievo
galià, negalòjo man to padaryti;
taip, ir a‰ visuomet a Ïinojau, kad
yra Dievas.
53 Bet ‰tai velnias a apgavo

b Ps 19:2; DS 88:47.
c Job 12:7–10.
d Hel 12:11–15.
e Moz 6:63.

47a
49a
52a
53a

1 Nef 4:13.
2 Met 13:20.
Al 30:42.
JokK 7:14.
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mane; nes jis b pasirodò man angelo pavidalu ir tarò: Eik ir sugràÏink ‰ituos Ïmones, nes jie
visi nuklydo paskui neÏinomà
Dievà. Ir jis sakò man: c Nòra jokio Dievo; taip, ir jis pamokò
mane, kà turòãiau sakyti. Ir a‰
mokiau jo ÏodÏi˜; ir a‰ mokiau
j˜, kadangi jie buvo malons
d
kni‰kam protui; ir a‰ j˜ mokiau, netgi su tokiu dideliu pasisekimu, jog i‰ tikr˜j˜ patikòjau,
kad jie yra tikri; ir dòl to a‰ prie‰inausi tiesai, net kol uÏsitraukiau ‰∞ did∞ prakeiksmà.
54 Dabar, tai pasak´s, jis pra‰ò,
jog Alma melst˜si Dievui, kad
‰itas prakeiksmas bt˜ nuimtas
nuo jo.
55 Bet Alma tarò jam: Jei ‰is
prakeiksmas bt˜ nuimtas nuo
tav´s, tu vòl klaidintum ‰it˜
Ïmoni˜ ‰irdis; todòl tau bus
taip, kaip nuspr´s Vie‰pats.
56 Ir buvo taip, kad prakeiksmas nebuvo nuimtas nuo Korihoro; bet ‰is buvo i‰mestas ir
vaik‰tinòjo i‰ nam˜ ∞ namus elgetaudamas sau maisto.
57 Dabar, Ïinia apie tai, kas
atsitiko Korihorui, buvo nedelsiant paskelbta po visà ‰al∞; taip,
vyriausiasis teisòjas pasiuntò
prane‰imà visiems ‰alies Ïmonòms, skelbiant∞ tiems, kas patikòjo Korihoro ÏodÏiais, jog jie
turi skubiai atgailauti, kad tokie
patys teismai nei‰tikt˜ j˜.
58 Ir buvo taip, kad jie visi
buvo ∞tikinti Korihoro nelabumu;
todòl jie buvo vòl atversti ∞ Vie‰53b 2 Kor 11:14;
2 Nef 9:9.
c Ps 10:4.
d RR Kni‰ka.

pat∞; ir tai padarò galà korihori‰kai nedorybei. O Korihoras
vaik‰tinòjo i‰ nam˜ ∞ namus, elgetaudamas maisto sau i‰laikyti.
59 Ir buvo taip, kad jam bevaik‰ãiojant tarp t˜ Ïmoni˜,
taip, tarp Ïmoni˜, kurie buvo
atsiskyr´ nuo nefit˜ ir pasivadin´ zoramininkais, kadangi jiems
vadovavo vyras, vardu Zoramas; ir jam bevaik‰ãiojant tarp
j˜, ‰tai jis buvo sutryptas iki
mirties.
60 Ir taip mes matome galà to,
kuris i‰kraipo Vie‰paties kelius;
ir taip matome, kad a velnias
b
nepadòs savo vaikams paskutiniàjà dienà, bet greitai nusitemps juos Ïemyn ∞ c pragarà.
31 SKYRIUS
Alma vadovauja misijai atkritusiems zoramininkams sugràÏinti.
Zoramininkai neigia Krist˜, tiki
klaidinga i‰rinkt˜j˜ idòja ir garbina nustatytomis maldomis. Misionieriai pripildomi ·ventosios
Dvasios. J˜ kanãios prarytos Kristaus dÏiaugsmo. Apie 74 m. prie‰
Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad po Korihoro baigties, Almai gavus Ïini˜,
jog zoramininkai i‰kraipo Vie‰paties kelius ir kad Zoramas, j˜
vadovas, veda Ïmoni˜ ‰irdis
a
lenktis nebyliems b stabams, jo
‰irdis vòl pradòjo c kamuotis dòl
Ïmoni˜ nedorybòs.
2 Nes Ïinios apie nedoryb´

60a RR Velnias.
b Al 3:26–27; 5:41–42;
DS 29:45.
c RR Pragaras.

31 1a I‰ 20:5; Mzj 13:13.
b 2 Nef 9:37.
RR Stabmeldystò.
c Al 35:15.
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tarp jo Ïmoni˜ Almai sukeldavo
didel∞ a sielvartà; todòl jo ‰irdis
nepaprastai sielvartavo dòl zoraminink˜ atsiskyrimo nuo nefit˜.
3 Dabar, zoramininkai susirinko Ïemòje, kurià jie pavadino
Antionumu, kuri buvo ∞ rytus
nuo Zarahemlos Ïemòs ir beveik
ribojosi su jros pakrante bei
buvo ∞ pietus nuo Jer‰ono Ïemòs, kuri taip pat ribojosi su
tyrais pietuose, tyrais, kuriuose
buvo pilna lamanit˜.
4 Dabar, nefitai didÏiai bijojo,
kad zoramininkai pradòs bendrauti su lamanitais ir kad dòl to
nefitai patirs dideli˜ nuostoli˜.
5 Ir dabar, kadangi a ÏodÏio
b
pamokslavimas turòjo stipr˜
poveik∞ Ïmonòms, c vesdamas
daryti tai, kas teisinga, – taip,
tai veikò Ïmoni˜ protus stipriau
nei kalavijas ar bet kas kita, kas
buvo jiems atsitik´, – todòl Alma
manò, jog jiems tikslinga i‰bandyti Dievo ÏodÏio galià.
6 Todòl jis pasiòmò Amonà ir
Aaronà, ir Omner∞; o Himn∞ paliko Zarahemlos baÏnyãioje; bet
pirmuosius tris jis pasiòmò su
savimi ir taip pat Amulekà bei
Ziezromà, kurie buvo Meleke;
ir jis taip pat pasiòmò du i‰ savo
sn˜.
7 Dabar, vyriausio i‰ savo sn˜
jis nepasiòmò su savimi, ir jo
vardas buvo a Helamanas; bet
vardai t˜, kuriuos jis pasiòmò
su savimi, buvo ·iblonas ir Koriantonas; ir tai vardai t˜, kurie
2 a Mzj 28:3; 3 Nef 17:14;
Moz 7:41.
5 a Hbr 4:12; JokK 2:8;
Al 36:26.
b En 1:23; Al 4:19.

i‰òjo su juo pas b zoramininkus
skelbti jiems ÏodÏio.
8 Dabar, zoramininkai buvo
nefit˜ a atskalnai; taigi Dievo
Ïodis jiems buvo paskelbtas.
9 Bet jie a ∞puolò ∞ dideles klaidas, nes nesistengò laikytis Dievo ∞sakym˜ ir jo nuostat˜ pagal
Mozòs ∞statymà.
10 Ir jie nesilaikò baÏnyãios ritual˜: kasdien nuolat melstis ir
maldauti Dievà, kad nepatekt˜
∞ pagundà.
11 Taip, apskritai daugeliu
atvej˜ jie i‰kraipò Vie‰paties kelius; todòl, dòl ‰ios prieÏasties,
Alma ir jo broliai nuòjo ∞ tà Ïem´
skelbti jiems ÏodÏio.
12 Dabar, kada jie atòjo ∞ tà
Ïem´, ‰tai savo nuostabai jie
aptiko, kad zoramininkai pasistatò sinagogas ir rinkdavosi
vienà savaitòs dienà, kurià jie
pavadino Vie‰paties diena; ir jie
garbindavo taip, kaip Alma ir jo
broliai niekada nebuvo mat´.
13 Nes jie savo sinagogos centre
buvo pasistat´ vietà, vietà stovòti, kuri buvo auk‰tai vir‰ galvos;
ir ant jos vir‰aus tilpo tik vienas
asmuo.
14 Todòl norintis a garbinti
turòjo i‰eiti ir atsistoti ant jos vir‰aus, i‰tiesti rankas ∞ dang˜ ir
‰aukti garsiu balsu, sakydamas:
15 ·ventas, ‰ventas Dieve; mes
tikime, kad tu esi Dievas, ir mes
tikime, kad esi ‰ventas ir kad tu
buvai dvasia, ir tu esi dvasia, ir
tu bsi dvasia per amÏius.

RR Pamokslauti,
skelbti.
c Jar 1:11–12; DS 11:2.
7 a RR Helamanas,
Almos snus.

b
8a
9a
14a

Al 30:59.
Al 24:30.
RR Atsimetimas.
Mt 6:1–7.
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16 ·ventas Dieve, mes tikime,
kad tu atskyrei mus nuo ms˜
broli˜; ir mes netikime ms˜
broli˜ tradicija, kuri buvo jiems
perduota j˜ tòv˜ vaiki‰kumo;
bet mes tikime, jog tu a i‰rinkai
mus, kad btume b ‰venti tavo
vaikai; ir taip pat tu atskleidei
mums, kad nebus jokio Kristaus.
17 Bet tu esi tas pats vakar,
‰iandien ir per amÏius; ir tu
a
i‰rinkai mus, kad btume i‰gelbòti, kai tuo tarpu visi aplink
mus yra i‰rinkti, kad bt˜ tavo
rstybòs ∞mesti ∞ pragarà; uÏ ‰ità
‰ventumà, o Dieve, mes dòkojame tau; ir mes taip pat dòkojame
tau, kad i‰rinkai mus, kad nebtume nuklaidinti savo broli˜
kvail˜ tradicij˜, kurios priri‰a
juos prie tikòjimo Kristumi, kuris veda j˜ ‰irdis klystkeliais
tolyn nuo tav´s, ms˜ Dieve.
18 Ir dar kartà dòkojame tau, o
Dieve, kad esame i‰rinkti ir
‰venti Ïmonòs. Amen.
19 Dabar buvo taip, kad Alma
ir jo broliai, ir jo sns, i‰gird´
‰ias maldas, be galo stebòjosi.
20 Nes ‰tai kiekvienas vyras
i‰eidavo ir atna‰audavo ‰itas
paãias maldas.
21 Dabar, ta vieta j˜ buvo
vadinama Rameumptomu, kas
i‰vertus rei‰kia ‰ventoji pakyla.
22 Dabar, nuo ‰itos pakylos jie
atna‰audavo – kiekvienas vyras
tà paãià maldà Dievui, dòkodami savo Dievui, kad jie buvo jo
i‰rinkti ir kad jis nenuklaidino
j˜ paskui j˜ broli˜ tradicijà, ir
16a
b
17a
23a

Al 38:13–14.
Iz 65:3, 5.
RR Tu‰ãias, tu‰tybò.
Jok 1:21–25.

kad j˜ ‰irdys nebuvo suvedÏiotos tikòti tuo, kas bus, apie kà
jie nieko neÏino.
23 Dabar, po to, kai visi Ïmonòs taip atna‰audavo padòkas,
jie sugr∞Ïdavo ∞ savo namus,
a
niekada daugiau nekalbòdami
apie savo Dievà tol, kol vòl susirinkdavo prie ‰ventosios pakylos atna‰auti padòkas savo
bdu.
24 Dabar, kada Alma pamatò
tai, jo ‰irdis a nulido; nes jis
pamatò, kad jie yra nelabi ir i‰kryp´ Ïmonòs; taip, jis matò,
kad jie ‰irdimis prisiri‰o prie
aukso ir sidabro ir visoki˜ graÏi˜ daikt˜.
25 Taip, jis taip pat matò, kad
dòl savo i‰didumo j˜ ‰irdys
a
pasiauk‰tino iki didÏiulio pagyrni‰kumo.
26 Ir jis pakòlò savo balsà ∞ dang˜ ir a ‰aukò, sakydamas: Kiek
ilgai, o Vie‰patie, tu leisi, kad
tavo tarnai gyvent˜ kne ãia,
apaãioje, idant stebòt˜ tok∞ bais˜
nelabumà tarp Ïmoni˜ vaik˜?
27 ·tai, o Dieve, jie a ‰aukiasi
tav´s, taãiau j˜ ‰irdys prarytos
j˜ i‰didumo. ·tai, o Dieve, jie
‰aukiasi tav´s savo burnomis,
kai tuo tarpu jie yra b pasipt´
net iki didybòs dòl tu‰ãi˜ pasaulio dalyk˜.
28 PaÏvelk, o mano Dieve,
∞ j˜ prabangius drabuÏius ir
Ïiedelius, ir a apyrankes, ir aukso
papuo‰alus, ir brangenybes, kuriomis jie pasipuo‰´; ir ‰tai jie
‰irdimis prisiri‰´ prie to, ir tuo

24a Pr 6:5–6.
25a JokK 2:13;
Al 1:32.
26a Moz 7:41–58.

27a Iz 29:13.
b RR I‰didumas.
28a Iz 3:16–24.
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pat metu jie ‰aukiasi tav´s ir
sako: Mes dòkojame tau, o Dieve,
nes esame tavo i‰rinkti Ïmonòs,
kai tuo tarpu kiti praÏus.
29 Taip, ir jie sako, jog tu atskleidei jiems, kad nebus Kristaus.
30 O Vie‰patie Dieve, kiek ilgai tu leisi, kad toks nelabumas
ir nei‰tikimybò bt˜ tarp ‰it˜
Ïmoni˜? O Vie‰patie, ar nesuteiktum man stiprybòs, kad pakelãiau savo silpnumus, nes
esu silpnas, ir toks nelabumas
tarp ‰it˜ Ïmoni˜ skaudina mano
sielà.
31 O Vie‰patie, mano ‰irdis nepaprastai sielvartauja; ar nepaguostum mano sielos a Kristumi.
O Vie‰patie, ar nesuteiktum man
stiprybòs, kad galòãiau kantriai
i‰k´sti ‰iuos suspaudimus, kurie i‰tiks mane dòl ‰it˜ Ïmoni˜
nedorumo.
32 O Vie‰patie, ar nepaguostum mano sielos ir neduotum
sòkmòs man ir taip pat mano
bendradarbiams, esantiems su
manimi, – taip, Amonui ir Aaronui, ir Omneriui, ir taip pat
Amulekui bei Ziezromui, ir taip
pat mano a dviem snums, –
taip, btent, ar nepaguostum
vis˜ ‰it˜, o Vie‰patie. Taip,
ar nepaguostum j˜ siel˜
Kristumi.
33 Ar nesuteiktum jiems stiprybòs, kad jie galòt˜ pakelti savo
suspaudimus, kurie i‰tiks juos
dòl ‰it˜ Ïmoni˜ nedorybi˜.
34 O Vie‰patie, ar nesuteiktum
31a
32a
34a
35a

Jn 16:33.
Al 31:7.
2 Nef 26:33.
RR Siela – Siel˜ vertò.

a

mums sòkmòs atvedant juos
vòl pas tave Kristuje.
35 ·tai, o Vie‰patie, j˜ a sielos
yra brangios, ir daugelis j˜ yra
ms˜ broliai; todòl duok mums,
o Vie‰patie, galios ir i‰minties,
kad galòtume vòl atvesti ‰iuos
savo brolius pas tave.
36 Dabar buvo taip, kad pasak´s ‰iuos ÏodÏius, Alma a uÏdòjo
b
rankas ant vis˜ t˜, kurie buvo
su juo. Ir ‰tai, jam uÏdòjus savo
rankas ant j˜, jie buvo pripildyti
·ventosios Dvasios.
37 Ir po ‰ito jie atsiskyrò vienas nuo kito, visai a negalvodami
apie save, kà jie valgys ar kà
gers, ar kà apsirengs.
38 Ir Vie‰pats aprpino juos,
kad jie nealkt˜ ir netrok‰t˜;
taip, ir jis taip pat davò jiems
stiprybòs, kad jie nekentòt˜
joki˜ kitoki˜ a suspaudim˜, i‰skyrus prarytus Kristaus
dÏiaugsmo. Ir buvo tai pagal
Almos maldà; ir tai todòl, kad
jis meldòsi b tikòdamas.
32 SKYRIUS
Alma moko varg‰us, kuri˜ suspaudimai nuÏemino juos. Tikòjimas yra
viltis to, kas nematoma, kas yra
tikra. Alma liudija, kad angelai tarnauja vyrams, moterims ir vaikams.
Alma prilygina Ïod∞ sòklai. Jis turi
bti pasodintas ir puoselòjamas.
Tada jis i‰auga ∞ med∞, nuo kurio
renkami amÏinojo gyvenimo vaisiai.
Apie 74 m. prie‰ Kristaus gim.

36a 3 Nef 18:36–37.
b RR Rank˜ uÏdòjimas.
37 a Mt 6:25–34;
3 Nef 13:25–34.

38a Mt 5:10–12;
Mzj 24:13–15;
Al 33:23.
b RR Tikòjimas, tikòti.
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Ir buvo taip, kad jie i‰òjo ir pradòjo skelbti Dievo Ïod∞ Ïmonòms, eidami ∞ j˜ sinagogas ir ∞
j˜ namus; taip, ir net j˜ gatvòse
jie skelbò Ïod∞.
2 Ir buvo taip, kad po didelio
triso tarp j˜ jiems pradòjo sektis tarp tos liaudies a neturting˜j˜ klasòs; nes ‰tai, ‰ie buvo
i‰mesti i‰ sinagog˜ dòl savo
drabuÏi˜ grubumo.
3 Taigi jiems buvo draudÏiama
eiti ∞ sinagogas garbinti Dievo,
nes buvo laikomi ne‰varumu;
todòl jie buvo varg‰ai; taip, jie
buvo savo broli˜ laikomi atmatomis; taigi jie buvo a varg‰ai,
kas dòl pasaulio dalyk˜; ir taip
pat jie buvo varg‰ai ‰irdimi.
4 Dabar, Almai mokant ir kalbant Ïmonòms ant Onidos kalvos, pas j∞ atòjo didelò minia t˜,
apie kuriuos kalbòjome, – a varg‰˜ ‰irdimi dòl savo neturto, turint omenyje pasaulio dalykus.
5 Ir jie atòjo pas Almà; ir tas,
kuris tarp j˜ buvo svarbiausias,
tarò jam: ·tai, a kà daryti ‰itiems
mano broliams, nes jie yra vis˜
Ïmoni˜ niekinami dòl savo neturto, taip, o ypaã ms˜ kunig˜;
nes jie b i‰metò mus i‰ ms˜
sinagog˜, kurioms pastatyti mes
daug dirbome savo paãi˜ rankomis; ir jie i‰metò mus dòl nepaprasto ms˜ skurdo; ir mes
neturime vietos savo Dievui garbinti; ir ‰tai, c kà mums daryti?
6 Ir dabar, tai i‰gird´s, Alma
32 2a RR Varg‰ai.
3 a Al 34:40.
4 a RR Varg‰ai –
Varg‰ai dvasia.
5 a Pat 18:23.
b Al 33:10.

atsigr´Ïò veidu tiesiai ∞ j∞ ir Ïvelgò
su dideliu dÏiaugsmu; nes pamatò, kad j˜ a suspaudimai tikrai
b
nuÏemino juos ir kad jie yra
c
pasiruo‰´ i‰girsti Ïod∞.
7 Todòl jis daugiau nieko nesakò anai miniai; bet i‰tiesò savo
rankà ir ‰aukò ‰itiems, kuriuos
jis matò, kurie tikrai atgailavo,
ir sakò jiems:
8 Matau, kad js a nusiÏemin´
‰irdimi; o jeigu taip, tai esate
palaiminti.
9 ·tai tavo brolis pasakò: Kà
mums daryti? Esame i‰mesti i‰
sinagog˜, tad negalime garbinti
savo Dievo.
10 ·tai a‰ sakau jums: argi
manote, kad negalite a garbinti
Dievo kitur, kaip tik savo sinagogose?
11 Ir be to, noròãiau paklausti:
ar js manote, kad neprivalote
garbinti Dievà daÏniau kaip tik
kartà per savait´?
12 Sakau jums: gerai, kad esate
i‰mesti i‰ sinagog˜, kad btumòt nuolanks ir i‰moktumòt
a
i‰minties; nes reikia, kad i‰moktumòte i‰minties; nes btent dòl
to, jog esate i‰mesti lauk, kad
esate niekinami savo broli˜ dòl
savo nepaprasto b skurdo, js
atvesti ∞ ‰irdies nusiÏeminimà;
nes aplinkybòs privertò jus bti
nuolankius.
13 Ir dabar, kadangi js priversti bti nuolanks, esate palaiminti; nes kartais Ïmogus, jei

c ApD 2:37–38.
6 a RR Pasiprie‰inimas.
b RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
c Al 16:16–17;

8a
10a
12a
b

DS 101:8.
Mt 5:3–5.
RR Garbinimas.
Mok 4:13.
Pat 16:8.
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jis verãiamas bti nuolankus,
siekia atgailos; ir dabar, tikrai
kiekvienas atgailaujantis ras gailestingumà; ir tas, kuris randa
gailestingumà ir a i‰tveria iki
galo, bus i‰gelbòtas.
14 Ir dabar, kaip sakiau jums,
jog esate palaiminti, kadangi
buvote priversti bti nuolanks, tai ar nemanote, kad dar
daugiau palaiminti tie, kurie
tikrai nusiÏemina dòl ÏodÏio?
15 Taip, tas, kuris tikrai nusiÏemina ir atgailauja dòl savo
nuodòmi˜, ir i‰tveria iki galo,
tas bus palaimintas; taip, daug
daugiau palaimintas negu tie,
kurie priversti bti nuolanks
dòl savo nepaprasto skurdo.
16 Todòl palaiminti tie, kurie
a
nusiÏemina neverãiami bti
nuolanks; arba, tiksliau, palaimintas tas, kuris tiki Dievo
ÏodÏiu ir krik‰tijasi nesiprie‰indamas ‰irdyje, taip, nebdamas atvestas paÏinti arba net
priverstas paÏinti Ïod∞ prie‰
∞tikòdamas.
17 Taip, daug kas sako: Jei parodysi mums a Ïenklà i‰ dangaus,
tada tikrai Ïinosime; tada tikòsime.
18 Dabar a‰ klausiu, argi tai
tikòjimas? ·tai, sakau jums: ne;
nes jeigu Ïmogus kaÏkà Ïino,
jam nòra reikalo a tikòti, kadangi
jis tai Ïino.
19 Ir dabar, kaip daug labiau
prakeiktas tas, kuris a Ïino Dievo
valià ir jos nevykdo, negu tas, ku13a Al 38:2.
16a RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
17a RR Îenklas.

ris tik tiki arba tik turi prieÏast∞
tikòti ir ∞puola ∞ prasiÏengimà?
20 Dabar dòl ‰ito js turite nuspr´sti. ·tai, sakau, kad vienu
atveju yra lygiai kaip kitu; ir
kiekvienam bus pagal jo darbà.
21 Ir dabar, kaip sakiau apie
tikòjimà, – a tikòjimas nerei‰kia
tobulo paÏinimo apie kaÏkà;
todòl, jei tikite, js b viliatòs to,
kas c nematoma, kas yra tikra.
22 Ir dabar, ‰tai sakau jums ir
noròãiau, jog atmintumòt, kad
Dievas yra gailestingas visiems,
kurie tiki jo vardà; todòl pirmiau
jis nori, kad tikòtumòt, taip, btent jo ÏodÏiu.
23 Ir dabar, jis perduoda savo
Ïod∞ per angelus vyrams, taip,
a
ne tik vyrams, bet taip pat ir
moterims. Ir tai dar ne viskas;
daÏnai maÏiems b vaikams duodami ÏodÏiai, kurie sutrikdo i‰mintingus ir mokytus.
24 Ir dabar, mano mylimi broliai, kadangi js noròjote suÏinoti i‰ man´s, kà jums daryti
dòl to, kad esate suspausti ir
i‰mesti, – dabar, a‰ nenoriu, kad
manytumòt, jog a‰ ketinu jus
teisti vien pagal tai, kaip yra, –
25 nes nemanau, kad js visi
buvote priversti nusiÏeminti;
nes a‰ tikrai tikiu, kad tarp js˜
yra toki˜, kurie nusiÏemint˜
bet kokiomis aplinkybòmis.
26 Dabar, kaip sakiau apie tikòjimà, – kad tai nòra tobulas
paÏinimas, – lygiai taip yra su
mano ÏodÏiais. I‰ pradÏi˜ js

18a Etr 12:12, 18.
19a Jn 15:22–24.
21a Jn 20:29; Hbr 11.
b RR Viltis.
c Etr 12:6.

23a Jl 3:1–2.
b Mt 11:25;
Lk 10:21;
3 Nef 26:14–16;
DS 128:18.
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negalite tobulai Ïinoti apie j˜
tikrumà – ne daugiau, kaip kad
tikòjimas nòra tobulas Ïinojimas.
27 Bet ‰tai jei js pabusite ir
paÏadinsite savo sielos galias
netgi tiek, jog i‰bandysite mano
ÏodÏius ir panaudosite dalel´
tikòjimo, taip, net jeigu negalite
nieko daugiau, kaip tik a noròti
tikòti, leiskite ‰itam norui veikti
jumyse, netgi kol patikòsite taip,
kad galòsite skirti vietà daliai
mano ÏodÏi˜.
28 Dabar, prilyginkime Ïod∞
a
sòklai. Dabar, jei skirsite vietà,
kad b sòkla galòt˜ bti pasodinta
js˜ c ‰irdyje, ‰tai, jei tai tikra
sòkla, arba gera sòkla, jei jos nei‰mesite lauk savo d netikòjimu,
pasiprie‰indami Vie‰paties Dvasiai, ‰tai ji pradòs brinkti js˜
krtinòje; ir kada jausite ‰iuos
brinkimo judesius, js imsite sakyti savyje: Tai turòt˜ bti gera
sòkla, arba geras Ïodis, nes jis
pradeda plòsti mano sielà, taip,
jis pradeda ap‰viesti mano e supratimà, taip, jis pradeda man
patikti.
29 Dabar ‰tai ar tai nesustiprins
js˜ tikòjimo? Sakau jums: taip;
taãiau jis dar nei‰augo ∞ tobulà
paÏinimà.
30 Bet ‰tai kada sòkla brinksta,
dygsta ir pradeda augti, tada js
turite pripaÏinti, kad tai gera
sòkla; nes ‰tai ji brinksta, dygsta
ir pradeda augti. Ir dabar ‰tai ar
tai nesustiprins js˜ tikòjimo?
Taip, tai sustiprins js˜ tikòjimà;
27a Mk 11:24.
28a Al 33:1.
b Lk 8:11.
c RR ·irdis.
d Mt 17:20.

nes js sakysite: Îinau, kad tai
gera sòkla; nes ‰tai ji dygsta ir
pradeda augti.
31 Ir dabar ‰tai ar js esate tikri,
kad tai gera sòkla? Sakau jums:
taip; nes kiekviena sòkla veda
pagal savo a pana‰umà.
32 Todòl jei sòkla auga, ji –
gera, bet jei ji neauga, ‰tai ji nòra
gera, todòl ji i‰metama lauk.
33 Ir dabar ‰tai kadangi js atlikote bandymà ir pasodinote ‰ità
sòklà, ir ji brinksta ir dygsta, ir
pradeda augti, js turite Ïinoti,
kad ‰i sòkla gera.
34 Ir dabar ‰tai ar js˜ a paÏinimas tobulas? Taip, dòl ‰ito dalyko js˜ paÏinimas tobulas, o
js˜ b tikòjimas snaudÏia; ir tai
dòl to, kad js Ïinote; nes js
Ïinote, kad Ïodis praplòtò js˜
sielà, ir taip pat Ïinote, kad jis
sudygo, kad js˜ supratimas
pradeda ‰viesòti, ir js˜ c protas
ima plòstis.
35 O tada, argi tai nòra tikra?
Sakau jums: taip, nes tai yra
a
‰viesa; o viskas, kas yra ‰viesa,
yra gera, kadangi tai ∞Ïirima,
todòl js turite Ïinoti, kad tai
gera; ir dabar ‰tai, ar po to, kai
paragavote ‰itos ‰viesos, js˜
Ïinojimas yra tobulas?
36 ·tai sakau jums: ne; ir neturite atidòti ‰alin savo tikòjimo,
nes js tik panaudojote savo
tikòjimà sòklai pasodinti, idant
atliktumòte bandymà, kad suÏinotumòte, ar sòkla yra gera.
37 Ir ‰tai, kai tas medis pradòs

e RR Supratimas.
31a Pr 1:11–12.
34a RR PaÏinimas,
Ïinojimas.
b Etr 3:19.

c RR Protas.
35a Jn 3:18–21.
RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
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augti, js sakysite: Puoselòkime
j∞ labai rpestingai, kad jis ∞si‰aknyt˜, idant augt˜ auk‰tyn ir
atvest˜ mums vaisi˜. Ir dabar
‰tai, jei puoselòsite j∞ labai rpestingai, jis ∞si‰aknys ir i‰augs
auk‰tyn, ir atves vaisi˜.
38 Bet jei a nesirpinsite medÏiu
ir nesuksite sau galvos dòl jo
prieÏiros, ‰tai jis ne∞si‰aknys;
ir kada uÏeina saulòs kaitra ir
svilina j∞, kadangi jis neturi
‰akn˜, jis nudÏiva, ir js i‰raunate j∞ ir i‰metate lauk.
39 Dabar, tai ne dòl to, kad
sòkla buvo negera, ir ne dòl to,
kad jos vaisiai nòra trok‰tini;
bet tai dòl to, kad js˜ a Ïemò
nederlinga, ir js nenorite puoselòti medÏio, todòl js negalite
turòti jo vaisi˜.
40 Ir taip, jeigu js nepuoselòsite ÏodÏio, tikòjimo akimi
Ïvelgdami ateitin ∞ jo vaisius,
js niekada negalòsite ra‰kyti
gyvybòs a medÏio vaisi˜.
41 Bet jeigu puoselòsite Ïod∞,
taip, puoselòsite med∞, jam pradòjus augti, savo tikòjimu su
didÏiu stropumu ir a kantrybe,
Ïvelgdami ateitin ∞ jo vaisi˜,
jis ∞si‰aknys; ir tai bus medis,
b
augantis nesibaigianãiam gyvenimui.
42 Ir dòl js˜ a stropumo, js˜
tikòjimo ir js˜ kantrybòs su
ÏodÏiu, puoselòjant j∞, kad jis
∞si‰aknyt˜ jumyse, ‰tai netrukus
ra‰kysite jo b vaisius, kurie patys
vertingiausi ir saldesni uÏ viskà,
kas saldu, ir baltesni uÏ viskà,
38a
39a
40a
41a

RR Atsimetimas.
Mt 13:5.
Pr 2:9; 1 Nef 15:36.
RR Kantrybò.

kas balta, taip, ir tyresni uÏ viskà,
kas tyra; ir js sotinsitòs ‰itais
vaisiais netgi tol, kol pasisotinsite, tad nei alksite, nei trok‰ite.
43 Tada, mano broliai, js
pjausite atpildus uÏ savo tikòjimà ir stropumà, ir kantryb´, ir
did∞ kantrumà, parodytus belaukiant, kol medis atne‰ jums
vaisi˜.
33 SKYRIUS
Zenosas mokò, kad Ïmonòs melst˜si
ir garbint˜ visose vietose ir kad
teismai yra nugr´Ïti dòl Snaus.
Zenokas mokò, kad gailestingumas
suteiktas dòl Snaus. Mozò tyruose
buvo i‰kòl´s Dievo Snaus pavaizdà.
Apie 74 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar, po to, kai Alma pasakò
‰iuos ÏodÏius, jie pasiuntò pas j∞,
noròdami suÏinoti, ar jie turòt˜
tikòti a vienà Dievà, kad galòt˜
gauti tà vaisi˜, apie kur∞ jis kalbòjo, arba kaip jie turòt˜ pasodinti tà b sòklà, arba Ïod∞, apie
kur∞ jis kalbòjo, kuris, pasak jo,
turòt˜ bti pasodintas j˜ ‰irdyse; arba kokiu bdu jie turòt˜
pradòti naudoti savo tikòjimà.
2 Ir Alma tarò jiems: ·tai, js
sakòte, jog a negalite garbinti savo
Dievo, kadangi esate i‰mesti i‰
sinagog˜. Bet ‰tai, sakau jums:
jeigu manote, kad negalite garbinti Dievo, js smarkiai klystate ir jums reikia patyrinòti
b
Ra‰tus; jeigu manote, kad jie jus
to moko, tai js j˜ nesuprantate.

b Al 33:23; DS 63:23.
42a RR Stropumas.
b 1 Nef 8:10–12.
33 1a 2 Nef 31:21;

Mzj 15:2–4.
b Al 32:28–43.
2 a Al 32:5.
b Al 37:3–10.
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3 Argi neprisimenate skait´, kà
Zenosas, senovòs prana‰as, sakò
apie maldà, arba b garbinimà?
4 Nes jis sakò: Tu esi gailestingas, o Dieve, nes i‰girdai mano
maldà, net kai a‰ buvau tyruose;
taip, tu buvai gailestingas, kada
a‰ meldÏiausi uÏ tuos, kurie
buvo mano a prie‰ai, ir tu atgr´Ïei juos ∞ mane.
5 Taip, o Dieve, ir tu buvai man
gailestingas, kai ‰aukiausi tav´s
savo a lauke; kada ‰aukiausi tav´s savo maldoje, ir tu i‰girdai
mane.
6 Ir dar, o Dieve, kada a‰ pasukau ∞ savo namus, tu i‰girdai
mane mano maldoje.
7 Ir kada a‰ pasukau ∞ savo
a
kambaròl∞, o Vie‰patie, ir tau
meldÏiausi, tu i‰girdai mane.
8 Taip, tu esi gailestingas savo
vaikams, kada jie ‰aukiasi tav´s, kad i‰girstum juos tu, o ne
Ïmonòs, ir tu i‰girsi juos.
9 Taip, o Dieve, tu buvai gailestingas man ir girdòjai mano maldavimus tavo susirinkimuose.
10 Taip, ir tu taip pat girdòjai
mane, kada a‰ buvau a i‰mestas
lauk ir niekinamas savo prie‰˜;
taip, tu i‰girdai mano ‰auksmus
ir pykai ant mano prie‰˜, ir aplankei juos savo pyktyje greitu
sunaikinimu.
11 Ir tu i‰girdai mane dòl mano
suspaudim˜ ir mano nuo‰irdumo; ir tai dòl savo Snaus tu
buvai toks gailestingas man,
todòl a‰ ‰auksiuos tav´s visuose
a

3 a RR Ra‰tai – Prarasti
Ra‰tai; Zenosas.
b RR Garbinimas.
4 a Mt 5:44.
5 a Al 34:20–25.
7 a Mt 6:5–6; Al 34:26.

savo suspaudimuose, nes tavyje
mano dÏiaugsmas; nes tu nugr´Ïei savo teismus nuo man´s dòl
savo Snaus.
12 Ir dabar Alma sakò jiems: Ar
tikite ‰itais a Ra‰tais, para‰ytais
t˜, i‰ senovòs?
13 ·tai jei tikite, tai turite tikòti
tuo, kà pasakò a Zenosas; nes ‰tai
jis pasakò: Tu nugr´Ïei savo
teismus dòl savo Snaus.
14 Dabar ‰tai, mano broliai,
noròãiau paklausti, ar skaitòte
Ra‰tus? Jei skaitòte, tai kaipgi
galite netikòti Dievo Snumi?
15 Nes a nepara‰yta, kad Zenosas vienintelis kalbòjo apie tai,
bet b Zenokas taip pat kalbòjo
apie tai.
16 Nes ‰tai jis pasakò: Tu pyksti,
o Vie‰patie, ant ‰it˜ Ïmoni˜,
kadangi jie nenori suprasti tavo
pasigailòjim˜, kuriuos tu suteikei jiems dòl savo Snaus.
17 Ir dabar, mano broliai, js
matote, kad antras senovòs prana‰as paliudijo apie Dievo Sn˜,
ir kadangi Ïmonòs nesuprato jo
ÏodÏi˜, jie a uÏmu‰ò j∞ akmenimis.
18 Bet ‰tai tai dar ne viskas;
‰itie ne vieninteliai, kurie kalbòjo apie Dievo Sn˜.
19 ·tai apie j∞ kalbòjo a Mozò;
taip, ir ‰tai tyruose buvo b i‰keltas c pavaizdas, kad kiekvienas,
kuris Ïiròs ∞ j∞, galòt˜ gyventi.
Ir daug kas Ïiròjo ir gyveno.
20 Bet maÏai kas suprato t˜
dalyk˜ prasm´, ir tai dòl savo
‰irdÏi˜ kietumo. Bet buvo daug

10a Al 32:5.
12a RR Ra‰tai.
13a Al 34:7.
15a JokK 4:4.
b 1 Nef 19:10; Al 34:7.
17a RR Kankinys,

kankinio mirtis.
19a PakØst 18:15, 18;
Al 34:7.
b Jn 3:14; Hel 8:14–15.
c Sk 21:9; 2 Nef 25:20;
Mzj 3:15.
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toki˜, kurie buvo taip uÏkietòj´,
kad nepanoro Ïiròti, todòl jie
praÏuvo. Dabar, jie nepanoro
Ïiròti dòl to, kad netikòjo, jog
tai juos a i‰gydys.
21 O mano broliai, jeigu galòtumòt bti i‰gydyti paprasãiausiai
pakeldami savo akis, kad btumòt i‰gydyti, argi nedelsdami
nepaÏvelgtumòt, ar geriau uÏkietintumòt savo ‰irdis dòl netikòjimo ir btumòt tokie tings,
kad nepakeltumòt savo aki˜,
savo praÏãiai?
22 Jei taip, vargas i‰tiks jus;
bet jei ne, tai pakelkite savo
akis ir a pradòkite tikòti Dievo
Sn˜, kad jis ateis i‰pirkti savo
Ïmoni˜ ir kentòs, ir mirs, kad
b
apmokòt˜ j˜ nuodòmes; ir kad
c
prisikels i‰ mirusi˜j˜, tuo ∞gyvendindamas d prikòlimà, tad
visi Ïmonòs stos prie‰ais j∞, kad
bt˜ teisiami paskutin´ ir teismo
dienà pagal savo e darbus.
23 Ir dabar, mano broliai, a‰
noriu, kad ‰ità Ïod∞ js a pasodintumòt savo ‰irdyse, ir kai jis
pradòs brinkti, taip pat puoselòkite j∞ savo tikòjimu. Ir ‰tai jis
taps medÏiu, b auganãiu jumyse
nesibaigianãiam gyvenimui. Ir
tada teduoda jums Dievas, kad
js˜ c na‰tos bt˜ lengvos per jo
Snaus dÏiaugsmà. Ir btent
visa tai js galite padaryti, jei
tik panoròsite. Amen.
34 SKYRIUS
Amulekas liudija, jog i‰gelbòjimo
20a
22a
b
c

1 Nef 17:40–41.
Al 32:27–28.
Al 22:14; 34:8–9.
RR Prikòlimas.

Ïodis yra Kristuje. Jeigu nebt˜
∞vykdytas apmokòjimas, visa Ïmonija turòt˜ praÏti. Visas Mozòs
∞statymas nurodo ∞ Dievo Snaus
aukà. AmÏinasis i‰pirkimo planas
pagr∞stas tikòjimu ir atgaila. Melskite laikin˜j˜ ir dvasini˜ palaiminim˜. ·is gyvenimas yra laikas
Ïmonòms pasiruo‰ti susitikti su
Dievu. Su baime prie‰ais Dievà ∞gyvendinkite savo i‰gelbòjimà. Apie
74 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad Alma,
pasak´s jiems ‰iuos ÏodÏius,
atsisòdo ant Ïemòs, o aAmulekas
pakilo ir pradòjo mokyti juos,
sakydamas:
2 Mano broliai, manau, jog ne∞manoma, kad neÏinotumòt to,
kas pasakyta apie atòjimà Kristaus, apie kur∞ mokòme, kad
jis Dievo Snus; taip, a‰ Ïinau,
jog a to buvote gausiai mokomi
prie‰ jums pasitraukiant i‰ ms˜
tarpo.
3 Ir kadangi noròjote, kad mano
mylimas brolis apreik‰t˜, kà
jums daryti dòl savo suspaudim˜; ir jis ‰iek tiek jums kalbòjo,
kad paruo‰t˜ js˜ protus, taip,
ir jis paragino jus tikòti ir bti
kantrius;
4 taip, netgi taip tikòti, kad
a
pasodintumòt Ïod∞ savo ‰irdyse,
idant i‰bandytumòt jo gerumà.
5 Ir mes pamatòme, kad didysis
klausimas js˜ protuose yra ‰is:
ar Ïodis yra Dievo Snuje ar
nebus jokio Kristaus?
6 Ir js taip pat pamatòte, kad
mano brolis ∞rodò jums dauge-

d Al 11:44.
e RR Darbai.
23a Al 33:1; 34:4.
b Al 32:41; DS 63:23.

c Al 31:38.
34 1a Al 8:21.
2 a Al 16:13–21.
4 a Al 33:23.
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liu pavyzdÏi˜, kad i‰gelbòjimo
a
Ïodis yra Kristuje.
7 Mano brolis pateikò Zenoso
ÏodÏius, kad i‰pirkimas ateina
per Dievo Sn˜, ir taip pat Zenoko ÏodÏius, ir taip pat jis
kreipòsi ∞ Mozòs, kad ∞rodyt˜,
jog tai yra tikra.
8 Ir dabar, ‰tai a‰ pats a paliudysiu jums, kad tai yra tikra.
·tai, sakau jums, jog a‰ Ïinau,
kad Kristus ateis tarp Ïmoni˜
vaik˜ ant sav´s paimti savo
Ïmoni˜ prasiÏengim˜ ir kad jis
b
apmokòs pasaulio nuodòmes;
nes Vie‰pats Dievas pasakò tai.
9 Nes btina, kad bt˜ ∞vykdytas a apmokòjimas; nes pagal
did∞j∞ amÏinojo Dievo b planà
turi bti ∞vykdytas apmokòjimas, antraip visa Ïmonija nei‰vengiamai praÏus; taip, visi yra
uÏkietinti; taip, visi c nupuol´ ir
prapuol´, ir turòt˜ praÏti, jei
ne apmokòjimas, kuris btinai
turi bti ∞vykdytas.
10 Nes btina, kad bt˜ didÏioji ir paskutinò a auka; taip,
ne Ïmogaus auka, ne gyvulio,
ne kokio nors pauk‰ãio, nes tai
nebus Ïmogaus auka; bet tai turi
bti b beribò ir amÏina c auka.
11 Dabar, nòra nò vieno Ïmogaus, galinãio paaukoti savo
kraujà, kuris apmokòt˜ kito
nuodòmes. Dabar, jei Ïmogus
nuÏudo, ‰tai argi ms˜ ∞staty6 a Jn 1:1, 14.
8 a RR Liudyti.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
9 a Al 33:22.
b Al 12:22–33;
Moz 6:62.
c RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.

10a
b
c
11a

mas, kuris yra a teisingas, atima
jo brolio gyvyb´? Sakau jums: ne.
12 Bet ∞statymas reikalauja gyvybòs to, kuris a nuÏudò; todòl
niekas, kas neprilygsta beribiam
apmokòjimui, nòra pakankama
auka uÏ pasaulio nuodòmes.
13 Todòl btina, kad bt˜ didÏioji ir paskutinò auka, ir tada
baigsis, arba reikòt˜, kad a baigt˜si, kraujo praliejimas; tada
Mozòs b ∞statymas bus ∞vykdytas; taip, visa tai bus ∞vykdyta,
kiekviena raidelò ir brk‰nelis,
ir niekas nebus pranyk´.
14 Ir ‰tai ãia visa a ∞statymo
b
prasmò, kiekvienai dalelytei nurodant ∞ tà didÏiàjà ir paskutin´
c
aukà; ir ta didÏioji ir paskutinò
auka bus Dievo Snus, taip, beribò ir amÏina.
15 Ir taip jis atne‰ a i‰gelbòjimà
visiems tiems, kurie tikòs jo vardà; ir tai yra ‰itos paskutinòs
aukos tikslas – ∞gyvendinti gailestingumo vid˜, kuris pergali
teisingumà ir sukuria pagrindà
Ïmonòms turòti tikòjimà atgailai.
16 Ir taip a gailestingumas gali
patenkinti b teisingumo reikalavimus ir apglòbia juos sauganãiomis rankomis, kai tuo tarpu
tas, kuris nepanaudoja tikòjimo
atgailai, yra atidengtas visam
c
teisingumo reikalavim˜ ∞statymui; todòl tik tam, kuris turi
tikòjimà atgailai, ∞vykdomas

Moz 5:6–7.
2 Nef 9:7.
RR Auka.
PakØst 24:16;
Mzj 29:25.
12a RR Auk‰ãiausioji
bausmò;
ÎmogÏudystò.
13a 3 Nef 9:17, 19–20.

b
14a
b
c
15a
16a

3 Nef 15:5.
RR Mozòs ∞statymas.
Al 30:3.
DS 138:35.
RR I‰gelbòjimas.
RR Gailestingumas,
gailestingas.
b RR Teisingumas.
c Al 12:32.
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didysis ir amÏinas i‰pirkimo
d
planas.
17 Todòl teduoda jums Dievas,
mano broliai, kad js pradòtumòte naudoti savo a tikòjimà atgailai, kad pradòtumòte b ‰auktis
jo ‰vento vardo, kad jis pasigailòt˜ js˜.
18 Taip, ‰aukitòs jo, kad pasigailòt˜; nes jis yra galingas i‰gelbòti.
19 Taip, nusiÏeminkite ir nepaliaujamai melskitòs jam.
20 ·aukitòs jo, kada esate savo
laukuose, taip, dòl vis˜ savo
kaimeni˜.
21 a ·aukitòs jo savo namuose,
taip, dòl vis˜ savo nami‰ki˜,
tiek ryte, tiek vidurdien∞, tiek ir
vakare.
22 Taip, ‰aukitòs jo prie‰ savo
prie‰˜ galià.
23 Taip, a ‰aukitòs jo prie‰
b
velnià, kuris yra viso c teisumo
prie‰as.
24 ·aukitòs jo dòl savo lauk˜
pasòli˜, kad j˜ dòka galòtumòte
klestòti.
25 ·aukitòs dòl savo lauk˜
kaimeni˜, kad jos didòt˜.
26 Bet tai dar ne viskas; js
turite i‰lieti savo sielà savo
a
kambaròlyje ir savo slaptavietòje, ir savo tyruose.
27 Taip, ir kada js nesi‰aukiate
Vie‰paties, tebna js˜ a ‰irdys
b
kupinos, nuolat linkusios melstis jam dòl savo gerovòs ir dòl
gerovòs t˜, kurie yra aplink jus.
16d RR I‰pirkimo planas.
17a RR Tikòjimas, tikòti.
b RR Malda.
21a Ps 5:2–4;
3 Nef 18:21.
23a 3 Nef 18:15, 18.
b RR Velnias.

28 Ir dabar ‰tai, mano mylimi
broliai, sakau jums: nemanykite,
jog tai viskas; nes jei visa tai padar´ pavarysite a beturt∞ ir nuogà,
neaplankysite ligoto ir prislògto,
ir turòdami b neduosite savo turto tiems, kurie skursta – sakau
jums: jeigu nieko ‰ito nedarysite,
‰tai js˜ c malda yra d bergÏdÏia
ir nieko jums nepadòs, ir js
esate kaip veidmainiai, kurie
i‰siÏada tikòjimo.
29 Todòl jei neprisimenate a tikrosios meilòs, js esate atmatos,
kurias grynintojai i‰meta lauk
(kadangi jos nieko nevertos) ir
kurios trypiamos po Ïmoni˜
kojomis.
30 Ir dabar, mano broliai, a‰
noròãiau, kad po to, kai gavote
tiek daug liudijim˜, matydami,
kad ·ventieji Ra‰tai liudija apie
tai, eitumòte ir ne‰tumòte atgailos a vaisi˜.
31 Taip, noròãiau, kad eitumòt
ir daugiau nebeuÏkietintumòt
savo ‰irdÏi˜; nes ‰tai, dabar js˜
a
i‰gelbòjimo metas ir diena; ir
todòl jei atgailausite ir neuÏkietinsite savo ‰irdÏi˜, didysis i‰pirkimo planas nedelsiant bus
∞vykdytas jums.
32 Nes ‰tai ‰itas gyvenimas
yra laikas Ïmonòms a pasiruo‰ti
susitikti su Dievu; taip, ‰tai ‰ito
gyvenimo diena yra diena Ïmonòms atlikti savo darbus.
33 Ir dabar, kaip jau sakiau
prie‰ tai, kadangi turòjote tiek

c RR Teisus, teisumas.
26a Mt 6:5–6.
27a RR ·irdis.
b RR Màstyti.
28a RR Varg‰ai.
b RR ·alpa.
c Mt 15:7–8.

d Mor 7:6–8.
29a RR Tikroji meilò.
30a Mt 3:8;
Al 13:13.
31a Rom 13:11–12.
32a 2 Nef 2:21;
Al 12:24; 42:4–6.
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daug liudijim˜, a‰ maldauju
jus, kad a neatidòliotumòte savo
b
atgailos dienos pabaigai; nes
po ‰itos gyvenimo dienos, kuri
duota mums pasiruo‰ti amÏinybei, ‰tai, jeigu mes deramai
nei‰naudosime savo laiko ‰iame
gyvenime, ateis c tamsos d naktis,
kurioje jokio darbo nebus galima atlikti.
34 Kada bsite atvesti ∞ tà baisià a lemtingà valandà, js negalòsite pasakyti: A‰ atgailausiu;
a‰ sugr∞‰iu pas savo Dievà. Ne,
js negalòsite to pasakyti; nes
ta pati dvasia, kuri valdys js˜
knà tuo metu, kai i‰eisite i‰
‰ito gyvenimo, ta pati dvasia
turòs galià valdyti js˜ knà
tame amÏinajame pasaulyje.
35 Nes ‰tai, jei atidòliojote savo
atgailos dienà net iki mirties,
‰tai, js tapote a pajungti velnio
dvasiai, ir jis b uÏantspaudavo
jus esant jo; todòl Vie‰paties
Dvasia pasitraukò nuo js˜ ir
neturi vietos jumyse, ir velnias
turi visà galià jums; ir tokia yra
nelab˜j˜ galutinò bsena.
36 Ir tai a‰ Ïinau, kadangi
Vie‰pats pasakò, jog jis negyvena a ne‰ventose ‰ventyklose,
bet gyvena b teisi˜j˜ ‰irdyse;
taip, ir jis taip pat pasakò, kad
teisieji atsisòs jo karalystòje,
kad daugiau nebei‰eit˜; bet j˜
33a Hel 13:38; DS 45:2.
b RR Atgailauti,
atgaila.
c RR Tamsa, dvasinò;
Mirtis, dvasinò.
d Jn 9:4; DS 45:17.
34a Al 40:13–14.
35a 2 Nef 28:19–23.
b 2 Nef 9:9.

apdarai bus i‰balinti Avinòlio
krauju.
37 Ir dabar, mano mylimi
broliai, a‰ trok‰tu, kad js tai
prisimintumòt ir a ∞gyvendintumòte savo i‰gelbòjimà su baime
prie‰ais Dievà ir kad daugiau
nebeneigtumòt Kristaus atòjimo;
38 kad daugiau a nebekovotumòte prie‰ ·ventàjà Dvasià, bet
kad priimtumòt jà ir priimtumòt
Kristaus b vardà; kad nusiÏemintumòt net iki dulki˜ ir c garbintumòte Dievà dvasia ir tiesa,
kur bebtumòt; ir kad gyventumòte, kasdien d dòkodami uÏ
daugyb´ pasigailòjim˜ ir palaiminim˜, kuriuos jis teikia jums.
39 Taip, ir a‰ taip pat raginu
jus, mano broliai, nuolat a skirti
dòmes∞ maldai, kad nebtumòte nuklaidinti velnio b pagund˜, kad jis nepergalòt˜ js˜,
kad netaptumòt jo pavaldiniais
paskutiniàjà dienà; nes ‰tai jis
neatlygina jums c niekuo geru.
40 Ir dabar, mano mylimi broliai, noròãiau paraginti jus bti
a
kantrius ir i‰k´sti visokius suspaudimus; kad b neburnotumòte
prie‰ tuos, kurie i‰meta jus dòl
js˜ nepaprasto skurdo, idant
netaptumòte nusidòjòliais kaip
jie;
41 bet kad btumòte kantrs
ir k´stumòte tuos suspaudimus

36a Mzj 2:37; Al 7:21;
Hel 4:24.
b RR Teisus, teisumas.
37a Fil 2:12.
38a RR Kova.
b Mzj 5:8; Al 5:38.
c RR Garbinimas.
d Ps 69:31;
DS 59:7.

39a
b
c
40a
b

RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
RR Saugoti, sargas,
sargybinis.
RR Gundyti,
gundymas.
Al 30:60.
RR Kantrybò.
DS 31:9.
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su tvirta viltimi, kad vienà dienà
ilsòsitòs nuo vis˜ savo suspaudim˜.
35 SKYRIUS
ÎodÏio skelbimas griauna zoraminink˜ verslà. Jie i‰varo atsivertusiuosius, kurie po to prisijungia
prie Amono Ïmoni˜ Jer‰ono Ïemòje.
Alma sielvartauja dòl Ïmoni˜ nelabumo. Apie 74 m. prie‰ Kristaus
gim.
Dabar, buvo taip, kad po to, kai
Amulekas baigò kalbòti ‰iuos
ÏodÏius, jie i‰òjo i‰ minios ir
peròjo ∞ Jer‰ono Ïem´.
2 Taip, ir likusieji broliai, po to,
kai paskelbò Ïod∞ zoramininkams, taip pat peròjo ∞ Jer‰ono
Ïem´.
3 Ir buvo taip, kad zoraminink˜ auk‰tuomenò, pasitarusi dòl
jiems paskelbt˜ ÏodÏi˜, pyko
dòl to ÏodÏio, nes jis Ïlugdò j˜
a
verslà; todòl jie nepaklausò t˜
ÏodÏi˜.
4 Ir jie pasiuntò ir surinko visoje Ïemòje visus Ïmones ir taròsi
su jais dòl pasakyt˜ ÏodÏi˜.
5 Dabar, j˜ vadovai, kunigai ir
mokytojai neatskleidò Ïmonòms
savo nor˜; taigi jie slapãia suÏinojo vis˜ Ïmoni˜ mintis.
6 Ir buvo taip, kad suÏinoj´
vis˜ Ïmoni˜ mintis, tuos, kurie
palaikò Almos ir jo broli˜ pasakytus ÏodÏius, i‰metò i‰ Ïemòs;
ir j˜ buvo daug; ir jie taip pat
peròjo ∞ Jer‰ono Ïem´.
7 Ir buvo taip, kad Alma ir jo
broliai tarnavo jiems.
35 3a RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.

8 Dabar, zoraminink˜ Ïmonòs
pyko ant Amono Ïmoni˜, kurie
buvo Jer‰one, ir zoraminink˜
vyriausiasis vadovas, bdamas
labai nedoras vyras, pasiuntò
pas Amono Ïmones, pageidaudamas, kad jie i‰mest˜ i‰ savo
Ïemòs visus tuos, kurie i‰ j˜
peròjo ∞ j˜ Ïem´.
9 Ir jis i‰kvòpò daug grasinim˜
jiems. Dabar, Amono Ïmonòs
nebijojo j˜ ÏodÏi˜; todòl jie nei‰metò j˜ lauk, bet priòmò visus
pas juos peròjusius zoraminink˜
varg‰us; ir jie a pamaitino bei
aprengò juos, ir davò jiems Ïemes
kaip paveldà; ir tarnavo jiems
pagal j˜ norus.
10 Dabar, tai kurstò zoramininkus pykãiui prie‰ Amono
Ïmones, ir jie pradòjo bendrauti
su lamanitais ir taip pat kurstyti
juos pykãiui prie‰ juos.
11 Ir taip zoramininkai ir lamanitai pradòjo ruo‰tis karui prie‰
Amono Ïmones ir taip pat prie‰
nefitus.
12 Ir taip pasibaigò teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms septynioliktieji metai.
13 Ir Amono Ïmonòs i‰vyko i‰
Jer‰ono Ïemòs ir peròjo ∞ Meleko
Ïem´, uÏleisdami vietà Jer‰ono
Ïemòje nefit˜ armijoms, kad jie
galòt˜ kovoti su lamanit˜ armijomis ir zoraminink˜ armijomis;
ir taip a‰tuonioliktaisiais teisòj˜
valdÏios metais prasidòjo karas
tarp lamanit˜ ir nefit˜; ir j˜ kar˜
a
apra‰ymas bus pateiktas toliau.
14 O Alma ir Amonas, ir j˜
broliai, ir taip pat du Almos sns po to, kai buvo ∞rankiai

9 a Mzj 4:26.
RR Gerovòs darbas,

gerovò.
13a Al 43:3.
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Dievo rankose, atvedant a daug
zoraminink˜ ∞ atgailà, sugr∞Ïo ∞
Zarahemlos Ïem´; ir visi atvestieji ∞ atgailà buvo i‰vyti i‰ savo
Ïemòs; bet jie gavo Ïemes kaip
paveldà Jer‰ono Ïemòje ir òmòsi
ginkl˜ ginti save, savo Ïmonas,
vaikus bei Ïemes.
15 Dabar, kadangi Alma buvo
nulidintas dòl savo Ïmoni˜ nedorumo, taip, dòl kar˜ ir kraujo
praliejim˜, ir nesutarim˜, kurie
buvo tarp j˜, ir kadangi jis buvo
skelbti ÏodÏio, arba buvo si˜stas
skelbti ÏodÏio, visiems Ïmonòms
kiekviename mieste, ir kadangi
matò, kad Ïmoni˜ ‰irdys pradòjo kietòti ir kad jie pradòjo a uÏsigauti dòl ÏodÏio grieÏtumo, jo
‰irdis nepaprastai sielvartavo.
16 Todòl jis nurodò surinkti jo
snus, idant galòt˜ kiekvienam
j˜ atskirai duoti a ∞pareigojimus
dòl to, kas susij´ su teisumu. Ir
mes turime apra‰ymà apie jo
∞sakymus, kuriuos jis davò jiems,
pagal jo paties metra‰t∞.
Almos ∞sakymai savo snui
Helamanui.
Tai apra‰yta 36 ir 37 skyriuose.

36 SKYRIUS
Alma liudija Helamanui apie savo
atsivertimà i‰vydus angelà. Jis patyrò pasmerktos sielos kanãias; jis
‰aukòsi Jòzaus vardo ir uÏgimò i‰
14a Al 35:6.
15a RR Atsimetimas.
16a RR Prievaizdas,
prievaizdavimas.
36 1a Hel 5:9–14.
2 a Mzj 23:23; 24:17–21.

b
3a
b
4a

Dievo. Saldus dÏiaugsmas pripildò jo sielà. Jis matò brius angel˜,
‰lovinanãi˜ Dievà. Daug atsivertusi˜j˜ patyrò ir pamatò tai, kà jis
patyrò ir pamatò. Apie 74 m. prie‰
Kristaus gim.
Mano a snau, atsuk aus∞ mano
ÏodÏiams; nes prisiekiu tau,
kad kiek tu laikysiesi Dievo
∞sakym˜, tiek klestòsi Ïemòje.
2 A‰ noròãiau, kad tu darytum
taip, kaip a‰ dariau, prisimindamas ms˜ tòv˜ nelaisv´; nes jie
buvo a vergijoje, ir niekas, i‰skyrus Abraomo b Dievà ir Izaoko
Dievà, ir Jokbo Dievà, negalòjo
j˜ i‰vaduoti; o jis tikrai i‰vadavo
juos i‰ vis˜ j˜ suspaudim˜.
3 Ir dabar, o mano snau Helamanai, ‰tai tu esi jaunas, ir todòl
maldauju tav´s, kad paklausytum mano ÏodÏi˜ ir pasimokytum i‰ man´s; nes Ïinau, kad
kiekvienas, kuris savo viltis sudòs ∞ Dievà, bus remiamas savo
a
i‰mòginimuose ir savo varguose, ir savo suspaudimuose ir bus
b
i‰keltas paskutiniàjà dienà.
4 Ir nenoròãiau, jog galvotum,
kad a‰ a Ïinau pats i‰ sav´s –
Ïinau ne i‰ to, kas laikina, bet i‰
to, kas dvasi‰ka, ne i‰ b kni‰ko
proto, bet i‰ Dievo.
5 Dabar, ‰tai sakau tau, jei
nebãiau a uÏgim´s i‰ Dievo,
b
neÏinoãiau ‰it˜ dalyk˜; bet Dievas savo ‰ventojo angelo burna
tai man atskleidò, ne dòl kokio
nors mano paties c vertumo.

I‰ 3:6; Al 29:11.
Rom 8:28.
Mzj 23:21–22.
1 Kor 2:11;
Al 5:45–46.
RR PaÏinimas,

Ïinojimas.
b RR Kni‰ka.
5 a RR UÏgim´s i‰ naujo,
uÏgim´s i‰ Dievo.
b Al 26:21–22.
c RR Vertas, vertumas.
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6 Nes a‰ vaik‰ãiojau su Mozijo
snumis, kòsindamasis a sunaikinti Dievo baÏnyãià; bet ‰tai,
Dievas atsiuntò savo ‰ventàj∞ angelà sustabdyti mus tame kelyje.
7 Ir ‰tai jis prakalbo mums, lyg
griaustinio balsu, ir visa Ïemò
a
drebòjo po ms˜ kojomis; ir mes
visi parkritome ant Ïemòs, nes
Vie‰paties b baimò apòmò mus.
8 Bet ‰tai balsas tarò man: Kelkis. Ir a‰ atsikòliau ir atsistojau,
ir i‰vydau angelà.
9 Ir jis tarò man: Net jei tu pats
ir nori bti sunaikintas, daugiau
nesikòsink sunaikinti Dievo baÏnyãià.
10 Ir buvo taip, kad a‰ parkritau
ant Ïemòs; ir a tris dienas bei tris
naktis negalòjau atverti burnos
ir pajudinti galni˜.
11 Ir angelas man pasakò daugiau dalyk˜, kuriuos girdòjo
mano broliai, bet a‰ negirdòjau
j˜; nes kai i‰girdau ÏodÏius:
Net jei tu pats ir nori bti sunaikintas, daugiau nesikòsink
sunaikinti Dievo baÏnyãià, a‰
buvau persmelktas tokios didelòs baimòs ir nuostabos, kad
galbt bsiu sunaikintas, jog
parkritau ant Ïemòs ir daugiau
nieko nebegirdòjau.
12 Bet buvau kankinamas
a
amÏinos kankynòs, nes mano
siela iki auk‰ãiausio laipsnio
buvo akòjama ir kankinama vis˜
mano nuodòmi˜.
13 Taip, a‰ prisiminiau visas
savo nuodòmes ir nedorybes, dòl
6 a Mzj 27:10.
7 a Mzj 27:18.
b RR Baimò – Dievo
baimò.
10a Mzj 27:19–23.
12a DS 19:11–15.

kuri˜ buvau a kankinamas pragaro kanãiomis; taip, pamaãiau,
kad mai‰tavau prie‰ Dievà ir
nevykdÏiau jo ‰vent˜ ∞sakym˜.
14 Taip, ir nuÏudÏiau daug jo
vaik˜, arba, tiksliau, nuklaidinau
juos ∞ sunaikinimà; taip, ir apskritai paòmus, tokios baisios
buvo mano nedorybòs, kad vien
tik mintis, jog ateisiu savo Dievo
akivaizdon, kankino mano sielà
neapsakomu siaubu.
15 O, – galvojau a‰, – kad
a
galòãiau bti i‰varytas ir sunaikintas tiek siela, tiek ir knu,
kad nebãiau atvestas stoti savo
Dievo akivaizdon, idant bãiau
teisiamas pagal savo b darbus.
16 Ir dabar, tris dienas ir tris
naktis a‰ buvau kankinamas,
btent a pasmerktos sielos kanãiomis.
17 Ir buvo taip, kad kol buvau
taip kankinamas kanãiomis, kol
buvau a akòjamas daugybòs savo
nuodòmi˜ prisiminimu, ‰tai, taip
pat a‰ prisiminiau girdòj´s savo
tòvà prana‰aujant Ïmonòms apie
kaÏkokio Jòzaus Kristaus, Dievo
Snaus, atòjimà apmokòti pasaulio nuodòmi˜.
18 Dabar, kada mano protas
pasigavo ‰ità mint∞, a‰ ‰aukiau
savo ‰irdyje: O Jòzau, tu Dievo
Snau, pasigailòk man´s, kuris
esu a karãiojoje tulÏyje ir apri‰tas amÏinomis mirties b grandinòmis.
19 Ir dabar ‰tai pagalvoj´s
apie tai, a‰ jau nebegalòjau pri-

13a RR Kaltò.
15a Apr 6:15–17;
Al 12:14.
b Al 41:3; DS 1:9–10.
16a RR Pasmerktas,
pasmerktumas.

17a 2 Kor 7:10.
18a T.y. apimtas
nepaprastos sàÏinòs
grauÏaties.
b 2 Nef 9:45; 28:22;
Al 12:11; Moz 7:26.
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siminti savo skausm˜; taip, a‰
jau nebebuvau a akòjamas savo
nuodòmi˜ prisiminimu.
20 O, kok∞ a dÏiaugsmà ir kokià
nuostabià ‰viesà a‰ i‰vydau;
taip, mano siela buvo pripildyta
dÏiaugsmo, tokio pat didelio,
kokia buvo mano kanãia!
21 Taip, sakau tau, mano snau,
kad negalòjo bti nieko tokio didÏiulio ir tokio kartaus, kokios
buvo mano kanãios. Taip, ir vòlgi sakau tau, mano snau, kad,
antravertus, negali bti nieko
tokio didÏiulio ir saldaus, koks
buvo mano dÏiaugsmas.
22 Taip, man regis, a‰ maãiau,
kaip kad ms˜ tòvas a Lehis
matò, Dievà, sòdint∞ savo soste,
apsuptà nesuskaiãiuojam˜ angel˜ bri˜, giedanãi˜ ir ‰lovinanãi˜ savo Dievà; ir mano siela
tro‰ko bti ten.
23 Bet ‰tai mano galnòs vòl
atgavo a stipryb´, ir a‰ atsistojau
ant koj˜ ir paskelbiau Ïmonòms,
kad b uÏgimiau i‰ Dievo.
24 Taip, ir nuo to laiko net iki
‰iol a‰ neatlyÏdamas dirbau, kad
atvesãiau sielas ∞ atgailà; idant
atvesãiau jas a ragauti nepaprasto dÏiaugsmo, kurio a‰ paragavau; kad jos taip pat galòt˜
uÏgimti i‰ Dievo ir bti b pripildytos ·ventosios Dvasios.
25 Taip, ir dabar ‰tai, o mano
snau, Vie‰pats duoda man
nepaprastai didel∞ dÏiaugsmà
mano darb˜ vaisiais.
19a RR Kaltò.
20a RR DÏiaugsmas.
22a 1 Nef 1:8.
23a Moz 1:10.
b Al 5:14.
RR UÏgim´s i‰ naujo,
uÏgim´s i‰ Dievo.

26 Nes dòl a ÏodÏio, kur∞ jis suteikò man, ‰tai daugelis uÏgimò
i‰ Dievo ir ragavo, kaip kad a‰
ragavau, ir i‰vydo savo akimis,
kaip kad a‰ i‰vydau; todòl jie
Ïino lygiai taip, kaip a‰ Ïinau,
apie tai, kà kalbòjau; o paÏinimas, kur∞ turiu, yra i‰ Dievo.
27 Ir a‰ buvau remiamas visokiuose i‰mòginimuose ir varguose, taip, ir visokiuose suspaudimuose; taip, Dievas i‰vadavo
mane i‰ kalòjimo ir i‰ panãi˜, ir
i‰ mirties; taip, ir a‰ sudedu savo
viltis ∞ j∞, ir jis vòl a i‰vaduos mane.
28 Ir a‰ Ïinau, kad paskutiniàjà
dienà jis a prikels mane gyventi
su juo b ‰lovòje; taip, ir a‰ ‰lovinsiu j∞ per amÏius, nes jis c i‰vedò
ms˜ tòvus i‰ Egipto ir prarijo
d
egiptieãius Raudonojoje jroje;
ir savo galia jis vedò juos ∞ paÏadòtàjà Ïem´; taip, ir laikas
nuo laiko i‰vaduodavo juos i‰
vergijos ir nelaisvòs.
29 Taip, ir jis taip pat i‰vedò
ms˜ tòvus i‰ Jeruzalòs Ïemòs;
ir taip pat, savo nesibaigianãia
galia, i‰vaduodavo juos i‰ a vergijos ir nelaisvòs, laikas nuo
laiko netgi iki ‰ios dienos; ir a‰
visuomet laikiau atmintyje j˜
nelaisv´; taip, ir tu turi i‰laikyti
atmintyje j˜ nelaisv´, kaip kad
a‰ padariau.
30 Bet ‰tai, mano snau, tai dar
ne viskas; nes tu turi Ïinoti, kaip
kad a‰ Ïinau, kad a kiek laikysiesi Dievo ∞sakym˜, tiek klestòsi

24a 1 Nef 8:12; Mzj 4:11.
b 2 Nef 32:5;
3 Nef 9:20.
RR ·ventoji Dvasia.
26a Al 31:5.
27a Ps 34:18.
28a 3 Nef 15:1.

b RR ·lovò.
c I‰ 12:51.
d I‰ 14:26–27.
29a Mzj 24:17; 27:16;
Al 5:5–6.
30a 2 Nef 1:9–11;
Al 50:19–22.
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Ïemòje; ir tu taip pat turi Ïinoti,
kad kiek nesilaikysi Dievo ∞sakym˜, tiek bsi atkertamas nuo
jo akivaizdos. Ir tai yra pagal jo
Ïod∞.
37 SKYRIUS
Skaistvario plok‰telòs ir kiti Ra‰tai
saugomi sieloms atvesti ∞ i‰gelbòjimà. Jareditai buvo sunaikinti dòl
savo nelabumo. J˜ slaptos priesaikos ir sandoros turi bti slepiamos
nuo Ïmoni˜. Tarkitòs su Vie‰paãiu
visuose savo darbuose. Kaip Liahona vedò nefitus, taip Kristaus Ïodis
veda Ïmones ∞ amÏinàj∞ gyvenimà.
Apie 74 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, mano snau Helamanai, a‰ ∞sakau tau, kad paimtumòte a metra‰ãius, kurie buvo
b
patikòti man.
2 Ir a‰ taip pat ∞sakau tau, kad
vestumòte ‰ios liaudies metra‰t∞
taip, kaip a‰ tai dariau, ant Nefio plok‰teli˜ ir i‰saugotumòte
visus ‰iuos mano saugotus dalykus ‰ventus, kaip kad a‰ i‰saugojau juos; nes jie saugomi
a
i‰mintingam tikslui.
3 Ir ‰itos skaistvario a plok‰telòs, ant kuri˜ yra ‰itie raiÏiniai,
ant kuri˜ yra ·vent˜j˜ Ra‰t˜
metra‰ãiai, ant kuri˜ yra ms˜
protòvi˜ genealogija, netgi nuo
pradÏios –
4 ‰tai ms˜ tòvai prana‰avo,
kad jos bus saugomos ir perduodamos i‰ kartos ∞ kartà, ir
37 1a Al 45:2–8.
b Mzj 28:20.
2 a En 1:13–18;
MÎ 1:6–11;
Al 37:9–12.
3 a 1 Nef 5:10–19.

laikomos bei saugomos Vie‰paties ranka, kol i‰eis kiekvienai
tautai, giminei, lieÏuviui ir
liaudÏiai, kad jie suÏinot˜ jose
esanãius a slòpinius.
5 Ir dabar ‰tai, jei jos yra saugomos, jos turi i‰laikyti savo
skaistumà; taip, ir jos i‰laikys
savo skaistumà; taip, ir taip pat
i‰laikys visos plok‰telòs, kuriose
yra tai, kas yra ‰ventas ra‰tas.
6 Dabar js galite pamanyti,
kad tai mano a kvailystò; bet
‰tai sakau tau, kad b neÏymiais
ir paprastais dalykais ∞vykdomi dideli dalykai; ir neÏymios
priemonòs daugeliu atveju suglumina i‰mintinguosius.
7 Ir Vie‰pats Dievas dirba, panaudodamas a priemones savo
didiems ir amÏiniems tikslams
∞gyvendinti; ir labai b neÏymiomis
priemonòmis Vie‰pats suglumina i‰mintinguosius ir ∞gyvendina daugelio siel˜ i‰gelbòjimà.
8 Ir dabar, ligi ‰iol tokia buvo
Dievo i‰mintis, kad ‰itie dalykai bt˜ i‰saugoti; nes ‰tai, jie
a
praplòtò ‰itos liaudies atmint∞,
taip, ir daugel∞ ∞tikino j˜ keli˜
klaidingumu ir atvedò juos ∞ j˜
Dievo paÏinimà j˜ sieloms i‰gelbòti.
9 Taip, sakau jums: a jeigu ne
‰itie dalykai, uÏra‰yti ‰ituose
metra‰ãiuose, kurie yra ant ‰it˜
plok‰teli˜, tai Amonas ir jo
broliai nebt˜ galòj´ b ∞tikinti
tiek daug tkstanãi˜ lamanit˜
j˜ tòv˜ tradicij˜ klaidingumu;

RR Skaistvario
plok‰telòs.
4 a RR Dievo slòpiniai.
6 a 1 Kor 2:14.
b 1 Nef 16:28–29;
DS 64:33; 123:15–17.

7 a Iz 55:8–9.
b 2 Kar 5:1–14.
8 a 2 Tim 3:15–17;
Mzj 1:3–5.
9 a Mzj 1:5.
b Al 18:36; 22:12.
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taip, ‰itie metra‰ãiai ir j˜ c ÏodÏiai atvedò juos ∞ atgailà; tai yra
jie atvedò juos ∞ Vie‰paties, j˜
Dievo, paÏinimà ir dÏigavimà
j˜ I‰pirkòju, Jòzumi Kristumi.
10 Ir kas Ïino, gal jie bus priemonò atvesti daugel∞ tkstanãi˜ j˜, taip, ir taip pat daugel∞
tkstanãi˜ ms˜ kietasprandÏi˜
broli˜ nefit˜, kurie dabar kietina
savo ‰irdis nuodòmòje ir nedorybòse, ∞ j˜ I‰pirkòjo paÏinimà?
11 Dabar, ‰ie slòpiniai nòra
man visi‰kai atskleisti; todòl a‰
susilaikysiu.
12 Ir galbt pakaks, jei tik pasakysiu, kad jie saugomi i‰mintingam tikslui, kuris Dievui yra
Ïinomas; nes jis i‰mintingai a patarinòja dòl vis˜ savo darb˜, ir
jo takai yra tiess, ir jo kelias –
b
vienas amÏinas ratas.
13 O atmink, atmink, mano
snau Helamanai, kokie a grieÏti
yra Dievo ∞sakymai. Ir jis pasakò: b Jei laikysitòs mano ∞sakym˜,
c
klestòsite Ïemòje, – bet jeigu
nesilaikysite jo ∞sakym˜, bsite
i‰kirsti i‰ jo akivaizdos.
14 Ir dabar, atmink, mano snau, kad Dievas a patikòjo tau ‰ituos b ‰ventus dalykus, kuriuos
jis i‰saugojo ‰ventus ir kuriuos
jis laikys bei saugos savo c i‰mintingam tikslui, kad galòt˜ parodyti savo galià ateities kartoms.
15 Ir dabar ‰tai sakau tau prana‰ystòs dvasia, kad jeigu tu
prasiÏengsi Dievo ∞sakymams,
‰tai, ‰itie ‰venti dalykai bus pa9c
12a
b
13a
b

RR Evangelija.
2 Nef 9:28; JokK 4:10.
1 Nef 10:19; Al 7:20.
2 Nef 9:41.
Al 9:13; 3 Nef 5:22.

c
14a
b
c
16a

imti i‰ tav´s Dievo galia ir tu
bsi atiduotas ·òtonui, kad jis
sijot˜ tave kaip pelus prie‰ vòjà.
16 Bet jei tu laikysiesi Dievo
∞sakym˜ ir elgsiesi su ‰itais ‰ventais dalykais taip, kaip Vie‰pats
∞sako tau (nes turi kreiptis ∞
Vie‰pat∞ dòl visko, kà turi daryti
su jais), ‰tai, jokia Ïemòs ar pragaro jòga negalòs a atimti j˜ i‰
tav´s, nes Dievas pajògus ∞vykdyti visus savo ÏodÏius.
17 Nes jis ∞vykdys visus savo
paÏadus, kuriuos jis duos tau,
nes jis ∞vykdò savo paÏadus,
kuriuos jis davò ms˜ tòvams.
18 Nes jis paÏadòjo jiems, kad
a
i‰saugos ‰iuos dalykus savo
i‰mintingam tikslui, kad galòt˜
parodyti savo galià ateities
kartoms.
19 Ir dabar, ‰tai vienà tikslà jis
∞vykdò, atstatydamas a daugel∞
tkstanãi˜ lamanit˜ ∞ tiesos paÏinimà; ir per juos jis parodò
savo galià, ir per juos jis taip
pat dar parodys savo galià b ateities kartoms; todòl jie turi bti
saugomi.
20 Todòl a‰ ∞sakau tau, mano
snau Helamanai, kad stropiai
vykdytum visus mano ÏodÏius
ir kad stropiai laikytumeisi Dievo ∞sakym˜, kaip jie para‰yti.
21 Ir dabar, a‰ kalbòsiu tau
apie tas a dvide‰imt keturias
plok‰teles, kad saugotum jas,
idant paslaptys ir tamsos darbai, ir j˜ b slapti darbai, arba
slapti darbai t˜ Ïmoni˜, kurie

Mzj 1:7; Al 50:20.
DS 3:5.
RR ·ventas.
1 Nef 9:3–6.
DÏS–I 1:59.

18a
19a
b
21a
b

DS 5:9.
Al 23:5.
En 1:13; Mrm 7:8–10.
Etr 1:1–5.
RR Slaptos sàjungos.
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buvo sunaikinti, bt˜ apreik‰ti
‰itiems Ïmonòms; taip, visos j˜
ÏmogÏudystòs ir j˜ plò‰imai, ir
j˜ grobimai, ir visi j˜ nelabumai,
ir bjaurumai bt˜ paskelbti
‰itiems Ïmonòms; taip, ir kad
saugotum ‰ituos c vertiklius.
22 Nes ‰tai Vie‰pats pamatò,
kad jo Ïmonòs pradòjo darbuotis tamsoje, taip, vykdyti slaptas ÏmogÏudystes ir bjaurumus;
todòl Vie‰pats pasakò: Jeigu jie
neatgailaus, jie bus i‰naikinti
nuo Ïemòs veido.
23 Ir Vie‰pats pasakò: A‰ paruo‰iu savo tarnui Gazelemui
a
akmen∞, kuris su‰vis ‰viesa
tamsoje, kad atskleisãiau savo
Ïmonòms, kurie man tarnauja,
kad atskleisãiau jiems j˜ broli˜
darbus, taip, j˜ slaptus darbus,
j˜ tamsos darbus ir j˜ nelabumà
ir bjaurumus.
24 Ir dabar, mano snau, ‰itie
vertikliai buvo paruo‰ti, kad galòt˜ bti ∞vykdytas Dievo Ïodis,
kur∞ jis kalbòjo, sakydamas:
25 A‰ a i‰ne‰iu i‰ tamsos ∞ ‰viesà
visus j˜ slaptus darbus ir j˜
bjaurumus; ir jeigu jie neatgailaus, a‰ b i‰naikinsiu juos nuo
Ïemòs veido; ir i‰ne‰iu ∞ ‰viesà
visas j˜ paslaptis ir bjaurumus
kiekvienai tautai, kuri ateity
gyvens ‰ioje Ïemòje.
26 Ir dabar, mano snau, mes
matome, kad jie neatgailavo;
todòl buvo i‰naikinti, ir kol kas
Dievo Ïodis buvo ∞vykdytas;
taip, j˜ slapti bjaurumai buvo
i‰ne‰ti i‰ tamsos ir atskleisti
mums.
21c RR Urimai ir
Tumimai.
23a Mzj 8:13.

27 Ir dabar, mano snau, a‰ tau
∞sakau, kad nuslòptumòte visas
j˜ priesaikas ir j˜ sandoras, ir j˜
slapt˜ bjaurum˜ susitarimus;
taip, ir visus j˜ a Ïenklus, ir j˜
stebuklus paslòpkite nuo ‰it˜
Ïmoni˜, kad jie j˜ neÏinot˜,
idant kartais taip pat ne∞pult˜ ∞
tamsà ir nebt˜ sunaikinti.
28 Nes ‰tai yra a prakeiksmas
ant visos ‰itos Ïemòs, kad visus
tuos tamsos darbininkus i‰tiks
sunaikinimas sulig Dievo galia,
kai jie bus visi‰kai pribrend´;
taigi a‰ noriu, kad ‰itie Ïmonòs
nebt˜ sunaikinti.
29 Todòl js paslòpsite ‰ituos j˜
a
priesaik˜ ir j˜ sandor˜ slaptus
planus nuo ‰it˜ Ïmoni˜ ir tik j˜
nelabumus ir j˜ ÏmogÏudystes,
ir j˜ bjaurumus js atskleisite
jiems; ir mokysite juos b bjauròtis
tokiais nelabumais ir bjaurumais,
ir ÏmogÏudystòmis; ir taip pat
mokysite juos, kad ‰itie Ïmonòs
buvo sunaikinti dòl savo nelabum˜, bjaurum˜ ir ÏmogÏudysãi˜.
30 Nes ‰tai jie nuÏudò visus
Vie‰paties prana‰us, kurie atòjo
tarp j˜ skelbti jiems apie j˜ nedorybes; ir kraujas t˜, kuriuos
jie nuÏudò, ‰aukòsi Vie‰paties,
savo Dievo, kad atker‰yt˜ j˜
Ïudikams; ir taip Dievo teismai
i‰tiko ‰iuos tamsos ir slapt˜ sàjung˜ darbininkus.
31 Taip, ir per amÏi˜ amÏius
tebna prakeikta Ïemò tiems
tamsos ir slapt˜ sàjung˜ darbininkams, net iki sunaikinimo,
jeigu jie neatgailaus prie‰ visi‰kai pribr´sdami.

25a DS 88:108–110.
b Mzj 21:26.
27a Hel 6:22.

28a Al 45:16; Etr 2:7–12.
29a Hel 6:25.
b Al 13:12.

Almos 37:32–43

322

32 Ir dabar, mano snau,
atmink ÏodÏius, kuriuos tau
kalbòjau; nepatikòk ‰i˜ slapt˜
plan˜ ‰itiems Ïmonòms, bet
mokyk juos nesibaigianãios
a
neapykantos nuodòmei ir nedorybei.
33 a Skelbk jiems atgailà ir tikòjimà Vie‰paãiu Jòzumi Kristumi;
mokyk juos nusiÏeminti ir bti
b
romiais bei nuolankios ‰irdies;
mokyk juos atsispirti kiekvienai
velnio c pagundai savo tikòjimu
Vie‰paãiu Jòzumi Kristumi.
34 Mokyk juos niekada nepailsti daryti gera, bet bti romius
ir nuolankios ‰irdies; nes tokie
ras a atils∞ savo sielai.
35 O atmink, mano snau, ir
mokykis a i‰minties savo jaunystòje; taip, mokykis savo jaunystòje laikytis Dievo ∞sakym˜.
36 Taip, ir a ‰aukis Dievo dòl
visokios paramos sau; taip, tegul visi tavo darbai bna Vie‰paãiui, ir kad ir kur beeitum,
tebna tai Vie‰patyje; taip, tegul
visos tavo mintys bna nukreiptos ∞ Vie‰pat∞; taip, tavo ‰irdies
meilò tebna nukreipta ∞ Vie‰pat∞ per amÏius.
37 a Tarkis su Vie‰paãiu visuose
savo darbuose, ir jis nukreips
tave ∞ gera; taip, kada guliesi
vakare, gulkis Vie‰paãiui, kad
jis priÏiròt˜ tave tau miegant;
ir kada keliesi ryte, tegul tavo
‰irdis bna kupina b dòkingumo
Dievui; ir jeigu tu tai darysi,
bsi i‰keltas paskutiniàjà dienà.
32a 2 Nef 4:31.
33a RR Pamokslauti,
skelbti.
b RR Romus,
romumas.
c RR Gundyti,

38 Ir dabar, mano snau, turiu
kai kà pasakyti apie tà daiktà,
kur∞ ms˜ tòvai vadino rutuliu,
arba vadovu, – arba ms˜ tòvai
j∞ vadino a Liahona, kas i‰vertus
rei‰kia kompasas; ir j∞ paruo‰ò
Vie‰pats.
39 Ir ‰tai joks Ïmogus negali
padaryti tokio kruop‰taus dirbinio. Ir ‰tai, jis buvo paruo‰tas,
kad rodyt˜ ms˜ tòvams krypt∞,
kuria jie turòt˜ keliauti tyruose.
40 Ir jis veikò pagal j˜ a tikòjimà
Dievu; todòl jei jie turòjo tikòjimà tikòti tuo, kad Dievas gali
padaryti, jog tos rodyklòs nurodyt˜ kelià, kuriuo jie turòt˜
eiti, ‰tai, tai buvo ir padaroma;
todòl jie matò ‰ità stebuklà, ir
taip pat daug kit˜ stebukl˜,
diena i‰ dienos darom˜ Dievo
galia.
41 Nepaisant to, kad ‰ie stebuklai buvo padaryti a neÏymiomis priemonòmis, jis parodò
jiems nuostabius darbus. Jiems
aptingus ir pamir‰us naudoti
savo tikòjimà bei stropumà, ‰itie
nuostabs darbai liaudavosi ir
jie nepaÏengdavo savo kelionòje;
42 todòl jie gai‰avo tyruose,
arba keliavo ne tiesiu keliu, bet
buvo spaudÏiami alkio ir tro‰kulio dòl savo prasiÏengim˜.
43 Ir dabar, mano snau, noròãiau, kad suprastum, jog ‰ie
dalykai nòra be ‰e‰òlio; nes kai
ms˜ tòvai tingòjo skirti dòmes∞
‰itam kompasui (dabar, ‰itie dalykai buvo laikinieji), jie nekles-

gundymas.
34a Ps 37:4–7;
Mt 11:28–30.
35a RR I‰mintis.
36a RR Malda.
37a JokK 4:10;

DS 3:4.
b DS 46:32.
38a 1 Nef 16:10; 18:12;
DS 17:1.
40a 1 Nef 16:28.
41a Al 37:6–7.
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tòjo; lygiai taip yra su dalykais,
kurie yra dvasiniai.
44 Nes ‰tai lygiai taip pat
lengva skirti dòmes∞ Kristaus
a
ÏodÏiui, kuris nurodys jums
ties˜ kelià ∞ amÏinà palaimà,
kaip tai buvo lengva ms˜ tòvams skirti dòmes∞ tam kompasui, kuris nukreipt˜ juos tiesiu
keliu ∞ paÏadòtàjà Ïem´.
45 Ir dabar a‰ sakau, argi ‰ituose dalykuose nòra pavaizdo?
Nes lygiai taip tikrai, kaip ‰is
vadovas, sekant jo kursà, nuvedò
ms˜ tòvus ∞ paÏadòtàjà Ïem´,
taip Kristaus ÏodÏiai, jei seksime
j˜ kursu, nuves mus anapus ‰ito
sielvarto slònio ∞ daug geresn´
paÏado Ïem´.
46 O mano snau, nebkim
a
tings dòl b kelio lengvumo;
nes taip buvo ms˜ tòvams;
nes taip jiems buvo paruo‰ta,
kad jei kas Ïvelgs – c gyvens;
lygiai taip yra ir mums. Kelias
paruo‰tas, ir jei mes Ïvelgsime,
gyvensime per amÏius.
47 Ir dabar, mano snau, Ïiròk,
kad rpintumeis ‰itais ‰ventais
dalykais, taip, Ïiròk, kad Ïvelgtum ∞ Dievà ir gyventum. Eik
pas ‰ituos Ïmones ir skelbk Ïod∞,
ir bk rimtas. Mano snau, viso
labo.
Almos ∞sakymai savo snui
·iblonui.
Tai apra‰yta 38 skyriuje.
44a Ps 119:105;
1 Nef 11:25;
Hel 3:29–30.
46a 1 Nef 17:40–41.
b Jn 14:5–6;
2 Nef 9:41; 31:17–21;

38 SKYRIUS
·iblonas buvo persekiojamas dòl
teisumo. I‰gelbòjimas yra Kristuje,
kuris yra pasaulio gyvybò ir ‰viesa.
PaÏabokite visas savo aistras. Apie
74 m. prie‰ Kristaus gim.
Mano snau, atsuk aus∞ mano
ÏodÏiams, nes sakau tau, kaip
sakiau Helamanui, jog kiek laikysies Dievo ∞sakym˜, tiek klestòsi Ïemòje; ir kiek nesilaikysi
Dievo ∞sakym˜, tiek bsi atkertamas nuo jo akivaizdos.
2 Ir dabar, mano snau, a‰ tikiu, kad a‰ didÏiai dÏiaugsiuosi
tavimi dòl tavo tvirtumo ir tavo
i‰tikimybòs Dievui; nes kaip tu
pradòjai savo jaunystòje Ïvelgti ∞
Vie‰pat∞, savo Dievà, lygiai taip
tikiuosi, kad ir a toliau laikysiesi
jo ∞sakym˜; nes palaimintas tas,
kuris b i‰tveria iki galo.
3 Sakau tau, mano snau, kad
a‰ jau didÏiai dÏiaugiausi tavimi
dòl tavo i‰tikimybòs ir tavo stropumo, ir tavo kantrybòs, ir tavo
didÏio kantrumo tarp a zoraminink˜ Ïmoni˜.
4 Nes Ïinau, kad buvai panãiuose; ir taip pat Ïinau, kad
buvai apmòtytas akmenimis dòl
ÏodÏio; ir tu a kantriai pakòlei
visa tai, kadangi Vie‰pats buvo
b
su tavimi; ir dabar tu Ïinai,
kad Vie‰pats i‰vadavo tave.
5 Ir dabar, mano snau ·iblonai,
noròãiau, jog atmintum, kad kiek

DS 132:22, 25.
c Jn 11:25;
Hel 8:15;
3 Nef 15:9.
38 2a Al 63:1–2.
b 2 Nef 31:15–20;

3 Nef 15:9; 27:6, 16–17.
3 a Al 31:7.
4 a RR Kantrybò.
b Rom 8:35–39.

Almos 38:6–15
a
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sudòsi savo viltis ∞ Dievà, lygiai
tiek bsi b i‰vaduojamas i‰ savo
i‰mòginim˜ ir c varg˜, ir suspaudim˜, ir bsi i‰keltas paskutiniàjà dienà.
6 Dabar, mano snau, a‰ nenoròãiau, kad galvotum, jog a‰
Ïinau tai i‰ sav´s, bet tai Dievo
Dvasia, kuri yra manyje, atskleidÏia man tai; nes jei nebãiau
a
uÏgim´s i‰ Dievo, a‰ neÏinoãiau
‰it˜ dalyk˜.
7 Bet ‰tai, Vie‰pats i‰ savo
didelio gailestingumo pasiuntò
savo a angelà pareik‰ti man, kad
a‰ privalau liautis vykdyti b naikinimo darbà tarp jo Ïmoni˜;
taip, ir a‰ maãiau angelà veidas
∞ veidà, ir jis kalbòjo su manimi,
ir jo balsas buvo kaip griaustinis
ir sudrebino visà Ïem´.
8 Ir buvo taip, kad a‰ tris dienas ir tris naktis buvau apimtas
a‰triausio sielos skausmo ir
kanãios, ir kol nesikreipiau ∞
Vie‰pat∞ Jòz˜ Krist˜ pasigailòjimo, negavau savo nuodòmi˜
a
atleidimo. Bet ‰tai a‰ ‰aukiausi
jo ir radau ramyb´ savo sielai.
9 Ir dabar, mano snau, a‰ tau
papasakojau tai, kad pasimokytum i‰minties, kad pasimokytum i‰ man´s, jog a nòra jokio
kito kelio ar priemonòs, kuria
Ïmogus gali bti i‰gelbòtas, –
tik Kristumi ir per j∞. ·tai, jis yra
b
pasaulio gyvybò ir ‰viesa. ·tai,
jis yra tiesos ir teisumo Ïodis.
10 Ir dabar, kaip tu pradòjai
5 a Al 36:27.
RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
b Mt 11:28–30.
c DS 3:8; 121:7–8.
6 a Al 36:26; DS 5:16.

mokyti ÏodÏio, lygiai taip noròãiau, kad mokytum toliau; ir
noròãiau, kad visame kame btum stropus ir susivaldantis.
11 Îiròk, kad nepasikeltum ∞
puikyb´; taip, Ïiròk, kad a nesigirtum nei savo i‰mintimi,
nei savo didele jòga.
12 Naudok dràsà, bet ne valdingumà; ir taip pat Ïiròk, kad
paÏabotum visas savo aistras,
idant galòtum bti pripildytas
meilòs; Ïiròk, kad susilaikytum
nuo dykinòjimo.
13 Nesimelsk kaip zoramininkai, nes tu matei, jog jie meldÏiasi, kad juos girdòt˜ Ïmonòs ir
girt˜ uÏ j˜ i‰mint∞.
14 Nesakyk: O Dieve, a‰ dòkoju tau, kad mes a geresni uÏ
savo brolius; bet geriau sakyk:
O Vie‰patie, atleisk mano b nevertumà ir su gailesãiu prisimink
mano brolius, – taip, visada pripaÏink savo nevertumà prie‰
Dievà.
15 Ir tegul Vie‰pats palaimina
tavo sielà ir priima tave paskutiniàjà dienà ∞ savo karalyst´
atsisòsti ramybòje. Dabar eik,
mano snau, ir mokyk ÏodÏio
‰ituos Ïmones. Bk rimtas. Viso
labo, mano snau.
Almos ∞sakymai savo snui
Koriantonui.
Tai apra‰yta nuo 39 iki 42 skyriaus
imtinai.

RR UÏgim´s i‰ naujo, 9 a Hel 5:9.
uÏgim´s i‰ Dievo.
b Mzj 16:9.
7 a Mzj 27:11–17.
11a RR I‰didumas.
b Al 26:17–18; 36:6–11. 14a Al 31:16.
8 a RR Nuodòmi˜
b Lk 18:10–14.
atleidimas.
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Almos 39:1–11
39 SKYRIUS

Seksualinò nuodòmò yra bjaurastis.
Koriantono nuodòmòs kliudò zoramininkams priimti Ïod∞. Kristaus
i‰pirkimas turi atgalin∞ poveik∞
gelbòjant prie‰ tai gyvenusius i‰tikimuosius. Apie 74 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, mano snau, tau turiu
pasakyti ‰∞ tà daugiau, negu pasakiau tavo broliui; nes ‰tai, argi
tu nematei savo brolio tvirtumo,
jo i‰tikimybòs ir stropumo laikantis Dievo ∞sakym˜? ·tai, argi
jis nedavò tau gero pavyzdÏio?
2 Nes tarp a zoraminink˜ Ïmoni˜ tu neskyrei tiek daug dòmesio mano ÏodÏiams, kaip tavo
brolis. Dabar, ‰tai kà turiu prie‰
tave; tu nusikalbòjai net iki pagyr˜ savo stiprybe ir i‰mintimi.
3 Ir tai dar ne viskas, mano
snau. Tu padarei tai, kas suteikò sielvarto man; nes tu palikai
tarnyst´ ir peròjai ∞ Sirono Ïem´
lamanit˜ valdose paskui a paleistuv´ Izabel´.
4 Taip, ji a pavogò daugelio ‰irdis; bet tai ne pasiteisinimas tau,
mano snau. Tu turòjai rpintis
tarnyste, kuri buvo tau patikòta.
5 Argi neÏinai, mano snau,
kad a tai yra bjaurastis Vie‰paties akyse; taip, labiausiai pasibjauròtina i‰ vis˜ nuodòmi˜,
i‰skyrus nekalto kraujo praliejimà arba ·ventosios Dvasios
i‰siÏadòjimà?
39 2a Al 38:3.
3 a RR Juslinis,
juslingumas.
4 a Pat 7:6–27.
5 a RR Seksualinis

6 Nes ‰tai, jeigu a i‰siÏadi ·ventosios Dvasios, kai syk∞ ji turòjo
vietos tavyje, ir Ïinai, kad i‰siÏadi jos, tai yra b neatleistina
nuodòmò; taip, ir kas nuÏudo
prie‰ingai Dievo ‰viesai ir paÏinimui, tam yra nelengva gauti
c
atleidimà; taip, sakau tau, mano
snau, kad jam nelengva gauti
‰∞ atleidimà.
7 Ir dabar, mano snau, duok
Dieve, kad tu nebtum a kaltas
dòl tokio didelio nusikaltimo.
A‰ neapsistoãiau ties tavo nusikaltimais, idant akòãiau tavo
sielà, jeigu tai nebt˜ tavo labui.
8 Bet ‰tai tu negali nuslòpti savo
nusikaltim˜ nuo Dievo; ir jeigu
neatgailausi, jie stovòs kaip liudijimas prie‰ tave paskutiniàjà
dienà.
9 Dabar, mano snau, noròãiau, kad atgailautum ir paliktum savo nuodòmes ir daugiau
nebesektum paskui savo aki˜
a
geismus, bet b atsisakytum viso
to; nes jeigu to nepadarote, js
jokiu bdu negalite paveldòti
Dievo karalystòs. O prisimink
ir ∞sipareigok, ir atsisakyk to.
10 Ir a‰ ∞sakau tau ∞sipareigoti
tartis su savo vyresniaisiais broliais dòl savo sumanym˜; nes
‰tai tu jaunas ir tau reikia tavo
broli˜ prieÏiros. Ir klausyk j˜
patarim˜.
11 Nesileisk nuklaidinamas
jokios tu‰tybòs ar kvailystòs;
neleisk, kad velnias vòl nuklaidint˜ tavo ‰ird∞ paskui tas ne-

amoralumas.
6 a DS 76:35–36.
b RR Neatleistina
nuodòmò.
c DS 64:10.

RR Atleisti.
7 a RR Kaltò.
9 a RR Kni‰ka.
b 3 Nef 12:30.

Almos 39:12–40:3
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labas paleistuves. ·tai, o mano
snau, kok∞ didel∞ blog∞ js
atne‰òte a zoramininkams; nes,
pamat´ tavo b elges∞, jie nenoròjo
tikòti mano ÏodÏiais.
12 Ir dabar Vie‰paties Dvasia
sako man: a Øsakyk savo vaikams
daryti gera, idant jie nenuklaidint˜ daugelio Ïmoni˜ ‰irdÏi˜
∞ sunaikinimà; todòl a‰ ∞sakau
tau, mano snau, su Dievo baime, kad susilaikytum nuo savo
nedorybi˜;
13 kad atsigr´Ïtum ∞ Vie‰pat∞
visu savo protu, galia ir stiprybe; kad nenuklaidintum kit˜
Ïmoni˜ ‰irdÏi˜ elgtis nedorai;
bet geriau sugr∞Ïk pas juos ir
a
pripaÏink savo kaltes bei tà
neteisyb´, kurià padarei.
14 a Nesivaikyk turt˜ ir ‰ito pasaulio tu‰ãi˜ dalyk˜, nes ‰tai,
tu negali nusine‰ti j˜ su savimi.
15 Ir dabar, mano snau, a‰
noròãiau ‰∞ tà pasakyti tau apie
Kristaus atòjimà. ·tai, sakau tau,
kad jis yra tas, kuris tikrai ateis
paimti pasaulio nuodòmi˜; taip,
jis ateina skelbti savo Ïmonòms
gerosios i‰gelbòjimo naujienos.
16 Ir dabar, mano snau, tai
buvo tarnystò, kuriai js buvote
pa‰auktas, – skelbti ‰ià geràjà
naujienà Ïmonòms, kad paruo‰tumòt j˜ protus; kitaip sakant,
kad i‰gelbòjimas ateit˜ jiems,
kad jie paruo‰t˜ savo a vaik˜
protus i‰girsti Ïod∞ jo atòjimo
metu.
17 Ir dabar ‰iek tiek nuramin11a Al 35:2–14.
b Rom 2:21–23; 14:13;
Al 4:11.
12a RR Dievo ∞sakymai;
Mokyti, mokytojas.
13a Mzj 27:34–35.

siu tavo protà dòl ‰io klausimo.
·tai, tu stebiesi, kodòl ‰itai turi
bti Ïinoma taip i‰ anksto. ·tai,
sakau tau, argi Dievui siela ‰iuo
metu nòra tokia pat brangi, kokia ji bus jo atòjimo metu?
18 Argi nebtina, kad i‰pirkimo
planas bt˜ paskelbtas ‰itiems
Ïmonòms taip pat, kaip ir j˜
vaikams?
19 Argi Vie‰paãiui nòra taip
pat lengva ‰iuo metu pasi˜sti
savo angelà paskelbti ‰ios gerosios naujienos mums, kaip ir
ms˜ vaikams, arba kaip ir po
jo atòjimo meto?
40 SKYRIUS
Kristus ∞gyvendina vis˜ Ïmoni˜
prikòlimà. Teiss mirusieji eina ∞
roj˜, o nelabi eina ∞ i‰orin´ tamsà
laukti savo prikòlimo dienos. Prikòlimo metu viskas bus atstatyta ∞
savo deramà ir tobulà formà. Apie
74 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar, mano snau, yra dar ‰is
tas, kà noròãiau tau pasakyti; nes
a‰ suvokiu, kad tavo protas nerimauja dòl mirusi˜j˜ prikòlimo.
2 ·tai sakau tau, kad nòra prikòlimo, – arba, pasakysiu kitais
ÏodÏiais: ‰itas mirtingasis neapsirengia a nemirtingumu, ‰itas
gendamumas b neapsirengia negendamumu, – c kol nòra atòj´s
Kristus.
3 ·tai, jis ∞gyvendina mirusi˜j˜
a
prikòlimà. Bet ‰tai, mano snau,

14a Mt 6:25–34;
JokK 2:18–19;
DS 6:6–7; 68:31–32.
16a RR ·eima – Gimdytojo
atsakomybòs.
40 2a Mzj 16:10–13.

RR Nemirtingas,
nemirtingumas.
b 1 Kor 15:53–54.
c 1 Kor 15:20.
3 a RR Prikòlimas.
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prikòlimo dar nòra. Dabar, atskleidÏiu tau slòpin∞; taãiau yra
daug b slòpini˜, kurie c saugomi,
tad niekas j˜ neÏino, i‰skyrus
pat∞ Dievà. Bet a‰ parodau tau
vienà dalykà, kurio stropiai teiravausi Dievo, kad Ïinoãiau, –
btent dòl prikòlimo.
4 ·tai, yra paskirtas laikas, kada
visi a i‰eis i‰ mirusi˜j˜. Kada ‰is
laikas ateis, niekas neÏino; bet
Dievas Ïino tà paskirtàj∞ laikà.
5 Dabar, ar bus vienas laikas, ar
a
kitas, ar treãias, kada Ïmonòs
i‰eis i‰ mirusi˜j˜, – neturi reik‰mòs; nes Dievas visa tai b Ïino; o
man pakanka Ïinoti, kad taip
bus, – kad yra paskirtas laikas,
kada visi kelsis i‰ mirusi˜j˜.
6 Dabar, btinai turi bti tarpas
tarp mirties laiko ir prikòlimo
laiko.
7 Ir dabar, a‰ noròãiau pasiteirauti, kas atsitinka su Ïmoni˜
a
sielomis nuo ‰ito mirties laiko
iki laiko, paskirto prikòlimui?
8 Dabar, ar yra paskirtas daugiau negu vienas laikas Ïmonòms prikelti, neturi reik‰mòs;
nes visi nemir‰ta sykiu, ir tai neturi reik‰mòs; Dievui viskas yra
kaip viena diena, ir tik Ïmogui
matuojamas laikas.
9 Taigi Ïmonòms yra paskirtas
laikas, kada jie kelsis i‰ mirusi˜j˜; ir yra tarpas tarp mirties
ir prikòlimo laiko. Ir dabar,
kad suÏinoãiau apie ‰ità laiko
tarpà, – kas atsitinka Ïmoni˜
3b
c
4a
5a

RR Dievo slòpiniai.
DS 25:4; 124:41.
Jn 5:28–29.
Mzj 26:24–25;
DS 43:18; 76:85.
b RR Dievas, Dievybò.
7 a Al 40:21; DS 138.

sieloms, – a‰ stropiai teiravausi
Vie‰paties; ir ‰tai kà a‰ Ïinau.
10 Ir kada ateis laikas, ir visi
prisikels, tada jie Ïinos, kad Dievas Ïino visus Ïmogui paskirtus
a
laikus.
11 Dabar, dòl sielos bsenos
tarp a mirties ir prikòlimo, – ‰tai,
angelas aprei‰kò man, kad vis˜
Ïmoni˜ dvasios, kai tik jos i‰keliauja i‰ ‰io mirtingo kno,
taip, vis˜ Ïmoni˜ dvasios, ar
jos geros, ar piktos, paimamos
b
namo pas tà Dievà, kuris davò
joms gyvyb´.
12 Ir tada bus taip, jog teisi˜j˜
dvasios bus priimtos ∞ a laimòs
bsenà, vadinamà b rojumi, c poilsio bsenà, d ramybòs bsenà,
kur jos ilsòsis nuo vis˜ savo
varg˜ ir nuo vis˜ rpesãi˜ ir
sielvart˜.
13 Ir tada bus taip, kad nelab˜j˜ dvasios, taip, t˜, kurie
pikti, – nes ‰tai, jie neturi nei
dalies, nei dalelòs Vie‰paties
Dvasios; nes ‰tai, jie pasirinko
piktus darbus vietoj ger˜; todòl
velnio dvasia ∞òjo ∞ juos ir uÏòmò j˜ namus, – ir ‰itos bus i‰mestos ∞ i‰orin´ a tamsà, kur bus
b
verksmas ir aimanos, ir dant˜
grieÏimas, ir tai dòl j˜ paãi˜ nedorybòs, kadangi jos vedamos
belaisvòmis velnio valia.
14 Dabar, tai a nelab˜ Ïmoni˜
siel˜ bsena, taip, tamsybòje, ir
Dievo rstybòs ugningo pasipik-

RR Saulius.
10a ApD 17:26.
11a Lk 16:22–26; 1 Pet
3:18–19; 4:6;
DS 76:71–74; 138.
b Mok 12:7; 2 Nef 9:38.
12a RR DÏiaugsmas.

b RR Rojus.
c RR Atilsis, poilsis.
d DS 45:46.
RR Ramybò, taika.
13a RR Pragaras.
b Mt 8:12; Mzj 16:2.
14a DS 138:20.
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tinimo jais siaubingo, b bauginanãio laukimo bsena; ir taip jie
pasilieka ‰itoje c bsenoje, kaip
ir teisieji rojuje, iki j˜ prikòlimo
laiko.
15 Dabar, kai kas suprato, kad
‰i sielos laimòs bsena ir ‰i sielos
nelaimingumo bsena prie‰ prikòlimà yra pirmasis prikòlimas.
Taip, sutinku, tai galima vadinti
prikòlimu, dvasios ar sielos prikòlimu ir j˜ paskyrimu laimei
ar nelaimei, sulig pasakytais
ÏodÏiais.
16 Ir ‰tai dar pasakyta, kad
yra a pirmasis b prikòlimas, prikòlimas vis˜ t˜, kurie buvo, yra
arba bus iki Kristaus prikòlimo
i‰ mirusi˜j˜.
17 Dabar, mes nemanome, kad
‰itas pirmas prikòlimas, apie kur∞ taip pasakyta, gali bti siel˜
prikòlimas ir j˜ a paskyrimas laimei ar nelaimei. Tu neturòtum
manyti, jog tai rei‰kia btent tai.
18 ·tai sakau tau, ne; bet tai
rei‰kia sielos susijungimà su
knu, vis˜ t˜, nuo Adomo dien˜ iki Kristaus a prikòlimo.
19 Dabar, ar sielos ir knai t˜,
apie kuriuos kalbòta, kaip nelab˜j˜, taip ir teisi˜j˜, bus sujungti tuo paãiu metu, a‰ nesakau;
pakaks, jog pasakysiu, kad jie
visi i‰eina, arba, kitais ÏodÏiais,
j˜ prikòlimas ∞vyksta a prie‰ prikòlimà t˜, kurie mir‰ta po Kristaus prikòlimo.
14b JokK 6:13;
Moz 7:1.
c Al 34:34.
16a JokK 4:11;
Mzj 15:21–23.
b RR Prikòlimas.
17a DS 76:17, 32, 50–51.
18a Mt 27:52–53.

20 Dabar, mano snau, a‰ nesakau, kad j˜ prikòlimas ∞vyksta
Kristaus prikòlimo metu; bet
‰tai, a‰ pateikiu tai kaip savo
nuomon´, kad teisi˜j˜ sielos ir
knai yra vòl sujungiami Kristaus prikòlimo ir jo a pakilimo ∞
dang˜ metu.
21 Bet ar tai bus jo prikòlimo
metu ar po to, a‰ nesakau; pasakysiu tik tiek, kad yra a tarpas
tarp kno mirties ir prikòlimo,
ir sielos bsena b palaimoje arba
c
nelaimingume iki Dievo paskirto laiko, kada mirusieji i‰eis ir
bus vòl sujungti, – abu, siela ir
knas, ir bus d atvesti stoti prie‰ais Dievà ir bus teisiami pagal
savo darbus.
22 Taip, tai atne‰a atstatymà
t˜ dalyk˜, apie kuriuos kalbòta
prana‰˜ burna.
23 a Siela bus b sugràÏinta c knui
ir knas sielai; taip, ir kiekviena
galnò ir sànarys bus sugràÏintas savo knui; taip, net galvos
plaukas nebus prarastas; bet viskas bus atstatyta ∞ savo deramà
ir tobulà pavidalà.
24 Ir dabar, mano snau, tai
yra atstatymas, apie kur∞ a kalbòta prana‰˜ burnomis.
25 Ir tuomet teisieji spindòs
Dievo karalystòje.
26 Bet ‰tai siaubinga a mirtis i‰tinka nelabuosius; nes jie mir‰ta
atÏvilgiu to, kas susij´ su teisumu; nes jie yra ne‰vars, o nie-

19a Mzj 15:26.
20a RR Pakilimas.
21a Lk 23:39–43.
b RR Rojus.
c RR Pragaras.
d Al 42:23.
23a T.y. Dvasia.
DS 88:15–17.

RR Saulius.
b 2 Nef 9:12–13;
Al 11:40–45.
c RR Knas.
24a Iz 26:19.
26a 1 Nef 15:33;
Al 12:16.
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kas b ne‰varus negali paveldòti
Dievo karalystòs; bet jie i‰metami lauk ir paskiriami valgyti
savo triso, arba savo darb˜,
kurie buvo pikti, vaisius; ir jie
geria karãios tauròs padugnes.
41 SKYRIUS
Prikòlimo metu Ïmonòs i‰eina ∞
nesibaigianãios laimòs arba nesibaigianãios nelaimòs bsenà. Nelabumas niekada nebuvo laimò.
Kni‰kas Ïmogus yra be Dievo pasaulyje. Kiekvienas asmuo atstatymo metu vòl atgauna mirtingojo
gyvenimo metu ∞gytus bruoÏus ir
savybes. Apie 74 m. prie‰ Kristaus
gim.
Ir dabar, mano snau, a‰ noriu
‰∞ tà pasakyti apie atstatymà,
apie kur∞ buvo kalbòta; nes ‰tai
kai kurie a i‰kreipò Ra‰tus ir dòl
to toli b nuklydo. Ir a‰ suvokiu,
kad tavo protas taip pat nerimauja dòl ‰ito. Bet ‰tai, a‰ tau
tai paai‰kinsiu.
2 Sakau tau, mano snau, kad
atstatymo planui btinas Dievo
teisingumas; nes btina, jog viskas bt˜ atstatyta ∞ savo deramà
tvarkà. ·tai, yra btina ir teisinga, sulig Kristaus galia ir
prisikòlimu, kad Ïmogaus siela
bt˜ sugràÏinta savo knui, ir
kad bt˜ sugràÏinta kiekviena
kno a dalis.
26b Al 11:37.
41 1a 2 Pet 1:20; 3:16;
Al 13:20.
b RR Atsimetimas.
2 a Al 40:23.
3 a RR Teisingumas.
b RR Ataskaita,

3 Dievo a teisingumas reikalauja, kad Ïmonòs bt˜ b teisiami
pagal savo c darbus; ir jei j˜ darbai ‰iame gyvenime buvo geri ir
j˜ ‰irdÏi˜ tro‰kimai buvo geri,
jie taip pat paskutiniàjà dienà
turòt˜ bti d atstatyti ∞ tai, kas
gera.
4 O jei j˜ darbai pikti, jiems bus
a
atstatyta pikta. Todòl viskas bus
atstatyta ∞ savo deramà tvarkà,
kiekvienas dalykas ∞ savo prigimtin∞ pavidalà, – b mirtingumas prikeltas ∞ nemirtingumà,
c
gendamumas ∞ negendamumà, – prikelta d begalinei laimei,
kad paveldòt˜ Dievo karalyst´,
arba begalinei nelaimei, kad paveldòt˜ velnio karalyst´, vienu
atveju viena, kitu atveju kita;
5 vienas prikeltas laimei, pagal
jo laimòs tro‰kimà, arba gòriui,
pagal jo gòrio tro‰kimà; o kitas – blogiui, pagal jo blogio
tro‰kimà; nes kaip i‰tisà dienà
jis tro‰ko daryti pikta, lygiai
taip jis gaus savo blogio atlyginimà, kada ateis naktis.
6 Ir lygiai taip yra kitu atveju.
Jeigu jis atgailavo dòl nuodòmi˜
ir tro‰ko teisumo iki savo dien˜
galo, lygiai taip jam bus atlyginta teisumu.
7 a Tai yra tie, kuriuos Vie‰pats
i‰pirko; taip, tai yra tie, kurie
i‰laisvinti, kurie i‰vaduoti i‰
begalinòs tamsos nakties; ir
taip jie stovi arba puola; nes

atsakingas,
atsakomybò; Teisti,
teismas.
c RR Darbai.
d Hel 14:31.
4 a Al 42:28.
b 2 Nef 9:12–13;

DS 138:17.
RR Prikòlimas.
c 1 Kor 15:51–55.
d RR AmÏinasis
gyvenimas.
7 a DS 76:50–70.
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‰tai, jie b patys nusprendÏia –
daryti gera ar pikta.
8 Dabar, Dievo ∞sakai yra
a
neat‰aukiami; taigi kelias yra
paruo‰tas, kad kiekvienas
norintis eit˜ juo ir bt˜ i‰gelbòtas.
9 Ir ‰tai dabar, mano snau,
a
daugiau niekada nerizikuok
prasiÏengti prie‰ savo Dievà
pagal tuos doktrinos punktus,
pagal kuriuos ligi ‰iol rizikavai
nusidòti.
10 Nemanyk, kad bsite atstatyti i‰ nuodòmòs ∞ laim´, kadangi buvo kalbòta apie atstatymà.
·tai, sakau tau, a nelabumas niekada nebuvo laimò.
11 Ir dabar, mano snau, visi
Ïmonòs, kurie yra a prigimtinòje
bsenoje, arba, sakyãiau, b kni‰koje bsenoje, yra karãiojoje
tulÏyje ir nedorybòs panãiuose;
jie c be Dievo pasaulyje, ir jie
nuòjo prie‰ Dievo prigimt∞; todòl jie yra bsenoje, prie‰ingoje
laimòs prigimãiai.
12 Ir dabar ‰tai argi Ïodis atstatymas rei‰kia paimti kà nors
i‰ prigimtinòs bsenos ir patalpinti tai ∞ nenatralià bsenà,
arba patalpinti tai ∞ bsenà,
prie‰ingà to prigimãiai?
13 O, mano snau, taip nòra;
bet Ïodis atstatymas rei‰kia sugràÏinti pikta uÏ pikta, kni‰ka
uÏ kni‰ka, arba velni‰ka uÏ
velni‰ka, – gera uÏ tai, kas gera;
teisu uÏ tai, kas teisu; teisinga
7 b 2 Nef 2:26; Al 42:27;
Hel 14:30.
RR Valios laisvò.
8 a DS 1:38.
9 a DS 42:23–28.
10a Ps 32:10; Iz 57:20–21;
Hel 13:38.

uÏ tai, kas teisinga; gailestinga
uÏ tai, kas gailestinga.
14 Todòl, mano snau, Ïiròk,
kad btum gailestingas savo
broliams; elkis a teisingai, b teisk
teisiai ir nuolat daryk c gera; ir
jeigu darysite visa tai, gausite
savo atlyg∞; taip, jums vòl bus
atstatytas d gailestingumas; bus
vòl atstatytas teisingumas; bus
vòl atstatyta teisybò; ir vòl bus
atlyginta gòriu.
15 Nes tai, kà pasiunãiate, vòl
sugr∞‰ jums ir bus atstatyta; todòl Ïodis atstatymas tik labiau
pasmerkia nusidòjòl∞ ir jokiu
bdu jo nepateisina.
42 SKYRIUS
Mirtingasis gyvenimas yra bandomasis laikotarpis, suteikiantis Ïmogui galimyb´ atgailauti ir tarnauti
Dievui. Nuopuolis atne‰ò laikinàjà
ir dvasin´ mirt∞ visai Ïmonijai. I‰pirkimas ateina per atgailà. Pats
Dievas apmoka pasaulio nuodòmes.
Gailestingumas yra tiems, kurie
atgailauja. Visi kiti pajungti Dievo
teisingumui. Gailestingumas teikiamas dòl apmokòjimo. I‰gelbòjami
tik nuo‰irdÏiai atgailaujantys. Apie
74 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, mano snau, a‰ suvokiu, kad yra dar ‰is tas, kas jaudina tavo protà, ko js negalite
suprasti, – kas siejasi su Dievo
a
teisingumu baudÏiant nusidò-

11a Mzj 3:19.
RR Prigimtinis
Ïmogus.
b RR Kni‰ka.
c Ef 2:12.
14a RR SàÏiningas,
sàÏiningumas.

b Jn 7:24; DS 11:12.
c DS 6:13; 58:27–28.
d RR Gailestingumas,
gailestingas.
42 1a 2 Nef 26:7;
Mzj 15:26–27.
RR Teisingumas.
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jòl∞; nes js bandote manyti,
jog neteisinga, kad nusidòjòlis
bt˜ paskirtas ∞ nelaimingumo
bsenà.
2 Dabar ‰tai, mano snau, a‰
tau paai‰kinsiu tai. Nes ‰tai, po
to, kai Vie‰pats Dievas a i‰siuntò ms˜ pirmus gimdytojus i‰
b
Edeno sodo dirbti Ïemòs, i‰
kurios jie buvo paimti; taip, jis
i‰varò vyrà, ir Edeno sodo rytuose pastatò c cherubus ir visomis kryptimis atsisukant∞ liepsnojant∞ kalavijà, kad saugot˜
gyvybòs d med∞;
3 dabar, mes matome, kad vyras tapo kaip Dievas, paÏ∞stantis
gera ir pikta; o kad jis kartais
nei‰tiest˜ rankos ir neskint˜ nuo
gyvybòs medÏio, ir nevalgyt˜,
ir negyvent˜ per amÏius, Vie‰pats Dievas pastatò cherubus ir
liepsnojant∞ kalavijà, idant jis
nevalgyt˜ vaisiaus.
4 Ir taip matome, kad Ïmogui
buvo duotas laikas atgailauti,
taip, a bandomasis laikotarpis,
laikas atgailauti ir tarnauti Dievui.
5 Nes ‰tai jei Adomas bt˜
tuojau pat i‰ties´s rankà ir valg´s nuo gyvybòs medÏio, pagal
Dievo Ïod∞ jis bt˜ gyven´s per
amÏius, neturòdamas laikotarpio
atgailauti; taip, ir taip pat Dievo
Ïodis bt˜ tu‰ãias ir didis i‰gelbòjimo planas bt˜ suÏlugdytas.
6 Bet ‰tai Ïmogui buvo paskirta
2 a Pr 3:23–24;
Moz 4:28–31.
b RR Edenas.
c RR Cherubai.
d Pr 2:9.
4 a Al 34:32–33.
6 a RR Mirtis, fizinò.
b Mzj 16:3–5.

a

mirti, – todòl, kaip jie buvo i‰kirsti i‰ gyvybòs medÏio, taip jie
bus i‰kirsti nuo Ïemòs veido, –
ir Ïmogus tapo amÏiams prarastas, taip, jie tapo b puolusiu
Ïmogumi.
7 Ir dabar, i‰ ‰ito matote, jog
ms˜ pirmieji gimdytojai buvo
tiek laikinai, tiek ir dvasi‰kai
a
i‰kirsti i‰ Vie‰paties akivaizdos;
ir taip matome, kad jie tapo pajungti elgtis pagal savo paãi˜
b
valià.
8 Dabar, ‰tai buvo netikslinga,
kad Ïmogus bt˜ i‰gelbòtas i‰
‰ios laikinosios mirties, nes tai
sugriaut˜ did∞ laimòs a planà.
9 Todòl, kadangi siela niekada
negalòjo numirti, o a nuopuolis
uÏtraukò visai Ïmonijai dvasin´
mirt∞ taip pat, kaip ir laikinàjà,
tai yra jie buvo i‰kirsti i‰ Vie‰paties akivaizdos, buvo btina
i‰gelbòti Ïmonijà i‰ ‰itos dvasinòs mirties.
10 Todòl, kadangi savo a prigimtimi jie tapo b kni‰ki, jusli‰ki ir
velni‰ki, ‰i c bandomoji bsena
tapo bsena jiems pasiruo‰ti; ji
tapo paruo‰iamàja bsena.
11 Ir dabar prisimink, mano
snau, jeigu ne i‰pirkimo planas (kol kas atidòkim j∞ ∞ ‰al∞),
jiems mirus, j˜ sielos bt˜ a nelaimingos, bdamos i‰kirstos i‰
Vie‰paties akivaizdos.
12 Ir dabar, nebuvo jokio bdo
i‰gelbòti Ïmones i‰ ‰itos nuo-

RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
7 a 2 Nef 2:5; 9:6;
Hel 14:16.
RR Mirtis, dvasinò.
b RR Valios laisvò.
8 a Al 34:9;
Moz 6:62.

9 a RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
10a RR Prigimtinis
Ïmogus.
b RR Kni‰ka.
c RR Mirtingas,
mirtingumas.
11a 2 Nef 9:7–9.
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puolio bsenos, kurià Ïmogus
pats uÏsitraukò dòl savo paties
nepaklusnumo.
13 Todòl, pagal teisingumà,
i‰pirkimo a planas negalòjo bti
∞gyvendintas kitaip, kaip tik su
sàlyga, kad Ïmonòs b atgailaus
‰itoje bandomojoje bsenoje,
taip, ‰itoje paruo‰iamojoje bsenoje; nes jei ne ‰ita sàlyga,
gailestingumas negalòt˜ nieko
padaryti, nesugriov´s teisingumo darbo. Dabar, teisingumo
darbas negalòjo bti sugriautas;
nes tuo atveju Dievas c nustot˜
bti Dievas.
14 Ir taip matome, kad visa
Ïmonija buvo a puolusi ir buvo
b
teisingumo gniauÏtuose; taip,
Dievo teisingumo, kuris paskyrò jiems per amÏius bti i‰kirstiems i‰ jo akivaizdos.
15 Ir dabar, gailestingumo planas negalòt˜ bti ∞gyvendintas,
jeigu nebt˜ ∞vykdytas apmokòjimas; todòl Dievas pats a apmoka pasaulio nuodòmes, kad ∞gyvendint˜ b gailestingumo planà,
kad patenkint˜ c teisingumo reikalavimus, idant Dievas bt˜
d
tobulas, teisingas Dievas ir taip
pat gailestingas Dievas.
16 Dabar, atgaila Ïmogui negalòt˜ bti suteikta, jeigu nebt˜
bausmòs, tokios pat a amÏinos,
kaip ir sielos gyvenimas, pridòtos
kaip prie‰ingybò laimòs planui,
13a RR I‰pirkimo planas.
b RR Atgailauti,
atgaila.
c 2 Nef 2:13–14.
14a Al 22:13–14.
b 2 Nef 2:5.
15a 2 Nef 9:7–10;
Mzj 16:7–8.
RR Apmokòti,

kuris irgi bt˜ toks pat amÏinas,
kaip ir sielos gyvenimas.
17 Dabar, kaip Ïmogus galòt˜
atgailauti, jei a nenusidòt˜? Kaip
jis galòt˜ nusidòti, jei nebt˜
b
∞statymo? Kaip galòt˜ bti
∞statymas, jei nebt˜ bausmòs?
18 Dabar, bausmò buvo pridòta
ir duotas teisingas ∞statymas,
kuris atne‰ò Ïmogui a sàÏinòs
grauÏat∞.
19 Dabar, jei nebt˜ duota
∞statymo: jei Ïmogus a nuÏudò,
jis turi mirti, – argi jis bijot˜,
kad mirs, jeigu nuÏudys?
20 Ir taip pat, jeigu nebt˜
duota ∞statymo prie‰ nuodòm´,
Ïmonòs nebijot˜ nusidòti.
21 Ir jeigu a nebt˜ duota ∞statymo, kà galòt˜, Ïmonòms nusidòjus, padaryti teisingumas arba,
juo labiau, gailestingumas, neturòdami joki˜ teisi˜ ∞ tà krin∞?
22 Bet ∞statymas yra duotas
ir bausmò pridòta, ir suteikta
a
atgaila; atgaila, kurios reikalauja gailestingumas; antraip ∞
krin∞ pretenduoja teisingumas
ir taiko ∞statymà, o ∞statymas
atne‰a bausm´; kitaip teisingumo darbai bt˜ sunaikinti ir
Dievas liaut˜si bti Dievas.
23 Bet Dievas nesiliauja bti
Dievas, ir a gailestingumas pretenduoja ∞ atgailaujant∞j∞, ir gailestingumas suteikiamas dòl
b
apmokòjimo; ir apmokòjimas

apmokòjimas.
b RR Gailestingumas,
gailestingas.
c RR Teisingumas.
d 3 Nef 12:48.
16a DS 19:10–12.
17a RR Nuodòmò.
b Rom 4:15.
18a RR SàÏinò.

19a RR ÎmogÏudystò.
21a 2 Nef 9:25–26;
Mzj 3:11.
22a RR Atgailauti,
atgaila.
23a RR Gailestingumas,
gailestingas.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
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∞gyvendina mirusi˜j˜ c prikòlimà; ir mirusi˜j˜ prikòlimas
Ïmones atveda d atgal Dievo akivaizdon; ir tuo bdu jie sugràÏinami jo akivaizdon, kad bt˜
e
teisiami pagal savo darbus,
pagal ∞statymà ir teisingumà.
24 Nes ‰tai teisingumas panaudoja visus savo reikalavimus,
ir taip pat gailestingumas pretenduoja ∞ viskà, kas jo; ir taip
niekas kitas kaip tik nuo‰irdÏiai
atgailaujantieji i‰gelbòjami.
25 Kà? Ar manote, kad gailestingumas gali apiplò‰ti a teisingumà? Sakau jums: ne; nò truputòlio. Kitaip Dievas nustot˜
bti Dievas.
26 Ir taip Dievas ∞gyvendina
savo didingus ir amÏinus a tikslus, kurie paruo‰ti b nuo pasaulio
∞krimo. Ir taip ∞gyvendinamas
Ïmoni˜ i‰gelbòjimas ir i‰pirkimas, ir taip pat j˜ sunaikinimas
ir nelaimò.
27 Todòl, o mano snau, a kiekvienas norintis gali ateiti ir gerti
gyvybòs vanden˜ laisvai; o nenorintis ateiti neverãiamas; bet
paskutiniàjà dienà jam bus
b
gràÏinta pagal jo c darbus.
28 Jei jis noròjo daryti a pikta ir
neatgailavo savo dienomis, ‰tai
pikta bus daroma jam pagal
Dievo atstatymà.
29 Ir dabar, mano snau, a‰ noròãiau, kad neleistum ‰itiems
dalykams daugiau varginti tav´s, ir tegul tik tavo nuodòmòs
23c 2 Nef 2:8; 9:4;
Al 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel 14:15–18;
Mrm 9:13.
d Al 40:21–24.
e RR Teismas,

vargina tave tuo varginimu,
kuris atves tave Ïemyn ∞ atgailà.
30 O mano snau, a‰ noriu, kad
tu daugiau neneigtum Dievo
teisingumo. Nesistenk pateisinti
sav´s dòl savo nuodòmi˜ net
maÏiausiame dalyke, neigdamas
Dievo teisingumà; bet leisk Dievo teisingumui ir jo gailestingumui, ir jo didÏiam kantrumui
visi‰kai valdyti tavo ‰ird∞; ir leisk,
kad tai atvest˜ tave a nuolankume Ïemyn ∞ dulkes.
31 Ir dabar, o mano snau, tu
esi Dievo pa‰auktas skelbti Ïod∞
‰itiems Ïmonòms. Ir dabar, mano
snau, eik, skelbk Ïod∞ su tiesa
ir rimtumu, kad galòtum atvesti
sielas ∞ atgailà, idant didis gailestingumo planas galòt˜ pareik‰ti teis´ ∞ jas. Ir tesuteikia
tau Dievas pagal mano ÏodÏius.
Amen.
43 SKYRIUS
Alma ir jo sns skelbia Ïod∞. Zoramininkai ir kiti nefit˜ atskalnai
tampa lamanitais. Lamanitai ateina
kariauti su nefitais. Moronis apginkluoja nefitus gynybine ginkluote. Vie‰pats aprei‰kia Almai
lamanit˜ karin∞ planà. Nefitai gina
savo namus, laisves, ‰eimas ir religijà. Moronio ir Lehio armijos apsupa lamanitus. Apie 74 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad Almos

paskutinysis.
25a RR Teisingumas.
26a 2 Nef 2:14–30;
Moz 1:39.
b Al 13:3; 3 Nef 1:14.
27a Al 5:34; Hel 14:30.
RR Valios laisvò.

b Al 41:15.
c Iz 59:18;
Apr 20:12.
28a Al 41:2–5.
30a RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
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sns i‰òjo tarp Ïmoni˜ skelbti
jiems ÏodÏio. Ir pats Alma taip
pat negalòjo sòdòti rankas sudòj´s ir taip pat i‰òjo.
2 Dabar, mes daugiau nekalbòsime apie j˜ pamokslavimà,
i‰skyrus tai, kad jie skelbò Ïod∞
ir tiesà pagal prana‰ystòs bei
aprei‰kimo dvasià; ir jie pamokslavo pagal a ‰ventàjà Dievo
tvarkà, kuria jie buvo pa‰aukti.
3 Ir dabar a‰ gr∞Ïtu prie kar˜
tarp nefit˜ ir lamanit˜ teisòj˜
valdÏios a‰tuonioliktaisiais metais apra‰ymo.
4 Nes ‰tai buvo taip, kad
a
zoramininkai tapo lamanitais;
todòl a‰tuoniolikt˜j˜ met˜ pradÏioje nefit˜ Ïmonòs pamatò,
kad lamanitai ateina prie‰ juos;
todòl pasiruo‰ò karui; taip, jie
surinko savo armijas Jer‰ono
Ïemòje.
5 Ir buvo taip, kad lamanitai
atòjo su savo tkstanãiais; ir jie
atòjo ∞ Antionumo Ïem´, kuri yra
zoraminink˜ Ïemò; ir j˜ vadas
buvo vyras, vardu Zerahemnas.
6 Ir dabar, kadangi savo esybe
amalekininkai buvo nelabesnio
ir ÏmogÏudi‰kesnio bdo negu
lamanitai, Zerahemnas lamanitams paskyrò vyriausiuosius
vadus, ir visi jie buvo amalekininkai ir zoramininkai.
7 Dabar, tai jis padarò, kad i‰laikyt˜ j˜ neapykantà nefitams,
idant jis galòt˜ pavergti juos
savo ketinimams ∞vykdyti.
8 Nes ‰tai jis ketino sukurstyti
lamanitus pykãiui prie‰ nefitus;
43 2a RR Melchizedeko
kunigystò.
4 a Al 35:2–14; 52:33.
9 a Al 44:5; 46:12.

b
10a
b
11a

tai jis padarò, kad uÏgrobt˜ valdÏià ir taip pat kad ∞gyt˜ galià
nefitams, juos pavergdamas.
9 O nefitai ketino i‰laikyti savo
Ïemes ir namus, ir a Ïmonas, ir
vaikus, idant apsaugot˜ juos
nuo prie‰˜ rank˜; ir taip pat,
kad apsaugot˜ savo teises ir
privilegijas, taip, ir taip pat savo
b
laisv´, idant galòt˜ garbinti
Dievà, kaip jie nori.
10 Nes jie Ïinojo, kad jei paklit˜ ∞ lamanit˜ rankas, tai lamanitai sunaikint˜ kiekvienà,
kuris a garbint˜ Dievà, tikràj∞ ir
gyvàj∞ Dievà, b dvasia ir tiesa.
11 Taip, jie taip pat Ïinojo
ypatingà lamanit˜ neapykantà
j˜ a broliams – anti nefi lehi˜
Ïmonòms, pavadintiems Amono
Ïmonòmis, kurie atsisakò imtis
ginkl˜, taip, sudarò sandorà ir
atsisakò jà sulauÏyti, – todòl,
jeigu paklit˜ ∞ lamanit˜ rankas,
jie bt˜ sunaikinti.
12 O nefitai nenoròjo leisti, kad
jie bt˜ sunaikinti; todòl jie davò
Ïemes jiems kaip paveldà.
13 O Amono Ïmonòs davò nefitams didel´ dal∞ savo turto j˜
armijoms paremti; ir taip nefitai
buvo priversti vieni atsilaikyti
prie‰ lamanitus, kurie buvo Lamano ir Lemuelio, ir Izmaelio
sn˜, ir vis˜ nefit˜ atskaln˜,
kurie buvo amalekininkai ir zoramininkai, ir Nojaus kunig˜
a
palikuoni˜ mi‰inys.
14 Dabar, tie palikuonys buvo
beveik tiek pat gauss kaip nefitai; ir taip nefitai buvo priversti

RR Laisvas, laisvò.
RR Garbinimas.
Jn 4:23–24.
Al 24:1–3, 5, 20; 25:1,

13; 27:2, 21–26.
13a Al 25:4.
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kovoti su savo broliais net iki
kraujo praliejimo.
15 Ir kadangi lamanit˜ armijos
susirinko Antionumo Ïemòje,
‰tai nefit˜ armijos buvo pasiruo‰usios sutikti juos Jer‰ono
Ïemòje.
16 Dabar, nefit˜ vado, arba
vyro, kuris buvo paskirtas vyriausiuoju nefit˜ vadu, – dabar,
vyriausiasis vadas vadovavo visoms nefit˜ armijoms, – vardas
buvo Moronis.
17 Ir Moronis òmòsi viso vadovavimo ir j˜ kar˜ valdymo.
Ir jam tebuvo dvide‰imt penkeri
metai, kai jis buvo paskirtas vyriausiuoju nefit˜ armij˜ vadu.
18 Ir buvo taip, kad jis pasitiko
lamanitus Jer‰ono ribose ir jo
Ïmonòs buvo ginkluoti kalavijais ir kardais, ir visokiais karo
ginklais.
19 Ir kada lamanit˜ armijos
pamatò, kad Nefio Ïmonòs, arba
kad Moronis aprpino savo
Ïmones antkrtiniais ir rank˜
skydais, taip, ir skydeliais galvoms apsaugoti, ir taip pat, kad
jie aprengti stora apranga –
20 dabar, Zerahemno armija
nebuvo apginkluota niekuo tokiu; jie turòjo tik savo kalavijus
ir kardus, lankus ir stròles, akmenis ir svaidykles; ir jie buvo
a
nuogi, tik kailiu apsijuos´
strònas; taip, visi buvo nuogi,
i‰skyrus zoramininkus ir amalekininkus;
21 bet jie nebuvo ginkluoti
nei antkrtiniais, nei skydais, –
todòl nepaprastai bijojo nefit˜
armij˜ dòl j˜ ginkluotòs, nepai20a En 1:20.

23a Al 48:16.

sant to, kad j˜ buvo daug daugiau negu nefit˜.
22 ·tai dabar buvo taip, kad jie
nedr∞so pulti nefit˜ Jer‰ono ribose; todòl pasitraukò i‰ Antionumo Ïemòs ∞ tyrus ir i‰keliavo
tyrais lanku, tolyn prie Sidono
upòs i‰tak˜, kad ateit˜ ir uÏimt˜
Manãio Ïem´; nes jie nesitikòjo,
kad Moronio armijos suÏinos,
kur jie nuòjo.
23 Bet buvo taip, kad vos jiems
pasitraukus ∞ tyrus, Moronis pasiuntò ∞ tyrus Ïvalgus stebòti j˜
stovyklà; ir Moronis, Ïinodamas
apie Almos prana‰ystes, taip pat
nusiuntò pas j∞ kai kuriuos vyrus, pageidaudamas, kad jis pasiteiraut˜ Vie‰paties, a kur nefit˜
armijoms reikia eiti gintis nuo
lamanit˜.
24 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
Ïodis atòjo Almai, ir Alma prane‰ò Moronio pasiuntiniams,
kad lamanit˜ armijos Ïygiuoja
tyrais lanku, kad ∞siverÏt˜ ∞
Manãio Ïem´, idant pradòt˜
puolimà prie‰ silpnesn´ liaudies
dal∞. Ir tie pasiuntiniai nuòjo ir
perdavò Ïinià Moroniui.
25 Dabar, Moronis, palik´s dal∞
savo armijos Jer‰ono Ïemòje,
kad kartais dalis lamanit˜ neateit˜ ∞ tà Ïem´ ir neuÏimt˜
miesto, pasiòmò likusià dal∞ savo
armijos ir nuÏygiavo ∞ Manãio
Ïem´.
26 Ir jis ∞sakò, kad visi Ïmonòs
toje Ïemòs vietoje susirinkt˜ kovoti prie‰ lamanitus, a gindami
savo Ïemes ir savo ‰al∞, savo teises ir savo laisves; todòl jie buvo
pasiruo‰´ lamanit˜ atòjimui.
26a DS 134:11.
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27 Ir buvo taip, jog Moronis
nurodò, kad jo armija bt˜
paslòpta netoli Sidono upòs
kranto esanãiame slònyje, kuris
buvo ∞ vakarus nuo Sidono
upòs, tyruose.
28 Ir Moronis aplinkui i‰statò
Ïvalgus, kad galòt˜ suÏinoti,
kada ateis lamanit˜ stovykla.
29 Ir dabar, kadangi Moronis
Ïinojo lamanit˜ ketinimà, kad
jie ketino sunaikinti savo brolius
arba pajungti ir pavergti juos,
kad ∞tvirtint˜ savo karalyst´
visoje Ïemòje;
30 ir taip pat Ïinodamas, kad
vienintelis nefit˜ tro‰kimas buvo
apsaugoti savo Ïemes ir savo
a
laisv´, ir savo baÏnyãià, todòl
jis nelaikò nuodòme ginti juos
panaudojant gudryb´; todòl jis
per savo Ïvalgus suÏinojo, kuria
kryptimi eis lamanitai.
31 Todòl jis padalino savo
armijà ir dal∞ pervedò ∞ slòn∞, ir
paslòpò juos jo rytuose bei Riplos kalvos pietuose;
32 o likusius jis paslòpò vakariniame slònyje, ∞ vakarus nuo
Sidono upòs, ir taip Ïemyn iki
Manãio Ïemòs rib˜.
33 Ir taip i‰dòst´s savo armijà
pagal savo norà, jis buvo pasiruo‰´s juos sutikti.
34 Ir buvo taip, kad lamanitai
uÏkopò ∞ ‰iaurin´ kalvos dal∞,
kur buvo paslòpta Moronio armijos dalis.
35 Ir kada lamanitai praòjo Riplos kalvà ir ∞òjo ∞ slòn∞, ir pradòjo
keltis per Sidono up´, armija,
paslòpta kalvos pietuose, kuriai
vadovavo vyras, vardu a Lehis,
30a Al 46:12, 35.
35a Al 49:16.

37a Al 3:5.
38a Al 44:8–9.

buvo jo i‰vesta ir apsupo lamanitus rytuose, j˜ uÏnugaryje.
36 Ir buvo taip, kad lamanitai,
pamat´ nefitus, puolanãius i‰
uÏnugario, apsigr´Ïò ir pradòjo
kautis su Lehio armija.
37 Ir prasidòjo mirties darbas
abiejose pusòse, bet jis buvo
baisesnis lamanitams, nes j˜
a
nuogumas buvo atidengtas
sunkiems nefit˜ kalavij˜ ir kard˜ kirãiams, tad beveik kiekvienas kirtis buvo mirtinas.
38 Kai tuo tarpu, i‰ kitos pusòs, tarp nefit˜ tik retkarãiais
vyras krisdavo nuo j˜ kalavij˜
ir nukraujavimo, nes jie buvo
apsaugoti nuo labiau gyvybini˜ kno dali˜, tai yra labiau
gyvybinòs kno dalys buvo apsaugotos nuo lamanit˜ kirãi˜
a
antkrtiniais, rank˜ skydais ir
‰almais; ir taip nefitai t´sò mirties darbà tarp lamanit˜.
39 Ir buvo taip, kad lamanitai
taip i‰sigando didelio naikinimo tarp j˜, kad net pradòjo
bògti Sidono upòs link.
40 Ir Lehis ir jo vyrai vijosi juos;
ir jie buvo Lehio nuvyti ∞ Sidono
vandenis ir persikòlò per Sidono
vandenis. O Lehis sulaikò savo
armijas ant Sidono upòs kranto,
kad jos nesikelt˜.
41 Ir buvo taip, kad Moronis ir
jo armija pasitiko lamanitus
slònyje kitapus Sidono upòs ir
pradòjo juos pulti ir Ïudyti.
42 Ir lamanitai vòl bògo nuo j˜
Manãio Ïemòs link; ir juos vòl
sutiko Moronio armijos.
43 Dabar, ‰itomis aplinkybòmis
lamanitai ar‰iai kovòsi; taip,
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dar niekada nebuvo Ïinoma,
kad lamanitai bt˜ kov´si su
tokia nepaprastai didele jòga ir
narsa, ne, netgi nuo pradÏios.
44 Ir jie buvo ∞kvòpti a zoraminink˜ ir amalekinink˜, kurie
buvo j˜ vyriausieji vadai ir vadovai, ir taip pat Zerahemno,
kuris buvo vyriausiasis j˜ vadas, arba vyriausiasis j˜ vadovas ir karvedys; taip, jie kovòsi
kaip drakonai, ir daug nefit˜
Ïuvo nuo j˜ rankos, taip, nes jie
perkirto pusiau daug j˜ ‰alm˜
ir perdrò daug j˜ antkrtini˜,
ir nukirto daug j˜ rank˜; ir taip
lamanitai kirto i‰ savo nuoÏmaus pykãio.
45 Taãiau nefitai buvo ∞kvòpti
geresni˜ paskat˜, nes jie a nekovojo dòl monarchijos ar valdÏios, bet kovojo uÏ savo namus
ir savo b laisves, savo Ïmonas ir
savo vaikus, ir viskà savo, taip,
uÏ savo garbinimo apeigas ir
savo baÏnyãià.
46 Ir jie darò tai, kà jautò esant
a
pareiga prie‰ savo Dievà; nes
Vie‰pats buvo pasak´s jiems, ir
taip pat j˜ tòvams: b Jeigu nesate
kalti nei dòl c pirmo i‰puolio, nei
dòl antro, nesileiskite Ïudomi
savo prie‰˜ rankomis.
47 Ir dar Vie‰pats yra pasak´s: a Ginkite savo ‰eimas net
iki kraujo praliejimo. Todòl, dòl
‰itos prieÏasties, nefitai kovojo
su lamanitais, kad apgint˜ save
ir savo ‰eimas, ir savo Ïemes,
savo ‰al∞ bei savo teises ir savo
religijà.
44a
45a
b
46a

Al 43:6.
Al 44:5.
RR Laisvas, laisvò.
RR Pareiga.

48 Ir buvo taip, jog Moronio
vyrai, pamat´ lamanit˜ nuoÏmumà ir pykt∞, ketino trauktis
ir bògti nuo j˜. Ir Moronis, suvok´s j˜ ketinimà, pasiuntò ir ∞kvòpò j˜ ‰irdis tokiomis mintimis,
taip, mintimis apie j˜ Ïemes,
nepriklausomyb´, taip, laisv´
nuo vergijos.
49 Ir buvo taip, kad jie atsigr´Ïò ∞ lamanitus ir vienu
balsu a ‰aukòsi Vie‰paties, savo
Dievo, dòl savo nepriklausomybòs ir savo laisvòs nuo
vergijos.
50 Ir jie pradòjo laikytis
prie‰ lamanitus su galia; ir tà
paãià valandà, kada jie ‰aukòsi
Vie‰paties dòl savo laisvòs,
lamanitai pradòjo bògti nuo
j˜; ir jie bògo netgi iki Sidono
vanden˜.
51 Dabar, lamanit˜ buvo daugiau, taip, dvigubai daugiau nei
nefit˜; nepaisant to, jie buvo
nuvyti tiek, kad buvo surinkti ∞
vienà br∞ slònyje ant Sidono
upòs kranto.
52 Todòl Moronio armijos apsupo juos, taip, btent abiejose
upòs pusòse, nes ‰tai, rytuose
buvo Lehio vyrai.
53 Todòl kada Zerahemnas
pamatò Lehio vyrus Sidono upòs
rytinòje pusòje ir Moronio armijas Sidono upòs vakarinòje
pusòje, kad jie apsupti nefit˜,
juos apòmò siaubas.
54 Dabar Moronis, pastebòj´s
j˜ siaubà, ∞sakò savo vyrams
sustabdyti kraujo liejimà.

b Al 48:14;
DS 98:33–36.
c 3 Nef 3:21;
DS 98:23–24.

47a DS 134:11.
49a I‰ 2:23–25;
Mzj 29:20.
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44 SKYRIUS
Moronis ∞sako lamanitams sudaryti
taikos sandorà, antraip jie bus sunaikinti. Zerahemnas atmeta pasilymà, ir kautynòs atsinaujina.
Moronio armijos nugali lamanitus.
Apie 74–73 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad jie sustojo ir
truputòl∞ atsitraukò nuo j˜. Ir
Moronis tarò Zerahemnui: Matai,
Zerahemnai, kad mes a nenorime
bti kraugeriai. Js Ïinote, kad
esate ms˜ rankose, taãiau mes
nenorime Ïudyti js˜.
2 ·tai mes i‰òjome kautis prie‰
jus ne tam, kad pralietume js˜
kraujà dòl valdÏios; nei mes norime kam nors uÏdòti vergijos
jungà. Bet js btent dòl to i‰òjote prie‰ mus; taip, ir js pykstate
ant ms˜ dòl ms˜ religijos.
3 Bet dabar, js matote, kad
Vie‰pats yra su mumis; ir js
matote, kad jis atidavò jus ∞
ms˜ rankas. Ir dabar a‰ noròãiau, kad js suprastumòte, jog
tai padaryta mums dòl ms˜
religijos ir tikòjimo Kristumi. Ir
dabar js matote, kad negalite
sunaikinti ‰ito ms˜ tikòjimo.
4 Dabar js matote, kad tai yra
tikrasis Dievo tikòjimas; taip,
js matote, kad Dievas rems ir
saugos, ir apsaugos mus tol, kol
bsime i‰tikimi jam ir savo tikòjimui, ir savo religijai; ir Vie‰pats niekada neleis, kad btume
sunaikinti, nebent mes ∞pultume
∞ prasiÏengimà ir paneigtume
savo tikòjimà.
5 Ir dabar, Zerahemnai, a‰ ∞sa44 1a Al 43:45.
5 a RR Apeigos,

kau jums to visagalio Dievo, kuris taip sustiprino ms˜ rankas,
jog mes ∞gijome valdÏià jums,
vardu, savo tikòjimu, savo religija ir savo garbinimo a apeigomis, ir savo baÏnyãia, ir ‰venta
parama, uÏ kurià mes dòkingi
savo Ïmonoms ir savo vaikams,
ta b laisve, kuri mus ri‰a prie
ms˜ Ïemi˜ ir ms˜ ‰alies;
taip, ir taip pat i‰laikymu ‰vento Dievo ÏodÏio, kuriam mes
dòkingi uÏ visà savo laim´; ir
viskuo, kas mums brangiausia.
6 Taip, ir tai dar ne viskas; visu
js˜ noru gyventi a‰ ∞sakau
jums atiduoti mums savo karo
ginklus, ir mes nesieksime js˜
kraujo, bet pasigailòsime js˜
gyvybi˜, jeigu keliausite sau ir
daugiau nebeateisite kariauti
prie‰ mus.
7 Ir dabar, jei to nepadarysite,
‰tai, js esate ms˜ rankose, ir
a‰ ∞sakysiu savo vyrams, kad jie
pult˜ jus ir mirtinai suÏeist˜,
idant btumòte i‰naikinti; ir tada
mes pamatysime, kas turòs valdÏià ‰itiems Ïmonòms; taip, mes
pamatysime, kas bus pavergtas.
8 Ir dabar, buvo taip, kad, i‰gird´s ‰ituos ÏodÏius, Zerahemnas i‰òjo ∞ priek∞ ir atidavò
savo kalavijà ir savo kardà, ir
savo lankà ∞ Moronio rankas, ir
tarò jam: ·tai ms˜ karo ginklai; mes atiduosime juos jums,
bet mes neleisime sau duoti
jums a priesaikos, kurià Ïinome
sulauÏysià, taip pat ir ms˜
vaikai; bet imkite ms˜ karo
ginklus ir leiskite mums i‰eiti
∞ tyrus; prie‰ingu atveju mes

nuostatai.
b RR Laisvas, laisvò.

8 a RR Priesaika.

339

Almos 44:9–19

pasilaikysime savo kalavijus ir
arba Ïsime, arba nugalòsime.
9 ·tai mes ne js˜ tikòjimo;
mes netikime, kad tai Dievas
atidavò mus ∞ js˜ rankas; bet
mes tikime, kad tai js˜ gudrumas apsaugojo jus nuo ms˜
kalavij˜. Tai js˜ a antkrtiniai
ir js˜ skydai apsaugojo jus.
10 Ir dabar, kada Zerahemnas
baigò kalbòti ‰iuos ÏodÏius,
Moronis gràÏino Zerahemnui
gautus kalavijà ir karo ginklus,
sakydamas: ·tai, mes baigsime
‰ità kovà.
11 Dabar, a‰ negaliu at‰aukti
savo pasakyt˜ ÏodÏi˜, todòl,
kaip Vie‰pats gyvas, js nei‰eisite kitaip, kaip tik su priesaika,
kad daugiau nebesugr∞‰ite kariauti prie‰ mus. Dabar, kadangi esate ms˜ rankose, tai arba
mes praliesime js˜ kraujà ant
Ïemòs, arba js sutiksite su sàlygomis, kurias a‰ pasiliau.
12 Ir dabar, kada Moronis i‰tarò ‰ituos ÏodÏius, Zerahemnas
pasiliko savo kalavijà ir ∞pyko
ant Moronio, ir metòsi ∞ priek∞,
kad nuÏudyt˜ Moron∞; bet, jam
pakòlus savo kalavijà, ‰tai, vienas i‰ Moronio kareivi˜ kirto
per j∞, kad jis net nukrito Ïemòn
ir nulÏo prie rankenos; ir jis
taip pat kirto Zerahemnui taip,
kad nukirto jo skalpà, ir ‰is nukrito ant Ïemòs. Ir Zerahemnas
atsitraukò nuo j˜ tarp savo kareivi˜.
13 Ir buvo taip, kad ‰alia stovòj´s kareivis, kuris nukirto Zerahemno skalpà, paòmò skalpà
nuo Ïemòs uÏ plauk˜ ir uÏdòjo
j∞ ant savo kalavijo galo, ir atki‰o
9 a Al 43:38.

j∞ ∞ juos, sakydamas jiems garsiu
balsu:
14 Kaip krito Ïemòn ‰is skalpas, kuris yra js˜ vadovo
skalpas, lygiai taip js krisite
Ïemòn, jeigu neatiduosite savo
karo ginkl˜ ir nei‰vyksite su
taikos sandora.
15 Dabar, buvo taip, kad daugelis, i‰gird´ ‰ituos ÏodÏius ir
pamat´ skalpà ant kalavijo, buvo
apimti baimòs; ir daugelis i‰òjo
ir numetò savo karo ginklus prie
Moronio koj˜, ir sudarò taikos
a
sandorà. Ir kiekvienam, kuris
sudarò sandorà, jie leido i‰eiti ∞
tyrus.
16 Dabar, buvo taip, kad Zerahemnas buvo nepaprastai ∞tÏ´s
ir kurstò likusius savo kareivius
pykãiui, kad ∞nirtingiau kaut˜si
prie‰ nefitus.
17 Ir dabar, Moronis pyko dòl
lamanit˜ uÏsispyrimo; todòl jis
∞sakò savo Ïmonòms pulti juos
ir nuÏudyti. Ir buvo taip, kad
jie pradòjo Ïudyti juos; taip, ir
lamanitai kovòsi savo kalavijais
ir savo galia.
18 Bet ‰tai j˜ nuoga oda ir
j˜ neuÏdengtos galvos buvo
neapsaugotos nuo a‰tri˜ nefit˜
kalavij˜; taip, ‰tai jie buvo duriami ir kertami, ir nepaprastai
greitai krito prie‰ nefit˜ kalavijus; ir juos pradòjo ‰luoti lygiai
taip, kaip prana‰avo Moronio
karys.
19 Dabar Zerahemnas, pamat´s, kad jie visi nei‰vengs sunaikinimo, garsiai su‰uko Moroniui,
Ïadòdamas, kad jeigu jie pasigailòs likusi˜j˜ i‰ j˜ gyvybi˜,
jis ir taip pat jo Ïmonòs sudarys

15a 1 Nef 4:37; Al 50:36.
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sandorà su jais a niekada nebeateiti kariauti prie‰ juos.
20 Ir buvo taip, kad Moronis
nurodò nutraukti mirties darbà
tarp Ïmoni˜. Ir jis paòmò karo
ginklus i‰ lamanit˜; ir po to, kai
jie sudarò su juo taikos a sandorà,
jiems buvo leista i‰vykti ∞ tyrus.
21 Dabar, j˜ Ïuvusieji nebuvo
suskaiãiuoti dòl j˜ gausybòs;
taip, j˜ Ïuvusi˜j˜ buvo nepaprastai daug, tiek nefit˜, tiek ir
lamanit˜.
22 Ir buvo taip, kad jie sumetò
savo Ïuvusiuosius ∞ Sidono vandenis, ir jie nune‰ti ir palaidoti
jros gelmòse.
23 O nefit˜, arba Moronio, armijos sugr∞Ïo ir paròjo ∞ savo
namus bei savo Ïemes.
24 Ir taip pasibaigò teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms a‰tuonioliktieji metai. Ir taip pasibaigò
Almos metra‰tis, uÏra‰ytas ant
Nefio plok‰teli˜.
Apra‰ymas apie Nefio Ïmones ir
j˜ karus bei nesutarimus Helamano dienomis, pagal Helamano
metra‰t∞, kur∞ jis vedò savo dienomis.
Tai apra‰yta nuo 45 iki 62 skyriaus
imtinai.

45 SKYRIUS
Helamanas patiki Almos ÏodÏiais.
Alma prana‰auja nefit˜ sunaikinimà. Jis palaimina ir prakeikia tà
Ïem´. Manoma, kad Alma paimtas
19a Al 47:6.
20a Al 62:16–17.
45 1a RR Pasninkauti,
pasninkavimas.

Dvasios kaip Mozò. Nesutarimas
baÏnyãioje auga. Apie 73 m. prie‰
Kristaus gim.
·tai dabar, buvo taip, kad Nefio
Ïmonòs nepaprastai dÏigavo
dòl to, kad Vie‰pats vòl i‰laisvino
juos i‰ prie‰˜ rank˜; todòl jie
rei‰kò dòkingumà Vie‰paãiui,
savo Dievui; taip, ir jie a daug
pasninkavo ir daug meldòsi, ir
garbino Dievà su nepaprastai
dideliu dÏiaugsmu.
2 Ir buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms devynioliktaisiais metais Alma atòjo pas
savo sn˜ Helamanà ir tarò jam:
Ar tiki ÏodÏiais, kuriuos tau sakiau apie tuos a metra‰ãius, kurie
buvo vedami?
3 Ir Helamanas tarò jam: Taip,
tikiu.
4 Ir Alma vòl sakò: Ar tiki Jòz˜
Krist˜, kuris ateis?
5 Ir jis tarò: Taip, a‰ tikiu visais
tavo pasakytais ÏodÏiais.
6 Ir Alma vòl sakò jam: Ar tu
a
laikysies mano ∞sakym˜?
7 Ir jis tarò: Taip, a‰ laikysiuos
tavo ∞sakym˜ visa savo ‰irdimi.
8 Tada Alma tarò jam: Palaimintas tu; ir Vie‰pats duos
a
klestòjimà tau ‰itoje Ïemòje.
9 Bet ‰tai a‰ turiu ‰∞ tà tau
a
prana‰auti; bet nepaskelbkite
to, kà tau prana‰ausiu, taip, tai,
kà tau prana‰ausiu, nebus paskelbta, netgi kol i‰sipildys ta
prana‰ystò; todòl uÏra‰yk ÏodÏius, kuriuos pasakysiu.
10 Ir ‰tai tie ÏodÏiai: ‰tai,

2 a Al 37:1–5; 50:38.
6 a RR Dievo ∞sakymai;
Paklusnumas,
paklusnus, paklusti.

8 a 1 Nef 4:14;
Al 48:15–16, 25.
9 a RR Prana‰ystò,
prana‰auti.
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pagal manyje esanãià prana‰ystòs dvasià a‰ suvokiu, kad ‰ita
pati liaudis, nefitai, po a keturi˜
‰imt˜ met˜ nuo to laiko, kai
Jòzus Kristus apreik‰ save jiems,
nusiris ∞ b netikòjimà.
11 Taip, ir tada jie patirs karus
ir marus, taip, badus ir kraujo
praliejimus, netgi kol visi Nefio
Ïmonòs bus a i‰naikinti.
12 Taip, ir tai dòl to, kad jie
nusiris ∞ netikòjimà ir ∞puls ∞
tamsos darbus ir a ga‰lavimà, ir
visokias nedorybes; taip, sakau
jums, jog dòl to, kad jie nusidòs
prie‰ tokià didel´ ‰viesà ir Ïinojimà, taip, sakau tau, kad
nuo tos dienos nei‰eis anapus
netgi visa ketvirta karta, kol ‰i
nedorybò ateis.
13 Ir kada ta didi diena ateis,
‰tai tada labai greitai ateis laikas, kada tie, kurie gyvena dabar, arba sòkla t˜, kurie dabar
priskaiãiuoti prie Nefio Ïmoni˜,
daugiau a nebebus priskaiãiuoti
prie Nefio Ïmoni˜.
14 Bet kas tik i‰liks ir nebus
sunaikintas tà didÏià ir baisià
dienà, bus a priskaiãiuotas prie
lamanit˜ ir taps kaip jie, visi,
i‰skyrus keletà, kurie bus vadinami Vie‰paties mokiniais; ir
juos lamanitai vysis, netgi b kol
i‰naikins. Ir dabar, dòl nedorybòs ‰i prana‰ystò bus ∞vykdyta.
15 Ir dabar, buvo taip, kad pasak´s tai Helamanui, Alma palaimino j∞, ir taip pat kitus savo
10a 1 Nef 12:10–15;
Hel 13:9; Mrm 8:6–7.
b RR Atsimetimas;
Netikòjimas.
11a Jar 1:10;
Mrm 8:2–3, 6–7.

snus; ir jis taip pat palaimino
Ïem´ a teisi˜j˜ labui.
16 Ir jis sakò: Taip sako Vie‰pats
Dievas: a Prakeikta bus Ïemò,
taip, ‰ita Ïemò kiekvienai tautai,
giminei, lieÏuviui ir liaudÏiai,
tad tie, kurie elgsis nedorai, bus
sunaikinti, kai bus visi‰kai pribrend´; ir kaip pasakiau, taip
tai ir ∞vyks; nes tai yra Dievo
prakeiksmas ir b palaiminimas
‰itai Ïemei, nes Vie‰pats negali
Ïiròti ∞ nuodòm´ net su c maÏiausiu nuolaidÏiavimu.
17 Ir dabar, pasak´s ‰ituos
ÏodÏius, Alma palaimino a baÏnyãià, taip, visus tuos, kurie nuo
‰iol tvirtai stovòs tikòjime.
18 Ir kada Alma padarò tai,
jis i‰vyko i‰ Zarahemlos Ïemòs,
lyg eit˜ ∞ Meleko Ïem´. Ir buvo
taip, kad niekada daugiau
apie j∞ nebuvo girdòti; mes
nieko neÏinome apie jo mirt∞
ar palaidojimà.
19 ·tai Ïinome tik tiek, kad jis
buvo teisus vyras; ir baÏnyãioje
pasklido Ïodis, kad jis buvo paimtas Dvasios arba a palaidotas
Vie‰paties ranka taip, kaip Mozò.
Bet ‰tai, Ra‰tai sako, kad Vie‰pats pasiòmò Moz´ pas save; ir
mes manome, kad jis taip pat
dvasia priòmò Almà pas save;
todòl, dòl ‰itos prieÏasties, mes
nieko neÏinome apie jo mirt∞ ir
palaidojimà.
20 Ir dabar, buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms

12a RR Geidulys.
13a Hel 3:16.
14a Mor 9:24.
b Mor 1:1–3.
15a Al 46:10; 62:40.
16a 2 Nef 1:7; Al 37:31;

Etr 2:8–12.
b DS 130:21.
c DS 1:31.
17a RR BaÏnyãia, Jòzaus
Kristaus.
19a RR Perkeltos esybòs.
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devyniolikt˜j˜ met˜ pradÏioje
Helamanas i‰òjo tarp Ïmoni˜
skelbti jiems ÏodÏio.
21 Nes ‰tai dòl j˜ kar˜ su
lamanitais ir daugybòs maÏ˜
nesutarim˜ bei neramum˜ tarp
Ïmoni˜ i‰kilo btinybò skelbti
tarp j˜ Dievo a Ïod∞, taip, ir
visoje baÏnyãioje ∞vesti tvarkà.
22 Todòl Helamanas ir jo
broliai i‰òjo vòl kurti baÏnyãios
visoje Ïemòje, taip, kiekviename mieste visoje Ïemòje, kuri
buvo apgyventa Nefio Ïmoni˜.
Ir buvo taip, kad jie paskyrò
kunigus ir mokytojus visoje
Ïemòje, visose baÏnyãiose.
23 Ir dabar buvo taip, kad po
to, kai Helamanas ir jo broliai
paskyrò kunigus ir mokytojus
baÏnyãioms, tarp j˜ kilo a nesutarimas ir jie neklausò Helamano
ir jo broli˜ ÏodÏi˜.
24 Bet jie tapo i‰dids, auk‰tindamiesi savo ‰irdyse dòl savo
nepaprastai dideli˜ a turt˜; todòl
jie tapo turtingi savo b paãi˜
akyse ir nepaisò j˜ ÏodÏi˜, mokanãi˜ teisiai vaik‰ãioti prie‰ais
Dievà.
46 SKYRIUS
Amalikijas rengia sàmokslà, kad
tapt˜ karaliumi. Moronis i‰kelia
laisvòs vòliavà. Jis sutelkia Ïmones
ginti savo religijà. Tikri tikintieji
pavadinami krisãionimis. Juozapo
likutis bus i‰saugotas. Amalikijas
ir atskalnai pabòga ∞ Nefio Ïem´.
Nenorintys remti laisvòs reikalo,
21a Al 31:5.
23a 3 Nef 11:28–29.

atiduodami mirãiai. Apie 73–72
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad visi, kurie nenoròjo klausyti Helamano ir jo
broli˜ ÏodÏi˜, susibrò prie‰
savo brolius.
2 Ir ‰tai dabar, jie buvo nepaprastai ∞tÏ´, tiek, kad nusprendò
juos nuÏudyti.
3 Dabar, vadovas t˜, kurie tÏo
ant savo broli˜, buvo didelis ir
stiprus vyras; ir jo vardas buvo
Amalikijas.
4 Ir Amalikijas noròjo bti karalius; ir tie ∞tÏ´ Ïmonòs taip
pat noròjo, kad jis bt˜ j˜ karalius; ir jie, dauguma j˜, buvo
a
Ïemesnieji ‰alies teisòjai, ir jie
siekò galios.
5 Ir jie buvo suvedÏioti Amalikijo pataikavimais, kad jis padarysiàs juos Ïmoni˜ valdovais,
jei jie paremsià j∞ ir ∞tvirtinsià
savo karaliumi.
6 Taip Amalikijas nuklaidino
juos ∞ atskilimà, nepaisant Helamano ir jo broli˜ pamokslavimo,
taip, nepaisant j˜ nepaprastai
didelio rpesãio baÏnyãia, nes jie
buvo baÏnyãios auk‰tieji kunigai.
7 Ir baÏnyãioje buvo daug
toki˜, kurie patikòjo Amalikijo
pataikni‰kais ÏodÏiais, todòl
jie net atskilo nuo baÏnyãios;
ir taip Nefio liaudies padòtis
buvo labai nesaugi ir pavojinga,
nepaisant didelòs j˜ a pergalòs
prie‰ lamanitus ir didÏiulio
dÏigavimo dòl to, kad buvo
i‰vaduoti Vie‰paties ranka.
8 Taip mes matome, kokie

24a RR Turtai.
b RR I‰didumas.

46 4a Mzj 29:11, 28–29.
7 a Al 44:19–20.
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a

greiti Ïmoni˜ vaikai pamir‰ti
Vie‰pat∞, savo Dievà, taip, kokie greiti elgtis nedorai ir bti
nuklaidinami piktojo.
9 Taip, ir mes taip pat matome,
kok∞ didel∞ a nelabumà gali sukelti tarp Ïmoni˜ vaik˜ vienas
itin nelabas Ïmogus.
10 Taip, mes matome, kad Amalikijas, bdamas klasting˜ kòsl˜
ir daugybòs pataikni‰k˜ ÏodÏi˜
vyras, nuklaidino daugelio Ïmoni˜ ‰irdis elgtis nedorai, taip, ir
kòsintis sunaikinti Dievo baÏnyãià, ir sunaikinti a laisvòs pagrindà, kur∞ Dievas suteikò jiems,
arba palaiminimà, kur∞ Dievas
b
teisi˜j˜ labui pasiuntò ant ‰itos
Ïemòs veido.
11 Ir dabar, kada Moronis,
a
vyriausiasis nefit˜ armij˜ karvedys, i‰girdo apie ‰ità atskilimà,
jis pyko ant Amalikijo.
12 Ir buvo taip, kad jis suplò‰ò
savo apsiaustà; ir paòmò jo dal∞
ir ant jos uÏra‰ò: a Prisiminimui
apie ms˜ Dievà, ms˜ religijà
ir laisv´, ir ms˜ taikà, ms˜
Ïmonas ir ms˜ vaikus; ir pritvirtino jà ant karties galo.
13 Ir jis uÏsiri‰o savo ‰almà ir
antkrtin∞, ir skydus, ir apsijuosò savo ginklus aplink strònas; ir
pasiòmò kart∞, ant kurios galo
buvo jo suplò‰ytas apsiaustas
(ir jis pavadino j∞ laisvòs vòliava),
ir nusilenkò iki Ïemòs, ir kar‰tai
meldòsi savo Dievui, kad laisvòs
palaiminimai bt˜ ant jo broli˜
tol, kol i‰liks krisãioni˜ brys
tai Ïemei apgyventi, –
8 a Hel 12:2, 4–5.
9 a Mzj 29:17–18.
10a 2 Nef 1:7;
Mzj 29:32.

b
11a
12a
15a

14 nes taip visus tikrai tikinãius Krist˜, priklausanãius
Dievo baÏnyãiai, pavadino tie,
kurie nepriklausò baÏnyãiai.
15 Ir tie, kurie priklausò
baÏnyãiai, buvo i‰tikimi; taip,
visi, kurie buvo tikrai tikintys
Krist˜, su dÏiaugsmu priòmò
Kristaus a vardà, arba b krisãioni˜, kaip jie buvo vadinami
dòl savo tikòjimo Kristumi,
kuris ateis.
16 Ir todòl tuo metu Moronis
meldòsi uÏ krisãioni˜ reikalà ir
‰alies laisv´.
17 Ir buvo taip, kad i‰liej´s sielà
Dievui, jis pavadino visà Ïem´,
kuri buvo ∞ pietus nuo a Dykynòs
Ïemòs, taip, ir apskritai visà ‰ià
Ïem´, tiek ‰iauròje, tiek ir pietuose, – i‰rinktàja Ïeme ir laisvòs Ïeme.
18 Ir jis tarò: Tikrai Dievas
neleis, kad mes, kurie esame
niekinami dòl to, kad priimame
Kristaus vardà, btume sutrypti
ir sunaikinti, kol mes patys neuÏsitrauksime to savo prasiÏengimais.
19 Ir, i‰tar´s ‰iuos ÏodÏius,
Moronis i‰òjo tarp Ïmoni˜, mosuodamas ore savo a apdaro atplò‰tàja dalimi, kad visi matyt˜
uÏra‰à, kur∞ jis uÏra‰ò ant atplò‰tosios dalies, ir ‰aukò garsiu balsu, sakydamas:
20 ·tai, kiekvienas, kuris palaikys ‰ità vòliavà ‰itoje Ïemòje,
tegul i‰eina Vie‰paties stiprybòje ir sudaro sandorà, kad saugos
savo teises ir savo religijà, idant

2 Nef 1:7.
Al 43:16–17.
Neh 4:8; Al 44:5.
Mzj 5:7–9.

b ApD 11:26;
1 Pet 4:16.
17a Al 22:30–31.
19a RR Vòliava.
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Vie‰pats Dievas galòt˜ juos palaiminti.
21 Ir buvo taip, kad Moroniui
paskelbus ‰ituos ÏodÏius, ‰tai
Ïmonòs bògte susirinko apsijuos´ savo ginklus aplink strònas,
plò‰ydami savo apdarus Ïenklan, arba kaip sandorà, kad jie
nei‰siÏadòs Vie‰paties, savo Dievo; arba, kitais ÏodÏiais, jeigu jie
perÏengs Dievo ∞sakymus, arba
∞puls ∞ prasiÏengimà, ir a pasigòdins priimti Kristaus vardà,
Vie‰pats tesuplò‰o juos taip, kaip
jie suplò‰ò savo apdarus.
22 Dabar, tokia buvo ta sandora,
kurià jie sudarò, ir jie numetò
savo apdarus prie Moronio koj˜,
sakydami: Mes sudarome sandorà su savo Dievu, kad tegul
bsime sunaikinti taip, kaip
ms˜ broliai ‰iaurinòje Ïemòje,
jeigu ∞pulsime ∞ prasiÏengimà;
taip, jis gali numesti mus prie
ms˜ prie‰˜ koj˜, lygiai kaip
mes numetòme savo apdarus
prie tavo koj˜, kad btumòme
trypiami po kojomis, jeigu ∞pulsime ∞ prasiÏengimà.
23 Moronis tarò jiems: ·tai, mes
esame Jokbo sòklos likutis;
taip, mes esame likutis a sòklos
b
Juozapo, kurio c apsiaustà jo
broliai suplò‰ò ∞ daugel∞ dali˜;
taip, ir dabar ‰tai, prisiminkime
laikytis Dievo ∞sakym˜, arba
ms˜ broliai suplò‰ys ms˜
apdarus, ir mes bsime ∞mesti ∞
kalòjimà arba parduoti, arba
nuÏudyti.
24 Taip, i‰saugokime savo lais21a 1 Nef 8:25–28;
Mrm 8:38.
23a Pr 49:22–26;
1 Nef 5:14–15.

v´, kaip Juozapo a likutis; taip,
prisiminkime Jokbo ÏodÏius
prie‰ jo mirt∞, nes ‰tai jis matò,
kad Juozapo apsiausto likuãio
dalis yra i‰saugota ir nesupuvo.
Ir jis pasakò: Kaip buvo i‰saugotas ‰itas mano snaus apdaro
likutis, lygiai taip mano snaus
sòklos b likutis bus i‰saugotas
Dievo ranka ir bus pasiimtas pas
j∞, kuomet likusi Juozapo sòklos
dalis praÏus, lygiai kaip likusi
jo apdaro dalis.
25 Dabar ‰tai tai suteikia sielvarto mano sielai; taãiau mano
siela dÏiaugiasi mano snumi
dòl tos jo sòklos dalies, kuri bus
paimta pas Dievà.
26 Dabar ‰tai tokia buvo Jokbo
kalba.
27 Ir dabar, kas Ïino, galbt
likusi Juozapo sòklos dalis, kuri
praÏus kaip jo apdaras, yra tie,
kurie atskilo nuo ms˜? Taip,
ir btent mes patys bsime jais,
jeigu tvirtai nestovòsime Kristaus tikòjime.
28 Ir dabar buvo taip, kad, pasak´s ‰ituos ÏodÏius, Moronis
òjo ir taip pat pasiuntò ∞ visas
Ïemòs dalis, kur buvo susiskaldymai, ir surinko visus Ïmones,
noròjusius palaikyti savo laisv´,
pasiprie‰inti Amalikijui ir tiems
atskalnams, kurie pasivadino
amalikijininkais.
29 Ir buvo taip, kad Amalikijas,
matydamas, jog Moronio Ïmonòs gausesni uÏ amalikijininkus,
ir taip pat matydamas, kad jo
Ïmonòs abejojo to reikalo, kurio

b RR Juozapas, Jokbo
snus.
c Pr 37:3, 31–36.
24a Am 5:15;

3 Nef 5:21–24; 10:17.
b 2 Nef 3:5–24;
Etr 13:6–7.
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jie òmòsi, teisingumu, jis, bijodamas, kad nepasieks tikslo,
pasiòmò i‰ savo Ïmoni˜ visus
norinãius eiti su juo ir i‰òjo ∞
Nefio Ïem´.
30 Dabar, Moronis galvojo, jog
buvo nenaudinga, kad lamanitai
turòt˜ daugiau jògos; todòl jis
sumanò atkirsti Amalikijo Ïmones arba juos suimti ir atvesti atgal, ir atiduoti mirãiai Amalikijà;
taip, nes Ïinojo, kad jis sukurstyt˜ lamanitus pykãiui prie‰
juos ir sukelt˜ eiti kautis prie‰
juos; ir jis Ïinojo, kad Amalikijas
tai padarys, idant pasiekt˜ savo
tikslus.
31 Todòl Moronis manò esant
btina panaudoti savo armijas,
kurios susirinko ir apsiginklavo,
ir sudarò sandorà ginti taikà; ir
buvo taip, kad jis pasiòmò savo
armijà ir nuÏygiavo su savo palapinòmis ∞ tyrus pastoti Amalikijui kelio tyruose.
32 Ir buvo taip, kad jis padarò
pagal savo norà ir nuÏygiavo ∞
tyrus ir pastojo kelià Amalikijo
armijoms.
33 Ir buvo taip, kad Amalikijas pabògo su nedideliu savo
Ïmoni˜ briu, o likusieji buvo
atiduoti ∞ Moronio rankas ir sugràÏinti ∞ Zarahemlos Ïem´.
34 Dabar, Moronis buvo vyras,
kur∞ a paskyrò vyriausieji teisòjai
ir liaudies balsas, todòl jis turòjo
galià savo nuoÏira nustatyti ir
taikyti valdÏià nefit˜ armijoms.
35 Ir buvo taip, kad kiekvienà
amalikijininkà, kuris atsisakò
sudaryti sandorà remti laisvòs
reikalà, idant i‰laikyt˜ laisvà
34a Al 43:16.
38a Al 46:6.

valdÏià, jis nurodò atiduoti mirãiai; ir buvo tik keletas, kurie
atsisakò laisvòs sandoros.
36 Taip pat buvo taip, kad jis
nurodò i‰kelti laisvòs vòliavà ant
kiekvieno bok‰to visoje nefitams
priklausanãioje Ïemòje; ir taip
Moronis pasodino laisvòs vòliavà
tarp nefit˜.
37 Ir jie vòl pradòjo taikiai gyventi Ïemòje; ir taip jie palaikò
taikà ‰ioje Ïemòje beveik iki
teisòj˜ valdÏios devyniolikt˜j˜
met˜ pabaigos.
38 Ir Helamanas ir a vyriausieji
kunigai taip pat palaikò tvarkà
baÏnyãioje; taip, netgi ketverius
metus jie gyveno didelòje taikoje
ir dÏiaugòsi baÏnyãia.
39 Ir buvo daug toki˜, kurie
mirò tvirtai a tikòdami, kad Vie‰pats Jòzus Kristus i‰pirko j˜
sielas; taigi jie i‰òjo i‰ pasaulio
dÏigaudami.
40 Ir buvo toki˜, kurie mirò
nuo kar‰tligòs, kuri tam tikrais
met˜ laikais bdavo labai daÏna ‰ioje Ïemòje. Bet j˜ nemirò
taip daug nuo kar‰tligòs, – dòl
nuostabi˜ savybi˜ daugelio a augal˜ ir ‰akn˜, kuriuos Dievas
paruo‰ò pa‰alinti prieÏastis lig˜,
kurios dòl klimato savitumo
vargino Ïmones, –
41 bet daugelis mirò nuo senatvòs; ir tie, kurie mirò tikòdami
Krist˜, yra a laimingi jame, kaip
turime manyti.
47 SKYRIUS
Amalikijas naudoja klastà, ÏmogÏu-

39a Mor 7:3, 41.
40a DS 89:10.

41a Apr 14:13.
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dyst´ ir intrigas, kad tapt˜ lamanit˜ karaliumi. Nefit˜ atskalnai yra
nelabesni ir Ïiauresni uÏ lamanitus.
Apie 72 m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar, ms˜ apra‰yme sugr∞‰ime prie Amalikijo ir t˜, kurie
a
pabògo su juo ∞ tyrus; nes ‰tai
jis pasiòmò tuos, kurie òjo su
juo, ir atòjo ∞ Nefio b Ïem´ tarp
lamanit˜ ir kurstò lamanitus
pykãiui prie‰ Nefio Ïmones tiek,
kad lamanit˜ karalius i‰siuntinòjo skelbimà po visà savo Ïem´,
tarp vis˜ savo Ïmoni˜, kad jie
vòl susirinkt˜ eiti kautis prie‰
nefitus.
2 Ir buvo taip, jog kada juos
pasiekò ‰itas skelbimas, jie nepaprastai i‰sigando; taip, jie bijojo supykdyti karali˜, bet taip
pat bijojo eiti kautis prie‰ nefitus, idant neprarast˜ savo gyvybi˜. Ir buvo taip, kad jie nenoròjo paklusti, arba dauguma
j˜ nenoròjo paklusti, karaliaus
∞sakymams.
3 Ir dabar, buvo taip, kad karalius supyko dòl j˜ nepaklusnumo; todòl jis paskyrò Amalikijà vadovauti tai savo armijos
daliai, kuri buvo paklusni jo
∞sakymams, ir jam ∞sakò eiti ir
priversti juos imtis ginkl˜.
4 Dabar ‰tai Amalikijas btent
to ir noròjo; nes jis, bdamas
labai sumanus daryti pikta, savo
‰irdyje paruo‰ò planà nuversti
lamanit˜ karali˜.
5 Ir dabar, jis ∞gijo vadovavimà
toms lamanit˜ dalims, kurios
palaikò karali˜; ir jis stengòsi
∞gyti palankumà t˜, kurie buvo
47 1a Al 46:33.

nepaklusns; todòl i‰òjo ∞ vietov´, vadinamà a Onidu, kur pabògo visi ‰ie lamanitai; nes jie
pastebòjo ateinanãià armijà ir,
manydami, kad ‰ie ateina j˜
sunaikinti, pabògo ∞ Onidà, ∞
ginkl˜ vietà.
6 Ir jie buvo pasiskyr´ vyrà
sau karaliumi ir vadovu, mintyse apsisprend´, kad j˜ neprivers
eiti prie‰ nefitus.
7 Ir buvo taip, kad jie susirinko
vir‰nòje kalno, kuris vadinosi
Antipu, ruo‰damiesi kautis.
8 Dabar, Amalikijas neketino
stoti su jais ∞ kovà, kaip ∞sakò
karalius; bet ‰tai, jo ketinimas
buvo ∞gyti lamanit˜ armijos
palankumà, kad pasidaryt˜ j˜
vadovu ir nuverst˜ karali˜, ir
uÏvaldyt˜ karalyst´.
9 Ir ‰tai buvo taip, kad jis nurodò savo armijai pasistatyti
palapines slònyje, kuris buvo
netoli Antipo kalno.
10 Ir buvo taip, kad atòjus
nakãiai, jis pasiuntò slaptus pasiuntinius ∞ Antipo kalnà, noròdamas, kad vadovas t˜, kurie
buvo ant kalno, vardu Lehontis,
nusileist˜ ∞ kalno papòd´, kadangi jis noròjo su juo pasikalbòti.
11 Ir buvo taip, kad, gav´s
Ïinià, Lehontis nei‰dr∞so nusileisti ∞ kalno papòd´. Ir buvo
taip, kad Amalikijas vòl, antrà
kartà, pasiuntò, noròdamas, kad
jis nusileist˜. Ir buvo taip, kad
Lehontis nesutiko; ir jis pasiuntò
vòl, treãià kartà.
12 Ir buvo taip, kad pamat´s,
jog jis negali prisikviesti Lehonãio nusileisti nuo kalno, jis

b 2 Nef 5:5–8; Om 1:12–13.

5 a Al 32:4.
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uÏkopò ∞ kalnà netoli Lehonãio
stovyklos; ir pasiuntò vòl, ketvirtà kartà, savo Ïinià Lehonãiui,
noròdamas, kad jis nusileist˜ ir
kad atsivest˜ su savimi savo
sargybinius.
13 Ir buvo taip, jog Lehonãiui
su savo sargybiniais nusileidus pas Amalikijà, Amalikijas
noròjo, kad jis nakt∞ su savo
armija nusileist˜ ir apsupt˜
stovyklose tuos vyrus, kuriems
vadovauti karalius buvo paskyr´s j∞, ir kad jis atiduos juos
∞ Lehonãio rankas, jei jis paskirs j∞ (Amalikijà) antruoju
visos armijos vadu.
14 Ir buvo taip, kad Lehontis
nusileido su savo vyrais ir apsupo Amalikijo vyrus, tad au‰tant,
prie‰ jiems pabundant, jie buvo
apsupti Lehonãio armij˜.
15 Ir buvo taip, kad pamat´
esà apsupti, jie pra‰ò Amalikijo, kad leist˜ jiems susijungti
su savo broliais, idant jie nebt˜
sunaikinti. Dabar, btent to ir
noròjo Amalikijas.
16 Ir buvo taip, kad jis atidavò
savo vyrus, a prie‰ingai karaliaus
∞sakymams. Dabar, btent to ir
noròjo Amalikijas, idant ∞gyvendint˜ savo kòslus nuversti
karali˜.
17 Dabar, tarp lamanit˜ buvo
toks paprotys, kad jeigu Ïdavo
vyriausiasis vadas, tai antrasis
vadas bdavo paskiriamas j˜
vyriausiuoju vadu.
18 Ir buvo taip, kad Amalikijas
nurodò, jog vienas i‰ jo tarn˜
palaipsniui duot˜ nuod˜ Lehonãiui, tad ‰is mirò.
16a Al 47:3.

Almos 47:13–27
19 Dabar, Lehonãiui mirus, lamanitai paskyrò Amalikijà savo
vadu ir vyriausiuoju karvedÏiu.
20 Ir buvo taip, kad Amalikijas
su savo armijomis nuÏygiavo
(nes jis gavo, ko noròjo) ∞ Nefio
Ïem´, ∞ Nefio miestà, kuris buvo
pagrindinis miestas.
21 Ir karalius su savo sargybiniais i‰òjo jo pasitikti, nes pamanò, kad Amalikijas ∞vykdò jo
∞sakymus ir kad Amalikijas surinko tokià didel´ armijà eiti
kautis prie‰ nefitus.
22 Bet ‰tai, kai karalius i‰òjo
jo pasitikti, Amalikijas nurodò,
kad jo tarnai i‰eit˜ pasitikti karaliaus. Ir jie nuòjo ir nusilenkò
prie‰ais karali˜, lyg pagerbdami
j∞ dòl jo didybòs.
23 Ir buvo taip, kad karalius
taikos Ïenklan i‰tiesò savo rankà,
kad juos pakelt˜, nes toks buvo
lamanit˜ paprotys (‰∞ paprot∞ jie
peròmò i‰ nefit˜).
24 Ir buvo taip, kad jam pakòlus
pirmàj∞ nuo Ïemòs, ‰tai ‰is drò
karaliui ∞ ‰ird∞; ir tas parkrito
ant Ïemòs.
25 Dabar, karaliaus tarnai pabògo; o Amalikijo tarnai pakòlò
riksmà, ‰aukdami:
26 ·tai, karaliaus tarnai nudrò
j∞ ∞ ‰ird∞ ir jis parkrito, o jie pabògo; ‰tai, ateikite ir paÏiròkite.
27 Ir buvo taip, jog Amalikijas
∞sakò, kad jo armijos Ïygiuot˜
pirmyn ir pamatyt˜, kas atsitiko karaliui; ir kada jie atòjo ∞
tà vietà ir rado karali˜, gulint∞
savo kraujyje, Amalikijas apsimetò ∞tÏusiu ir tarò: Kiekvienas, kuris mylòjo karali˜, tegul
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eina ir vejasi jo tarnus, kad juos
nuÏudyt˜.
28 Ir buvo taip, kad visi tie, kas
mylòjo karali˜, i‰gird´ ‰ituos ÏodÏius, atòjo ir vijosi karaliaus
tarnus.
29 Dabar, kada karaliaus tarnai pamatò juos besivejanãià
armijà, jie vòl i‰sigando ir pabògo ∞ tyrus, ir peròjo ∞ Zarahemlos
Ïem´, ir prisijungò prie aAmono
Ïmoni˜.
30 Ir armija, kuri vijosi juos,
sugr∞Ïo nepavijusi j˜; ir taip
Amalikijas savo apgaule laimòjo
Ïmoni˜ ‰irdis.
31 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà jis ∞Ïengò su savo armijomis ∞ Nefio miestà ir uÏòmò tà
miestà.
32 Ir dabar, buvo taip, kad karalienò, i‰girdusi, jog karalius
nuÏudytas, – nes Amalikijas nusiuntò pasiuntinius pas karalien´, prane‰damas jai, kad karali˜
nuÏudò jo tarnai, kad jis su savo
armija vijosi juos, bet tu‰ãiai, ir
jie pabògo, –
33 todòl, kada karalienò gavo
‰ità Ïinià, ji pasiuntò pas Amalikijà, noròdama, kad jis pasigailòt˜ miesto Ïmoni˜; ir ji taip
pat noròjo, kad jis atvykt˜ pas
jà; ir ji taip pat pra‰ò, kad jis
atsivest˜ su savimi liudytojus
paliudyti apie karaliaus mirt∞.
34 Ir buvo taip, kad Amalikijas
pasiòmò tà pat∞ tarnà, kuris nuÏudò karali˜, ir visus tuos, kurie
buvo su juo, ir nuvyko pas karalien´ ∞ tà vietà, kur ji sòdòjo; ir jie
visi paliudijo jai, kad karalius
29a Al 43:11–12.
RR Anti nefi lehiai.

buvo nuÏudytas savo tarn˜; ir
jie taip pat sakò: Jie pabògo; argi
tai neliudija prie‰ juos? Ir taip
jie patenkino karalienòs abejones dòl karaliaus mirties.
35 Ir buvo taip, kad Amalikijas siekò karalienòs palankumo
ir paòmò jà Ïmona; ir taip, savo
apgaule ir padedamas savo
klasting˜ tarn˜, jis ∞sigijo karalyst´; taip, jis buvo pripaÏintas
karaliumi visoje Ïemòje, visos
lamanit˜ liaudies, kuri a susidòjo
i‰ lamanit˜ ir lemuelit˜, ir izmaelit˜, ir vis˜ nefit˜ atskaln˜
nuo Nefio valdymo iki dabartinio laiko.
36 Dabar, ‰itie a atskalnai buvo
gav´ tà pat∞ mokymà ir tas paãias Ïinias i‰ nefit˜, taip, buvo
i‰mokyti to paties b paÏinimo
apie Vie‰pat∞; taãiau, kad ir kaip
bt˜ keista, neilgai trukus po
savo atskilimo jie tapo labiau
uÏkietòj´ ir c neatgailaujantys,
ir labiau laukiniai, nelabesni
ir Ïiauresni negu lamanitai, –
prisisunk´ lamanit˜ tradicij˜;
atsidav´ dykinòjimui ir visokiam
ga‰lavimui; taip, visi‰kai pamir‰´ Vie‰pat∞, savo Dievà.
48 SKYRIUS
Amalikijas kursto lamanitus prie‰
nefitus. Moronis paruo‰ia savo
Ïmones ginti krisãioni˜ reikalà. Jis
dÏiaugiasi nepriklausomybe bei laisve ir yra galingas Dievo vyras.
Apie 72 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad kai tik

35a JokK 1:13–14.
36a RR Atsimetimas.

b Hbr 10:26–27; Al 24:30.
c Jer 8:12.

349

Almos 48:2–14

Amalikijas gavo karalyst´, jis
pradòjo kurstyti lamanit˜ ‰irdis
prie‰ Nefio Ïmones; taip, jis paskyrò vyrus kalbòti lamanitams
nuo j˜ bok‰t˜ prie‰ nefitus.
2 Ir taip jis sukurstò j˜ ‰irdis
prie‰ nefitus tiek, kad teisòj˜
valdÏios devyniolikt˜j˜ met˜
antroje pusòje, iki ‰iol ∞vykd´s
visus savo planus, taip, pasidar´s lamanit˜ karaliumi, jis taip
pat siekò uÏvaldyti visà ‰ià Ïem´,
taip, ir visus Ïemòs Ïmones, nefitus taip pat, kaip ir lamanitus.
3 Taigi jis ∞vykdò savo ketinimà,
nes uÏkietino lamanit˜ ‰irdis ir
apakino j˜ protus ir sukurstò
juos pykãiui tiek, kad surinko
gaus˜ pulkà eiti kautis prie‰
nefitus.
4 Nes dòl savo Ïmoni˜ gausumo jis buvo pasiryÏ´s nugalòti
nefitus ir juos pavergti.
5 Ir taip jis paskyrò a vyriausiuosius vadus i‰ zoraminink˜,
kadangi jie buvo geriausiai susipaÏin´ su nefit˜ pajògomis ir
j˜ atsitraukimo vietomis, ir j˜
miest˜ silpniausiomis dalimis;
todòl jis paskyrò juos bti savo
armij˜ vyriausiaisiais vadais.
6 Ir buvo taip, kad jie susirinko
savo stovyklà ir patraukò tyrais
Zarahemlos Ïemòs link.
7 Dabar, buvo taip, kad kol
Amalikijas taip kaupò galià apgavyste ir apgaule, Moronis,
savo ruoÏtu, a ruo‰ò Ïmoni˜ protus bti i‰tikimus Vie‰paãiui,
savo Dievui.
8 Taip, jis stiprino nefit˜ armijas ir statò maÏus fortus, arba
48 5a Al 43:6.
7 a Al 49:8.
10a Al 46:12–13.

atsitraukimo vietas, supildamas
aplinkui pylimus i‰ Ïemòs savo
armijoms aptverti ir taip pat statydamas sienas i‰ akmen˜ joms
apjuosti, aplink savo miestus ir
Ïemi˜ ribas; taip, visoje Ïemòje.
9 Ir silpniausiuose ∞tvirtinimuose jis paliko daugiau vyr˜; ir taip
jis ∞tvirtino ir sustiprino nefit˜
apgyventà Ïem´.
10 Ir taip jis ruo‰òsi a remti j˜
nepriklausomyb´, j˜ Ïemes, j˜
Ïmonas ir j˜ vaikus, ir j˜ taikà,
kad jie galòt˜ gyventi Vie‰paãiui, savo Dievui, ir kad galòt˜
palaikyti tai, kà j˜ prie‰ai vadino
krisãioni˜ reikalu.
11 Ir Moronis buvo stiprus ir
galingas vyras; jis buvo tobulo
a
supratimo vyras; taip, vyras,
kuris nesimògavo kraujo liejimu;
vyras, kurio siela dÏiaugòsi savo
‰alies ir savo broli˜ nepriklausomybe bei laisve nuo vergijos
ir vergovòs.
12 Taip, vyras, kurio ‰irdis
buvo kupina dòkingumo savo
Dievui uÏ daugyb´ privilegij˜ ir
palaiminim˜, kuriuos jis suteikò savo Ïmonòms; vyras, kuris
nepaprastai darbavosi dòl savo
Ïmoni˜ a gerovòs ir saugumo.
13 Taip, ir jis buvo vyras, tvirtas
Kristaus tikòjime, ir su priesaika
a
prisiek´s ginti savo Ïmones,
savo teises, ir savo ‰al∞, ir savo
religijà net iki paskutinio kraujo
la‰o.
14 Dabar, nefitai buvo mokomi
gintis nuo savo prie‰˜, jeigu prireikt˜, net iki kraujo praliejimo;
taip, ir taip pat buvo mokomi

11a RR Supratimas.
12a RR Gerovòs darbas,
gerovò.

13a Al 46:20–22.
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niekada a nepulti, taip, ir niekada nekelti kalavijo, nebent prie‰
prie‰à, ir tik tam, kad apsaugot˜
savo gyvyb´.
15 Ir jie tikòjo, kad jeigu taip
darys, Dievas duos jiems klestòjimà Ïemòje, arba, kitais ÏodÏiais, jeigu jie i‰tikimai laikysis
Dievo ∞sakym˜, jis duos jiems
klestòjimà Ïemòje; taip, ∞spòs
juos, kad traukt˜si arba ruo‰t˜si
karui pavojaus atveju;
16 ir taip pat, kad Dievas atskleis jiems, kur jiems eiti gintis nuo savo prie‰˜, ir per tai
Vie‰pats juos i‰vaduos; ir toks
buvo Moronio tikòjimas, ir jo
‰irdis dÏigavo tuo; a ne kraujo
liejimu, bet gero darymu, savo
Ïmoni˜ i‰saugojimu, taip, Dievo ∞sakym˜ vykdymu, taip, ir
pasiprie‰inimu nedorybei.
17 Taip, i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
jums: jeigu visi Ïmonòs, kurie
buvo ir yra, ir bet kada bus, bt˜
kaip Moronis, ‰tai, paãios pragaro jògos bt˜ amÏinai sudrebintos; taip, a velnias niekuomet
neturòt˜ galios Ïmoni˜ vaik˜
‰irdims.
18 ·tai, jis buvo toks vyras,
kaip Amonas, Mozijo snus,
taip, ir kaip kiti Mozijo sns,
taip, ir taip pat kaip Alma bei jo
sns, nes jie visi buvo Dievo
vyrai.
19 Dabar ‰tai Helamanas ir jo
broliai buvo ne maÏiau naudingi Ïmonòms negu Moronis;
nes jie skelbò Dievo Ïod∞ ir
14a Al 43:46–47;
3 Nef 3:20–21;
Mrm 3:10–11;
DS 98:16.
16a Al 55:19.

krik‰tijo atgailai visus, kurie tik
klausydavo j˜ ÏodÏi˜.
20 Ir taip jie òjo, ir Ïmonòs
a
nusiÏemino dòl j˜ ÏodÏi˜ tiek,
kad Vie‰pats labai juos b laimino;
ir taip jie buvo i‰vaduoti nuo
kar˜ ir tarpusavio kov˜, taip,
netgi ketverius metus.
21 Bet, kaip sakiau, devyniolikt˜j˜ met˜ antroje pusòje, taip,
nepaisant taikos tarp j˜, jie buvo
priversti prie‰ savo norà kovoti
su savo broliais lamanitais.
22 Taip, ir apskritai j˜ karai su
lamanitais niekad nesiliaudavo
daugeliui met˜, nepaisant j˜ didelio nenoro kariauti.
23 Dabar, jie a gailòjosi, kad
tenka imtis ginkl˜ prie‰ lamanitus, kadangi jie nesimògavo
kraujo liejimu; taip, ir tai dar ne
viskas – jie gailòjosi, kad tenka
bti priemone i‰siunãiant i‰ ‰ito
pasaulio ∞ amÏinàj∞ pasaul∞ tiek
daug savo broli˜, nepasiruo‰usi˜ susitikti su savo Dievu.
24 Taãiau jie negalòjo leisti
paguldyti savo gyvybes, kad
j˜ a Ïmonas ir vaikus i‰Ïudyt˜
barbari‰kas Ïiaurumas t˜, kurie kadaise buvo j˜ broliai,
taip, ir b atskilo nuo j˜ baÏnyãios, ir paliko juos, ir nuòjo
j˜ naikinti, prisidòdami prie
lamanit˜.
25 Taip, jie negalòjo pakelti,
kad j˜ broliai dÏigaut˜ nefit˜
krauju, tol, kol buvo bent vienas, kuris laikòsi Dievo ∞sakym˜, nes toks buvo Vie‰paties

17a 1 Nef 22:26;
3 Nef 6:15.
20a RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.

b
23a
24a
b

1 Nef 17:35.
DS 42:45.
Al 46:12.
RR Atsimetimas.
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paÏadas, kad jeigu laikysis jo
∞sakym˜, jie klestòs Ïemòje.
49 SKYRIUS
ØsiverÏusieji lamanitai nepajògs
paimti ∞tvirtint˜ Amoniho ir Nojaus
miest˜. Amalikijas keikia Dievà ir
prisiekia gerti Moronio kraujà.
Helamanas ir jo broliai toliau stiprina BaÏnyãià. Apie 72 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad devyniolikt˜j˜ met˜ vienuolikto
mònesio de‰imtà dienà buvo
pastebòtos lamanit˜ armijos,
besiartinanãios prie Amoniho
Ïemòs.
2 Ir ‰tai, miestas buvo atstatytas, ir Moronis pastatò armijà
prie miesto rib˜, ir jie supylò Ïemòs pylimus aplink, kad apsaugot˜ juos nuo lamanit˜ stròli˜
ir akmen˜; nes ‰tai, jie kovòsi
akmenimis ir stròlòmis.
3 ·tai, sakiau, kad aAmoniho
miestas buvo atstatytas. Sakau
jums: taip, i‰ dalies jis buvo atstatytas; ir kadangi dòl Ïmoni˜
nedorybòs lamanitai kartà buvo
j∞ sugriov´, jie manò, kad jis vòl
taps jiems lengvu grobiu.
4 Bet ‰tai, kaipgi jie nusivylò;
nes ‰tai, nefitai aplink buvo sukas´ Ïemòs keterà, kuri buvo
tokia auk‰ta, kad lamanitai negalòjo ∞ juos laidyti savo akmenis
ir savo stròles taip, kad ‰ie turòt˜ poveik∞, ir negalòjo uÏpulti
j˜ kitaip, kaip tik per ∞òjimà.
5 Dabar, tuo metu vyriausieji
lamanit˜ vadai buvo nepapras49 3a Al 16:2–3, 9, 11.
8 a Al 48:7–10.

tai nustebinti nefit˜ i‰minties
paruo‰iant savo apsaugos vietas.
6 Dabar, dòl savo gausumo lamanit˜ vadai manò, taip, jie
manò, kad galòs juos uÏpulti,
kaip tai darò iki ‰iol; taip, ir jie
taip pat apsirpino skydais ir
antkrtiniais; ir taip pat apsirpino od˜ apdarais, taip, labai
storais apdarais savo nuogumui
uÏdengti.
7 Ir bdami taip apsireng´, jie
manò, kad lengvai nugalòs ir
pajungs savo brolius vergijos
jungan arba panoròj´ juos lengvai i‰Ïudys ir i‰skers.
8 Bet ‰tai, didÏiausiai j˜ nuostabai, jie a pasiruo‰ò jiems tokiu bdu, kokio Lehio vaikai
niekada neÏinojo. Dabar, jie
buvo pasiruo‰´ sutikti lamanitus, kad kovot˜ pagal Moronio
nurodymus.
9 Ir buvo taip, kad lamanitai,
arba amalikijininkai, buvo nepaprastai nustebinti j˜ pasiruo‰imo karui bdo.
10 Dabar, jei karalius Amalikijas bt˜ atòj´s i‰ Nefio a Ïemòs
savo armijos prie‰aky, galbt jis
lamanitams bt˜ ∞sak´s pulti
nefitus Amoniho mieste; nes ‰tai,
jis nesirpino dòl savo Ïmoni˜
kraujo.
11 Bet ‰tai, pats Amalikijas
neatòjo kautis. Ir ‰tai, jo vyriausieji vadai nei‰dr∞so pulti nefit˜ Amoniho mieste, nes Moronis taip pakeitò nefit˜ gynybos
bdà, kad j˜ atsitraukimo vietos
nuvylò lamanitus ir ‰ie negalòjo
j˜ pulti.
12 Todòl jie atsitraukò ∞ tyrus,

10a 2 Nef 5:8; Om 1:12;
Al 47:1.

Almos 49:13–23

352

surinko savo stovyklà ir nuÏygiavo link Nojaus Ïemòs, manydami, kad tai bus kita geriausia
vieta jiems pulti nefitus.
13 Nes jie neÏinojo, kad Moronis visoje ‰alyje padarò ∞tvirtinimus, arba pastatò apsaugos
a
fortus, kiekvienam miestui; todòl jie Ïygiavo pirmyn ∞ Nojaus
Ïem´ tvirtai pasiryÏ´; taip, j˜
vyriausieji vadai i‰òjo ∞ priek∞ ir
prisiekò, kad sunaikins to miesto Ïmones.
14 Bet ‰tai, j˜ nuostabai, Nojaus miestas, kuris iki tol buvo
silpna vieta, dabar, Moronio
priemoni˜ dòka, tapo stiprus,
taip, stipresnis net uÏ Amoniho
miestà.
15 Ir dabar ‰tai tai buvo Moronio i‰mintis; nes jis numanò, kad
jie i‰sigàs prie Amoniho miesto;
ir kadangi Nojaus miestas iki tol
buvo silpniausia ‰alies dalis,
todòl jie nuÏygiuos ten kautis;
ir ∞vyko taip, kaip jis noròjo.
16 Ir ‰tai Moronis vyriausiuoju
‰io miesto vyr˜ vadu buvo paskyr´s Leh∞; ir tai buvo a tas pats
Lehis, kuris kovòsi su lamanitais
slònyje, Sidono upòs rytiniame
krante.
17 Ir dabar ‰tai, kada lamanitai
suÏinojo, kad miestui vadovauja
Lehis, jie vòl nusivylò, nes nepaprastai bijojo Lehio; taãiau j˜ vyriausieji vadai buvo su priesaika
prisiek´ pulti miestà; todòl jie
atvedò savo armijas.
18 Dabar ‰tai dòl pylimo, kuris buvo supiltas, auk‰tumo, ir
griovio, kuris buvo i‰kastas aplink, i‰skyrus vietà prie ∞òjimo,
13a Al 48:8.

16a Al 43:35.

gilumo, lamanitai negalòjo ∞sigauti ∞ j˜ apsaugos fortus jokiu
kitu keliu, kaip tik per ∞òjimà.
19 Ir taip nefitai, pasiruo‰´ laidyti per vir‰˜ akmenis ir stròles
∞ juos, buvo pasireng´ sunaikinti
visus tuos, kurie bandyt˜ kopti
auk‰tyn, ketindami ∞eiti ∞ fortà
kuriuo nors kitu keliu.
20 Tokiu bdu jie, taip, grupò
stipriausi˜ vyr˜, buvo pasiruo‰´
savo kalavijais ir svaidyklòmis
nukirsti Ïemòn visus, kurie bandyt˜ ∞eiti ∞ j˜ apsaugos vietà per
∞òjimà; ir taip jie buvo pasiruo‰´
gintis nuo lamanit˜.
21 Ir buvo taip, jog lamanit˜
vadai atvedò savo armijas prie
∞òjimo ir pradòjo kautis su nefitais, kad ∞sigaut˜ ∞ j˜ apsaugos
vietà; bet ‰tai, kaskart bdavo
nuvejami atgal, netgi taip, kad
jie buvo Ïudomi didÏiuliu Ïudymu.
22 Dabar, pamat´, jog negali
∞gyti prana‰umo prie‰ nefitus
prie ∞òjimo, jie pradòjo ardyti j˜
Ïemòs pylimus, kad padaryt˜
praòjimà savo armijai, idant
turòt˜ lygias galimybes kovoti;
bet bandant tai padaryti, jie
buvo nu‰luojami ∞ juos laidomais akmenimis ir stròlòmis; ir
uÏuot griovius uÏpild´ nugriautais Ïemòs pylimais, jie dalinai
uÏpildò juos savo negyvais ir
suÏeistais knais.
23 Taip nefitai turòjo visi‰kà
prana‰umà prie‰ savo prie‰us; ir
taip lamanitai bandò sunaikinti
nefitus, kol buvo nukauti visi
j˜ vyriausieji vadai; taip ir
buvo nuÏudyta daugiau kaip
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tkstantis lamanit˜; tuo tarpu
kitoje pusòje neÏuvo nò viena
nefit˜ siela.
24 Buvo apie penkiasde‰imt
suÏeist˜, kuriuos per ∞òjimà
pasiekò lamanit˜ stròlòs, bet
bdami apsaugoti skyd˜ ir antkrtini˜, ir ‰alm˜, jie buvo
suÏeisti tik ∞ kojas; ir daugelis j˜
Ïaizd˜ buvo labai sunkios.
25 Ir buvo taip, kad lamanitai,
pamat´, jog visi j˜ vyriausieji
vadai Ïuvo, pabògo ∞ tyrus.
Ir buvo taip, kad jie sugr∞Ïo ∞
Nefio Ïem´ prane‰ti savo karaliui, Amalikijui, kuris pagal
kilm´ buvo nefitas, apie savo
didelius nuostolius.
26 Ir buvo taip, kad jis nepaprastai ∞pyko ant savo Ïmoni˜,
kadangi nepasiekò savo kòsl˜
prie‰ nefitus – nepajungò j˜ ∞
vergovòs jungà.
27 Taip, jis nepaprastai ∞tÏo ir
a
keikò Dievà ir taip pat Moron∞,
su b priesaika prisiekdamas, kad
jis gers jo kraujà; ir tai dòl to, kad
Moronis laikòsi Dievo ∞sakym˜
paruo‰damas savo Ïmoni˜
apsaugà.
28 Ir buvo taip, kad, antravertus, Nefio Ïmonòs a dòkojo
Vie‰paãiui, savo Dievui, uÏ neprilygstamà jo galià, i‰vaduojant juos i‰ prie‰˜ rank˜.
29 Ir taip baigòsi teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms devynioliktieji metai.
30 Taip, ir buvo tarp j˜ nuolatinò taika, ir baÏnyãia nepaprastai klestòjo, nes jie dòmesingai ir stropiai klausò Dievo
ÏodÏio, kur∞ jiems skelbò Hela27a RR PiktÏodÏiauti,
piktÏodÏiavimas.

manas ir ·iblonas, ir Koriantonas, ir Amonas, ir jo broliai, taip,
ir visi tie, kurie buvo ∞‰ventinti
pagal a ‰ventàjà Dievo tvarkà,
bdami pakrik‰tyti atgailai ir
i‰si˜sti pamokslauti tarp ‰it˜
Ïmoni˜.
50 SKYRIUS
Moronis ∞tvirtina nefit˜ Ïemes. Jie
pastato daug nauj˜ miest˜. Karai
ir sunaikinimai i‰tiko nefitus j˜
nelabumo ir bjaurum˜ dienomis.
Moriantonà ir jo atskalnus nugali Teankumas. Nefihas mir‰ta,
ir jo snus Pahoranas uÏima teismo kras´. Apie 72–67 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad Moronis nesiliovò ruo‰tis karui, arba
savo Ïmoni˜ gynybai nuo lamanit˜; nes teisòj˜ valdÏios
dvide‰imt˜j˜ met˜ pradÏioje jis
nurodò, kad jo armijos pradòt˜
pilti Ïemòs pylimus aplink
visus miestus visoje Ïemòje,
kuri buvo apgyventa nefit˜.
2 Ir ant ‰it˜ Ïemòs keter˜
vir‰aus, jis nurodò, kad bt˜
ràstai, taip, pastatytos ràst˜
konstrukcijos, auk‰ãio sulig
vyru, juosianãios miestus.
3 Ir jis nurodò, kad ant ‰it˜
ràst˜ konstrukcij˜ bt˜ kuol˜
statinys, pastatytas aplinkui ant
‰it˜ ràst˜; ir tie kuolai buvo
tvirti ir auk‰ti.
4 Ir jis nurodò pastatyti bok‰tus, i‰kilusius vir‰ t˜ kuol˜ statinio, ir nurodò, kad ant t˜ bok‰t˜
bt˜ ∞rengtos saugos vietos, kad

b ApD 23:12.
28a RR Dòkingas,

padòkos, dòkojimas.
30a Al 43:2.

Almos 50:5–19
lamanit˜ akmenys ir stròlòs negalòt˜ jiems pakenkti.
5 O jie buvo pasiruo‰´ nuo
vir‰aus mòtyti akmenis pagal
savo norus ir jògà, ir nukauti tà,
kuris mògint˜ prisiartinti prie
miesto sien˜.
6 Taip Moronis, ruo‰damasis
prie‰˜ antpuoliui, paruo‰ò ∞tvirtinimus aplink kiekvienà miestà
visoje ‰alyje.
7 Ir buvo taip, kad Moronis
nurodò savo armijoms eiti ∞
rytinius tyrus; taip, ir jie nuòjo
ir i‰vijo visus lamanitus, buvusius rytiniuose tyruose, ∞ j˜ paãi˜
Ïemes, buvusias ∞ pietus nuo
Zarahemlos Ïemòs.
8 Ir Nefio Ïemò driekòsi tiesiai
nuo rytinòs jros iki vakarinòs.
9 Ir buvo taip, jog, i‰vij´s visus lamanitus i‰ rytini˜ tyr˜,
kurie buvo ∞ ‰iaur´ nuo j˜ paãi˜
vald˜, Moronis nurodò, kad Zarahemlos Ïemòs ir aplinkinòs
Ïemòs gyventojai eit˜ ∞ rytinius
tyrus, netgi ∞ pakra‰ãius prie
jros pakrantòs, ir apgyvent˜ tà
Ïem´.
10 Ir jis taip pat pastatò armijas
pietuose, j˜ vald˜ pakra‰ãiuose,
ir nurodò jiems pastatyti a ∞tvirtinimus, kad galòt˜ apsaugoti
savo armijas ir savo liaud∞ nuo
prie‰˜ rank˜.
11 Ir taip jis atkirto visus lamanit˜ ∞tvirtinimus rytiniuose
tyruose, taip, ir taip pat vakaruose, ∞tvirtindamas ribà tarp
nefit˜ ir lamanit˜, tarp Zarahemlos Ïemòs ir Nefio Ïemòs,
nuo vakarinòs jros, einanãià
pro Sidono upòs i‰takas. Ir nefi50 10a Al 49:18–22.
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tai valdò visà Ïem´ ∞ ‰iaur´, taip,
btent visà Ïem´, kuri buvo ∞
‰iaur´ nuo Dosniosios Ïemòs,
taip, kaip jie noròjo.
12 Tuo bdu Moronis su savo
armijomis, kurios kasdien didòjo dòl apsaugos patikimumo,
kur∞ jiems atne‰ò jo darbai, siekò
atkirsti lamanit˜ pajògas ir galià
nuo savo vald˜, kad jie neturòt˜
jokios galios j˜ valdoms.
13 Ir buvo taip, kad nefitai padòjo miesto pamatus ir tà miestà
pavadino Moroniu; ir jis buvo
prie rytinòs jros, pietuose prie
lamanit˜ vald˜ ribos.
14 Ir jie taip pat padòjo pamatus miestui tarp Moronio miesto
ir Aarono miesto, jungianãiam
Aarono ir Moronio ribas; ir jie
pavadino tà miestà, arba tà Ïem´,
Nefiho vardu.
15 Ir tais paãiais metais jie taip
pat pradòjo statyti daug miest˜
‰iauròje, vienà, kur∞ jie pavadino
Lehiu, ypatingu bdu, ‰iauròje
prie pajrio ribos.
16 Ir taip pasibaigò dvide‰imtieji metai.
17 Ir ‰itaip klestòdami gyveno
Nefio Ïmonòs teisòj˜ valdÏios
Nefio Ïmonòms dvide‰imt pirm˜j˜ met˜ pradÏioje.
18 Ir jie nepaprastai klestòjo
ir tapo nepaprastai turtingi;
taip, ir dauginosi ir stipròjo
Ïemòje.
19 Ir taip mes matome, kokie
gailestingi ir teisingi yra visi
Vie‰paties darbai, ∞vykdant
visus savo ÏodÏius Ïmoni˜ vaikams; taip, mes galime matyti,
kad btent ‰iuo metu yra

355

Almos 50:20–32

patvirtinti jo ÏodÏiai, kuriuos
jis i‰tarò Lehiui, sakydamas:
20 Palaimintas tu ir tavo vaikai; ir jie bus palaiminti; kiek
jie laikysis mano ∞sakym˜, tiek
jie klestòs ‰itoje Ïemòje. Bet atmink – kiek jie nesilaikys mano
∞sakym˜, tiek bus a atkertami
nuo Vie‰paties akivaizdos.
21 Ir mes matome, kad ‰ie
paÏadai buvo patvirtinti Nefio
Ïmonòms; nes tai j˜ kivirãai ir
kovos, taip, Ïudymai ir plò‰imai, stabmeldystò, paleistuvystòs ir bjaurumai, kurie buvo tarp
j˜ paãi˜, uÏtraukò ant j˜ karus
ir sunaikinimus.
22 Ir tie, kas i‰tikimai laikòsi
Vie‰paties ∞sakym˜, visuomet
buvo i‰vaduojami, kai tuo tarpu tkstanãiai j˜ nelab˜ broli˜
buvo paskirti vergijai arba Ïãiai nuo kalavijo, arba nusiristi
∞ netikòjimà ir susimai‰yti su
lamanitais.
23 Bet ‰tai niekada nuo Nefio
dien˜ nebuvo a laimingesnio laiko tarp Nefio Ïmoni˜ negu
Moronio dienomis, taip, btent
‰ituo metu – dvide‰imt pirmaisiais teisòj˜ valdÏios metais.
24 Ir buvo taip, kad dvide‰imt antrieji teisòj˜ valdÏios
metai taip pat baigòsi taikiai;
taip, ir taip pat dvide‰imt tretieji
metai.
25 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios dvide‰imt ketvirt˜j˜
met˜ pradÏioje taip pat bt˜
buvusi taika tarp Nefio Ïmoni˜,
jeigu ne a ginãas, kil´s tarp j˜ dòl
Lehio Ïemòs ir dòl Moriantono
Ïemòs, nusidriekusios iki Lehio
20a DS 1:14.

23a Mzj 2:41.

ribos; abi jos buvo pakra‰ãiuose
prie jros kranto.
26 Nes ‰tai Ïmonòs, kurie apgyveno Moriantono Ïem´, parei‰kò pretenzijas ∞ dal∞ Lehio
Ïemòs; todòl tarp j˜ prasidòjo
kar‰tas ginãas, toks, kad Moriantono Ïmonòs òmòsi ginkl˜
prie‰ savo brolius ir buvo pasiryÏ´ i‰Ïudyti juos kalaviju.
27 Bet ‰tai Ïmonòs, kurie apgyveno Lehio Ïem´, pabògo ∞
Moronio stovyklà ir kreipòsi ∞
j∞ pagalbos; nes ‰tai jie buvo
nekalti.
28 Ir kada Moriantono Ïmonòs,
vadovaujami vyro, vardu Moriantonas, pamatò, kad Lehio
Ïmonòs pabògo ∞ Moronio stovyklà, jie nepaprastai i‰sigando,
kad Moronio armija puls juos ir
sunaikins.
29 Todòl Moriantonas ∞dòjo
jiems ∞ ‰irdis bògti ∞ Ïem´ ‰iauròje, padengtà dideli˜ vandens
telkini˜, ir uÏimti Ïem´ ‰iauròje.
30 Ir ‰tai jie bt˜ ∞vykd´ ‰∞
planà (kas bt˜ apverktina),
bet ‰tai Moriantonas, bdamas
labai mus vyras, supyko ant
vienos i‰ savo tarnaiãi˜, puolò
jà ir smarkiai sumu‰ò.
31 Ir buvo taip, kad ji pabògo
ir peròjo ∞ Moronio stovyklà, ir
papasakojo Moroniui viskà apie
tà reikalà, ir taip pat apie j˜ ketinimus bògti ∞ Ïem´ ‰iauròje.
32 Dabar ‰tai Ïmonòs, kurie
buvo Dosniojoje Ïemòje, tiksliau Moronis, bijojo, kad jie paklausys Moriantono ÏodÏi˜ ir
susijungs su jo Ïmonòmis, ir taip
jis uÏimt˜ tas Ïemòs dalis, kas
25a RR Kova.
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sukelt˜ rimtas pasekmes tarp
Nefio Ïmoni˜, taip, pasekmes,
kurios atvest˜ ∞ j˜ a nepriklausomybòs Ïlugimà.
33 Todòl Moronis pasiuntò armijà su j˜ stovykla, kad pastot˜
kelià Moriantono Ïmonòms, kad
sustabdyt˜ j˜ bògimà ∞ Ïem´
‰iauròje.
34 Ir buvo taip, kad jie nepastojo jiems kelio, kol ‰ie priòjo
a
Dykynòs Ïemòs ribas; ir ten jie
pastojo jiems kelià prie siauro
praòjimo, kuris vedò palei jrà
∞ Ïem´ ‰iauròje, taip, palei jrà
vakaruose ir rytuose.
35 Ir buvo taip, kad Moronio
pasi˜sta armija, vedama vyro,
vardu Teankumas, pasitiko
Moriantono Ïmones; ir tokie
uÏsispyr´ buvo Moriantono
Ïmonòs (∞kvòpti jo nelabumo
ir pataikni‰k˜ ÏodÏi˜), kad
tarp j˜ prasidòjo kova, kurioje
Teankumas nukovò Moriantonà
ir nugalòjo jo armijà, ir paòmò
juos nelaisvòn, ir sugr∞Ïo ∞
Moronio stovyklà. Ir taip pasibaigò dvide‰imt ketvirtieji
teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
metai.
36 Ir taip Moriantono Ïmonòs
buvo parvesti atgal. Ir jiems sudarius sandorà palaikyti taikà,
jie buvo sugràÏinti ∞ Moriantono
Ïem´, ir buvo sudaryta sàjunga
tarp j˜ bei Lehio Ïmoni˜; ir jie
taip pat buvo sugràÏinti ∞ savo
Ïemes.
37 Ir buvo taip, kad tais paãiais metais, kada Nefio Ïmonòs atstatò taikà, mirò Nefihas,
antrasis vyriausiasis teisòjas, tar32a RR Laisvas, laisvò.

34a Al 46:17.

nav´s teismo krasòje su tobulu
teisumu prie‰ais Dievà.
38 Taãiau jis atsakò Almai priimti savo atsakomybòn tuos metra‰ãius ir tuos daiktus, kuriuos
Alma ir jo tòvai laikò paãiais
‰venãiausiais; todòl Alma perdavò juos savo snui Helamanui.
39 ·tai buvo taip, kad Nefiho
snus buvo paskirtas uÏimti
teismo kras´ vietoje savo tòvo;
taip, su priesaika ir ‰venta apeiga jis buvo paskirtas vyriausiuoju liaudies teisòju ir valdytoju,
kad teisiai teist˜ ir palaikyt˜
Ïmoni˜ taikà bei laisv´, ir uÏtikrint˜ jiems ‰ventas j˜ privilegijas garbinti Vie‰pat∞, savo
Dievà, taip, remt˜ ir palaikyt˜
Dievo reikalà per visas savo
dienas, ir atiduot˜ nelabuosius
teisingumui uÏ j˜ nusikaltimus.
40 Dabar ‰tai jo vardas buvo
Pahoranas. Ir Pahoranas uÏòmò
savo tòvo kras´ ir pradòjo valdyti Nefio Ïmones dvide‰imt
ketvirt˜j˜ met˜ pabaigoje.
51 SKYRIUS
Karalininkai kòsinasi pakeisti ∞statymà ir paskirti karali˜. Pahoranas
ir laisvòs ‰alininkai paremiami liaudies balsu. Moronis priverãia karalininkus ginti savo ‰al∞, antraip jie
bus atiduoti mirãiai. Amalikijas ir
lamanitai uÏgrobia daug ∞tvirtint˜
miest˜. Teankumas atremia lamanit˜ ∞siverÏimà ir nuÏudo Amalikijà jo palapinòje. Apie 67–66 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad teisòj˜
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valdÏios Nefio Ïmonòms dvide‰imt penkt˜j˜ met˜ pradÏioje jie
buvo pasiek´ taikà tarp Lehio
Ïmoni˜ ir Moriantono Ïmoni˜
dòl j˜ Ïemi˜, ir dvide‰imt penktuosius metus pradòjo taikoje.
2 Taãiau jie neilgai i‰laikò visi‰kà taikà toje Ïemòje, nes tarp
Ïmoni˜ prasidòjo nesutarimas
dòl vyriausiojo teisòjo Pahorano;
nes ‰tai buvo dalis Ïmoni˜, kurie noròjo, kad bt˜ pakeista keletas tam tikr˜ ∞statymo punkt˜.
3 Bet ‰tai Pahoranas nekeitò ir
neleido keisti ∞statymo; todòl jis
nekreipò dòmesio ∞ tuos, kurie
atsiuntò savo balsus su pra‰ymais dòl ∞statymo pakeitimo.
4 Todòl tie, kurie noròjo, kad
∞statymas bt˜ pakeistas, pyko
ant jo ir noròjo, kad jis daugiau
nebebt˜ vyriausiasis ‰alies teisòjas; tad dòl to reikalo kilo
kar‰tas ginãas, bet ne iki kraujo
praliejimo.
5 Ir buvo taip, kad tie, kurie
noròjo, kad Pahoranas bt˜ nu‰alintas nuo teismo krasòs, buvo
pavadinti karalininkais, nes jie
tro‰ko, jog ∞statymas bt˜ pakeistas taip, kad bt˜ galima
nuversti laisvà valdÏià ir ∞tvirtinti ‰alyje karali˜.
6 Ir tie, kurie noròjo, kad
Pahoranas pasilikt˜ ‰alies vyriausiuoju teisòju, pasivadino
laisvòs ‰alininkais; ir taip tarp
j˜ ∞vyko skilimas, nes laisvòs
‰alininkai buvo prisiek´, arba
sudar´ sandorà, palaikyti savo
teises ir savo religijos privilegijas laisvos valdÏios dòka.
7 Ir buvo taip, kad ‰itas j˜ ginãas
51 8a RR I‰didumas.

buvo i‰spr´stas liaudies balsu.
Ir buvo taip, kad liaudies balsas
palaikò laisvòs ‰alininkus, ir Pahoranas i‰laikò teismo kras´, o
tai sukòlò didel∞ Pahorano broli˜
ir taip pat daugelio laisvòs Ïmoni˜ dÏiaugsmà, kurie nutildò ir
karalininkus, tad ‰ie nebedr∞so
prie‰intis, bet buvo priversti
palaikyti laisvòs reikalà.
8 Dabar, tie, kurie palaikò karalius, buvo a auk‰tos kilmòs ir siekò bti karaliais; ir juos ròmò tie,
kurie siekò galios ir valdÏios
Ïmonòms.
9 Bet ‰tai, tai buvo pavojingas
laikas tokiems ginãams tarp Nefio Ïmoni˜; nes ‰tai, Amalikijas
vòl sukurstò lamanit˜ Ïmoni˜
‰irdis prie‰ nefit˜ Ïmones, ir jis
rinko kareivius i‰ vis˜ savo Ïemòs dali˜, juos ginklavo ir su
visu stropumu ruo‰ò karui; nes
buvo a prisiek´s gerti Moronio
kraujà.
10 Bet ‰tai mes pamatysime,
kad jo duotas paÏadas buvo
skubotas; taãiau jis ruo‰òsi pats
ir ruo‰ò savo armijas eiti kautis
su nefitais.
11 Dabar, dòl daugelio tkstanãi˜ Ïuvusi˜j˜ nuo nefit˜ rankos
jo armijos nebuvo tokios didelòs
kaip iki ‰iol; bet nepaisant j˜
dideli˜ nuostoli˜, Amalikijas
surinko stebòtinai didel´ armijà,
tad nebijojo leistis ∞ Zarahemlos
Ïem´.
12 Taip, btent pats Amalikijas
atòjo lamanit˜ prie‰akyje. Ir tai
buvo teisòj˜ valdÏios dvide‰imt
penktaisiais metais; ir tai buvo
tuo pat metu, kada jie pradòjo

9 a Al 49:26–27.
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spr´sti savo ginãà dòl vyriausiojo teisòjo Pahorano.
13 Ir kada Ïmonòs, vadinami
karalininkais, i‰girdo, kad lamanitai ateina kautis su jais, savo
‰irdyse jie buvo patenkinti; ir
atsisakò imtis ginkl˜, nes buvo
taip ∞tÏ´ ant vyriausiojo teisòjo
ir taip pat ant laisvòs a Ïmoni˜,
jog nenoròjo imtis ginkl˜ savo
‰aliai ginti.
14 Ir buvo taip, kad pamat´s
tai ir taip pat, kad lamanitai
ateina ∞ ‰alies ribas, Moronis
nepaprastai ∞tÏo dòl t˜ Ïmoni˜, kuriuos gindamas jis taip
stropiai trisò, uÏsispyrimo;
taip, jis nepaprastai ∞tÏo ir jo
siela prisipildò pykãio jiems.
15 Ir buvo taip, kad jis pasiuntò
pra‰ymà su liaudies balsu ‰alies
valdytojui, noròdamas, kad jis
perskaityt˜ j∞ ir suteikt˜ jam
(Moroniui) galià priversti tuos
atskalnus ginti savo ‰al∞ arba
atiduoti juos mirãiai.
16 Nes pirmiausia jam rpòjo
padaryti galà tokiems vaidams
ir nesutarimams tarp Ïmoni˜;
nes ‰tai ligi ‰iol tai buvo vis˜ j˜
nuniokojim˜ prieÏastis. Ir buvo
taip, kad tai buvo leista pagal
liaudies balsà.
17 Ir buvo taip, kad Moronis
∞sakò savo armijai eiti prie‰
tuos karalininkus, kad sunaikint˜ j˜ i‰didumà bei puikyb´
ir sulygint˜ juos su Ïeme arba
priverst˜ imtis ginkl˜ ir remti
laisvòs reikalà.
18 Ir buvo taip, kad armijos
nuÏygiavo prie‰ juos; ir jie sunaikino j˜ i‰didumà ir puikyb´
13a Al 46:10–16.
19a Al 60:16.

taip, kad kai jie pakòlò karo
ginklus kovoti prie‰ Moronio
Ïmones, jie buvo nukirsti ir sulyginti su Ïeme.
19 Ir buvo taip, kad keturi tkstanãiai t˜ a atskaln˜ buvo nukirsti kalaviju; o tie j˜ vadovai,
kurie nebuvo nukauti m‰yje,
buvo suimti ir ∞mesti ∞ kalòjimà,
nes tuo metu nebuvo laiko juos
teisti.
20 Ir likusieji atskalnai, kad
nebt˜ nukirsti kalaviju, verãiau pasidavò laisvòs vòliavai
ir buvo priversti i‰kelti laisvòs
a
vòliavà ant savo bok‰t˜ bei savo
miestuose ir imtis ginkl˜ savo
‰aliai ginti.
21 Ir taip Moronis padarò galà
tiems karalininkams, tad neliko nò vieno, Ïinomo karalininko vardu; ir taip jis padarò galà
uÏsispyrimui ir i‰didumui t˜,
kurie skelbòsi esà kilming˜j˜
kraujo; bet jie buvo priversti
nusiÏeminti kaip j˜ broliai ir
narsiai kautis uÏ savo laisv´
nuo vergijos.
22 ·tai buvo taip, jog kol
a
Moronis taip naikino karus
bei ginãus tarp savo paties
Ïmoni˜ ir vertò juos paklusti
taikai ir civilizuotumui, ir
davò nurodymus pasiruo‰ti
karui prie‰ lamanitus, ‰tai lamanitai atòjo ∞ Moronio Ïem´,
kuri buvo pakra‰tyje prie
jros kranto.
23 Ir buvo taip, kad nefitai nebuvo pakankamai stiprs Moronio mieste; todòl Amalikijas
i‰vijo juos, daugel∞ nukaudamas.
Ir buvo taip, kad Amalikijas

20a Al 46:12–13.
22a RR Moronis, vadas.

359

Almos 51:24–37

uÏòmò miestà, taip, uÏòmò visus
j˜ ∞tvirtinimus.
24 O tie, kurie pabògo i‰ Moronio miesto, atòjo ∞ Nefiho miestà;
ir taip pat Lehio miesto Ïmonòs
susirinko ir pasiruo‰ò, ir buvo
pasireng´ susitikti su lamanitais
kovoje.
25 Bet buvo taip, kad Amalikijas
neleido lamanitams eiti kautis
prie‰ Nefiho miestà, bet laikò
juos prie jros kranto, kiekviename mieste palikdamas vyrus
juos i‰laikyti ir ginti.
26 Ir taip jis t´sò, uÏimdamas
daug miest˜: Nefiho miestà ir
Lehio miestà, ir Moriantono
miestà, ir Omnerio miestà, ir
Gido miestà, ir Muleko miestà,
kurie visi buvo rytiniame pakra‰tyje prie jros kranto.
27 Ir taip Amalikijo gudrumo
dòka lamanitai savo nesuskaiãiuojamais pulkais uÏòmò tiek
daug miest˜, ir visi jie buvo
stipriai ∞tvirtinti pagal Moronio a ∞tvirtinim˜ bdà; ir visi jie
tapo lamanit˜ tvirtovòmis.
28 Ir buvo taip, kad jie nuÏygiavo ∞ Dosniosios Ïemòs ribas,
vydami nefitus ir daugel∞ nuÏudydami.
29 Bet buvo taip, kad juos sutiko Teankumas, kuris a nukovò
Moriantonà ir pastojo kelià jo
Ïmonòms, kai ‰ie bògo.
30 Ir buvo taip, kad jis pastojo
kelià taip pat ir Amalikijui, kai
‰is Ïygiavo pirmyn su savo gausia armija, idant uÏimt˜ Dosniàjà Ïem´ ir taip pat Ïem´ ‰iauròje.
31 Bet ‰iam teko nusivilti, kadangi buvo atmu‰tas Teankumo
27a Al 48:8–9.

29a Al 50:35.

ir jo vyr˜, nes jie buvo galingi
kariai; nes kiekvienas Teankumo
vyras savo jòga ir karo ∞gdÏiais
pranoko lamanitus, tad jie ∞gijo
prana‰umà prie‰ lamanitus.
32 Ir buvo taip, kad jie taip juos
puolò, kad Ïudò net iki sutem˜.
Ir buvo taip, kad Teankumas ir
jo vyrai pasistatò palapines Dosniosios Ïemòs ribose; ir Amalikijas pasistatò palapines pakra‰ty
ant jros kranto, ir taip jie buvo
nuvyti.
33 Ir buvo taip, kad atòjus
nakãiai, Teankumas ir jo tarnas
nakt∞ i‰sòlino ir i‰òjo, ir ∞sigavo
∞ Amalikijo stovyklà; ir ‰tai dòl
didelio nuovargio, sukelto dienos darb˜ ir kar‰ãio, juos buvo
pergalòj´s miegas.
34 Ir buvo taip, kad Teankumas tyliai ∞sòlino ∞ karaliaus palapin´ ir ∞smeigò iet∞ jam ∞ ‰ird∞;
ir jis sukòlò karaliaus mirt∞ akimirksniu, tad ‰is nepaÏadino
savo tarn˜.
35 Ir jis vòl tyliai sugr∞Ïo ∞ savo
stovyklà, ir ‰tai, jo vyrai miegojo,
ir jis paÏadino juos ir papasakojo jiems viskà, kà padarò.
36 Ir jis nurodò, kad jo armijos
bt˜ parengtyje, bijodamas, kad
lamanitai pabudo ir gali juos
pulti.
37 Ir taip baigiasi teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms dvide‰imt
penktieji metai; ir taip baigiasi
Amalikijo dienos.
52 SKYRIUS
Amoronas pakeiãia Amalikijà kaip
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lamanit˜ karalius. Moronis, Teankumas ir Lehis vadovauja nefitams
pergalingame kare prie‰ lamanitus.
SusigràÏinamas Muleko miestas ir
nukaunamas Jokbas, zoramininkas.
Apie 66–64 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, jog teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms dvide‰imt ‰e‰taisiais metais, pabud´
pirmo mònesio pirmà rytà, ‰tai
lamanitai pamatò, kad Amalikijas nebegyvas savo paties palapinòje; ir jie taip pat matò, kad
Teankumas pasiruo‰´s stoti su
jais ∞ kovà tà paãià dienà.
2 Ir dabar, tai pamat´, lamanitai i‰sigando; ir jie atsisakò savo
ketinimo Ïygiuoti ∞ Ïem´ ‰iauròje ir atsitraukò su visa savo armija ∞ Muleko miestà, ie‰kodami
apsaugos savo ∞tvirtinimuose.
3 Ir buvo taip, kad Amalikijo
brolis buvo paskirtas t˜ Ïmoni˜ karaliumi; ir jo vardas buvo
Amoronas; taip karalius Amoronas, karaliaus Amalikijo brolis,
buvo paskirtas valdyti jo vietoje.
4 Ir buvo taip, jog jis ∞sakò savo
Ïmonòms i‰laikyti tuos miestus,
kuriuos jie paòmò praliedami
kraujà; nes jie nepaòmò nò vieno miesto, nepraliedami daug
kraujo.
5 Ir dabar, Teankumas pamatò,
kad lamanitai pasiryÏ´ i‰laikyti
tuos j˜ paimtus miestus ir tas
Ïemòs dalis, kurias buvo uÏòm´;
ir taip pat matydamas j˜ gausumà, Teankumas galvojo, kad
jam netikslinga bandyti pulti
juos j˜ fortuose.
6 Bet jis aplinkui laikò savo
52 6a Al 50:1–6; 53:3–5.

vyrus, lyg ruo‰t˜si karui; taip,
o i‰ tikr˜j˜ jis pats ruo‰òsi gintis
nuo j˜, aplinkui a sukasdamas
sienas ir ruo‰damas atsitraukimo vietas.
7 Ir buvo taip, kad tuo bdu jis
nesiliaudamas ruo‰òsi karui, kol
Moronis atsiuntò daug vyr˜ jo
armijai pastiprinti.
8 Ir Moronis taip pat atsiuntò
jam nurodymus i‰saugoti visus
∞ jo rankas papuolusius belaisvius: kadangi lamanitai buvo
paòm´ daug belaisvi˜, kad ir
jis i‰saugot˜ visus lamanit˜ belaisvius kaip i‰pirkà uÏ tuos,
kuriuos buvo paòm´ lamanitai.
9 Ir jis taip pat atsiuntò jam
nurodymus ∞tvirtinti Dosniàjà
Ïem´ ir i‰saugoti a siaurà praòjimà, vedant∞ ∞ Ïem´ ‰iauròje, kad
lamanitai neuÏimt˜ to punkto ir
neturòt˜ galimybòs pulti juos i‰
vis˜ pusi˜.
10 Ir Moronis taip pat atsiuntò
jam, noròdamas, kad jis bt˜ i‰tikimas i‰laikant tà Ïemòs vietà
ir ie‰kot˜ visoki˜ prog˜ plakti
lamanitus tame rajone kiek tik
i‰gali, idant galbt gudrumu ar
kokiu kitu bdu vòl uÏimt˜ tuos
miestus, paimtus i‰ j˜ rank˜; ir
kad taip pat tvirtint˜ ir stiprint˜
aplinkinius miestus, kurie nebuvo papuol´ ∞ lamanit˜ rankas.
11 Ir jis taip pat sakò jam: A‰
ateiãiau pas tave, bet ‰tai lamanitai puola mus ‰alies pakra‰tyje
prie vakarinòs jros; ir ‰tai a‰
einu prie‰ juos, todòl negaliu
ateiti pas tave.
12 Dabar, karalius (Amoronas)
i‰vyko i‰ Zarahemlos Ïemòs ir

9 a Al 22:32; Mrm 2:29.

361
prane‰ò karalienei apie savo brolio mirt∞, ir surinko daug vyr˜,
ir Ïygiavo prie‰ nefitus ∞ pakra‰ãius prie vakarinòs jros.
13 Ir taip jis stengòsi puldinòti
nefitus ir atitraukti dal∞ j˜ pajòg˜
∞ tà Ïemòs dal∞, kai tuo tarpu jis
buvo ∞sak´s tiems, kuriuos jis
paliko valdyti jo uÏimtus miestus, kad jie taip pat puldinòt˜
nefitus pakra‰ãiuose prie rytinòs
jros ir uÏimt˜ kiek tik i‰gali
daugiau j˜ Ïemi˜ pagal savo
armij˜ galià.
14 Ir tokiomis pavojingomis
sàlygomis nefitai gyveno teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms dvide‰imt ‰e‰t˜j˜ met˜ pabaigoje.
15 Bet ‰tai buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios dvide‰imt septintaisiais metais Teankumas, pagal
∞sakymà Moronio, kuris pastatò
armijas pietinòms ir vakarinòms
‰alies riboms ginti ir pradòjo
Ïygiuoti Dosniosios Ïemòs link,
kad savo vyrais padòt˜ Teankumui susigràÏinti miestus, kuriuos jie prarado;
16 ir buvo taip, kad Teankumas
gavo nurodymus pulti Muleko
miestà ir, jei ∞manoma, j∞ susigràÏinti.
17 Ir buvo taip, kad Teankumas pasiruo‰ò pulti Muleko
miestà ir Ïygiuoti su savo armija
prie‰ lamanitus; bet jis matò, jog
jam ne∞manoma j˜ ∞veikti, kol
jie savo ∞tvirtinimuose; todòl jis
paliko savo ketinimus ir vòl sugr∞Ïo ∞ Dosn˜j∞ miestà laukti
Moronio atvykimo, kad gaut˜
pastiprinimà savo armijai.
18 Ir buvo taip, kad Moronis
su savo armijomis atvyko ∞
Dosniàjà Ïem´ teisòj˜ valdÏios
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Nefio Ïmonòms dvide‰imt septint˜j˜ met˜ pabaigoje.
19 Ir dvide‰imt a‰tunt˜j˜ met˜
pradÏioje Moronis ir Teankumas
bei daugelis vyriausi˜j˜ vad˜
surengò karin∞ pasitarimà – kà
jiems daryti, kad pastmòt˜ lamanitus i‰eiti prie‰ juos kautis,
arba kad jie kokiomis nors priemonòmis i‰viliot˜ juos i‰ j˜
tvirtovi˜, idant ∞gyt˜ prana‰umà
prie‰ juos ir vòl paimt˜ Muleko
miestà.
20 Ir buvo taip, kad jie pasiuntò
pasiuntinius pas lamanit˜ armijà, gynusià Muleko miestà,
pas j˜ vadà, kurio vardas buvo
Jokbas, noròdami, kad jis su
savo armijomis i‰eit˜ susitikti
su jais lygumoje tarp dviej˜
miest˜. Bet ‰tai Jokbas, kuris
buvo zoramininkas, nenoròjo
su savo armija i‰eiti susitikti su
jais lygumoje.
21 Ir buvo taip, kad Moronis,
neturòdamas vilãi˜ susitikti su
jais lygiomis sàlygomis, sumanò
planà, kaip i‰vilioti lamanitus
i‰ j˜ tvirtovi˜.
22 Todòl jis nurodò, kad Teankumas paimt˜ nedidel∞ br∞
vyr˜ ir Ïygiuot˜ Ïemyn palei
jros krantà; o Moronis ir jo armija nakt∞ nuÏygiavo ∞ tyrus
Muleko miesto vakaruose; ir
taip, rytojaus dienà, kada lamanit˜ sargybiniai pastebòjo
Teankumà, jie nubògo ir prane‰ò
tai Jokbui, savo vadui.
23 Ir buvo taip, kad lamanit˜ armijos nuÏygiavo pirmyn
prie‰ Teankumà, tikòdamosi
savo gausumu ∞veikti Teankumà dòl maÏo jo kari˜ kiekio.
Ir pamat´s lamanit˜ armijas,
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ateinanãias prie‰ j∞, Teankumas
pakrante pradòjo trauktis ‰iauròs kryptimi.
24 Ir buvo taip, jog pamat´,
kad jis pradòjo bògti, lamanitai
∞sidràsino ir energingai juos vijosi. Ir kol Teankumas taip vedò
‰alin lamanitus, kurie bergÏdÏiai juos vijosi, ‰tai Moronis
∞sakò, kad dalis jo armijos, kuri
buvo su juo, Ïygiuot˜ ∞ miestà
ir j∞ uÏimt˜.
25 Jie taip ir padarò, ir nuÏudò
visus tuos, kurie buvo palikti
ginti tà miestà, taip, visus tuos,
kurie atsisakò atiduoti savo karo
ginklus.
26 Ir taip Moronis savo armijos
dalimi uÏòmò Muleko miestà,
kai tuo tarpu jis pats su likusiais
Ïygiavo pasitikti lamanitus, kada jie sugr∞‰ po Teankumo persekiojimo.
27 Ir buvo taip, kad lamanitai vijosi Teankumà, kol atòjo
netoli Dosniojo miesto, ir tada
juos pasitiko Lehis ir nedidelò
armija, palikta ginti Dosniojo
miesto.
28 Ir dabar ‰tai, kada vyriausieji lamanit˜ vadai pamatò Leh∞
su jo armija, ateinanãius prie‰
juos, jie didÏiai sutrik´ bògo,
bijodami, kad galbt nepasieks
Muleko miesto prie‰ Lehiui pasivejant juos; nes jie buvo i‰varginti Ïygio, o Lehio vyrai
buvo Ïvals.
29 Dabar, lamanitai neÏinojo,
kad jiems uÏ nugaros yra Moronis su savo armija; ir jie bijojo
tik Lehio ir jo vyr˜.
30 Dabar, Lehis neskubòjo pa33a Al 31:12.
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sivyti j˜, kol jie nesusitiks su
Moroniu ir jo armija.
31 Ir buvo taip, kad lamanitams
dar nespòjus toli atsitraukti, jie
buvo apsupti nefit˜ – Moronio
vyr˜ i‰ vienos pusòs, ir Lehio
vyr˜ i‰ kitos pusòs, kurie visi
buvo Ïvals ir kupini jòg˜; o lamanitai buvo i‰varginti ilgo
Ïygio.
32 Ir Moronis savo vyrams
∞sakò juos pulti, kol jie atiduos
savo karo ginklus.
33 Ir buvo taip, kad Jokbas,
bdamas j˜ vadas, be to, a zoramininkas ir nenugalimos dvasios, su nepaprastu ∞tÏiu vedò
lamanitus pirmyn kautis su
Moroniu.
34 Moronis buvo j˜ kelyje, todòl Jokbas apsisprendò nukauti
juos ir prasikirsti sau kelià ∞
Muleko miestà. Bet ‰tai Moronis
ir jo vyrai buvo stipresni; todòl
jie nedavò kelio lamanitams.
35 Ir buvo taip, kad abiejose
pusòse jie kovojo su nepaprastu
∞tÏiu; ir daug nukaut˜ buvo
abiejose pusòse; taip, ir Moronis
buvo suÏeistas, o Jokbas nukautas.
36 Ir Lehis su savo stipriais
vyrais uÏgulò j˜ uÏnugar∞ su
tokiu ∞tÏiu, kad lamanitai uÏnugaryje atidavò savo karo
ginklus; o likusieji i‰ j˜, bdami labai sutrik´, neÏinojo kur
eiti ar smogti.
37 Dabar, Moronis, matydamas j˜ sutrikimà, tarò jiems: Jei
atne‰ite savo karo ginklus ir
atiduosite, ‰tai mes nustosime
lieti js˜ kraujà.
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38 Ir buvo taip, jog lamanitams i‰girdus ‰iuos ÏodÏius, j˜
vyriausieji vadai, visi, kurie
nebuvo nukauti, i‰òjo ∞ priek∞ ir
numetò savo karo ginklus prie
Moronio koj˜, ir taip pat savo
vyrams ∞sakò padaryti tà pat∞.
39 Bet ‰tai buvo daug toki˜,
kurie atsisakò; ir tie, kurie atsisakò atiduoti savo kalavijus,
buvo suimti ir suri‰ti bei j˜
karo ginklai buvo i‰ j˜ atimti, ir
jie buvo priversti Ïygiuoti su
savo broliais ∞ Dosniàjà Ïem´.
40 Ir dabar, paimt˜ ∞ nelaisv´
buvo daugiau negu nukaut˜;
taip, j˜ buvo daugiau negu nukaut˜ abiejose pusòse.
53 SKYRIUS
Lamanit˜ belaisviai naudojami
∞tvirtinti Dosn˜j∞ miestà. Nefit˜
susiskaldymas atne‰a pergal´ lamanitams. Helamanas apsiima
vadovauti dviems tkstanãiams
jaun˜j˜ Amono liaudies sn˜.
Apie 64–63 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad jie pastatò sargybinius lamanit˜ belaisviams
ir privertò juos eiti ir laidoti savo
Ïuvusius, taip, ir taip pat nefit˜
Ïuvusius, kurie buvo nukauti; ir
Moronis pastatò vyrus, kad juos
saugot˜, kol ‰ie vykdys savo
darbus.
2 Ir Moronis su Lehiu nuòjo ∞
Muleko miestà ir paòmò valdÏià
mieste, ir perdavò jà Lehiui.
Dabar ‰tai ‰itas Lehis buvo vyras, dalyvav´s su Moroniu daugumoje jo kov˜; ir jis buvo toks
53 2a Al 48:16–17.

4 a Al 50:2–3.

vyras, kaip a Moronis, ir jie dÏigavo vienas kito saugumu; taip,
jie mylòjo vienas kità, ir taip pat
juos mylòjo visa Nefio liaudis.
3 Ir buvo taip, kad baig´ laidoti
savo Ïuvusiuosius ir taip pat
nefit˜ Ïuvusiuosius, lamanitai
buvo nuvesti atgal ∞ Dosniàjà
Ïem´; ir Teankumas pagal Moronio nurodymus liepò, kad jie
pradòt˜ kasti griov∞ aplink Dosniàjà Ïem´, tai yra miestà.
4 Ir jis liepò, kad ant griovio
vidinio kranto jie pastatyt˜
ràst˜ a rentin∞; ir jie metò Ïem´
i‰ griovio ant ràst˜ rentinio; ir
tokiu bdu jie privertò dirbti
lamanitus, kol jie Dosn˜j∞ miestà
apjuosò stipria nepaprasto auk‰ãio siena i‰ ràst˜ ir Ïemi˜.
5 Ir ‰itas miestas nuo ‰iol tapo
nepaprasta tvirtove; ir ‰itame
mieste jie saugojo lamanit˜ belaisvius; taip, btent uÏ sienos,
kurià jie privertò juos pastatyti
j˜ paãi˜ rankomis. Dabar, Moronis turòjo versti lamanitus
dirbti, kadangi dirbanãius juos
buvo lengviau saugoti; o puldamas lamanitus jis noròjo turòti
visas savo pajògas.
6 Ir buvo taip, kad taip Moronis pasiekò pergal´ prie‰ vienà
didÏiausi˜ lamanit˜ armij˜ ir
uÏvaldò Muleko miestà, kuris
buvo vienas i‰ stipriausi˜ lamanit˜ fort˜ Nefio Ïemòje; ir taip
jis taip pat pastatò tvirtov´ savo
belaisviams laikyti.
7 Ir buvo taip, kad tais metais
jis daugiau nesiekò kovos su
lamanitais, bet panaudojo savo
vyrus pasiruo‰imo karui dar-
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bams, taip, ir apsaugos ∞tvirtinim˜ prie‰ lamanitus statyboje,
taip, ir taip pat vaduojant savo
moteris bei vaikus nuo bado ir
suspaudim˜ ir aprpinant maistu savo armijas.
8 Ir dabar buvo taip, kad lamanit˜ armijos pietuose prie
vakarinòs jros, kol nebuvo
Moronio, dòl kaÏkoki˜ intrig˜
tarp nefit˜, kurios tarp j˜ sukòlò
nesutarimus, laimòjo ‰iek tiek
nefit˜ teritorijos, taip, tiek, kad
jie uÏòmò kaÏkiek j˜ miest˜ toje
Ïemòs dalyje.
9 Ir taip dòl nedorybòs tarp j˜,
taip, dòl tarpusavio nesutarim˜
ir intrig˜, jie pateko ∞ pavojingiausias aplinkybes.
10 Ir dabar ‰tai noriu kai kà
pasakyti apie Amono a Ïmones,
kurie i‰ pradÏi˜ buvo lamanitai;
bet Amono ir jo broli˜, arba,
tiksliau, Dievo galia ir ÏodÏiu,
jie buvo b atversti ∞ Vie‰pat∞; jie
buvo atvesti ∞ Zarahemlos Ïem´
ir nuo to laiko visada buvo ginami nefit˜.
11 Ir dòl savo priesaik˜ jie
buvo sulaikomi nuo ginklo panaudojimo prie‰ savo brolius;
nes buvo dav´ priesaikà, kad
daugiau niekuomet a nebepralies
kraujo; ir pagal savo priesaikà
jie bt˜ Ïuv´; taip, jie bt˜ leid´
sau papulti ∞ savo broli˜ rankas,
jeigu ne gailestis ir nepaprasta
meilò, kuriuos Amonas ir jo broliai jautò jiems.
12 Ir dòl to jie buvo atvesti ∞
Zarahemlos Ïem´; ir visada buvo
nefit˜ a ginami.
10a Al 27:24–26.
b Al 23:8–13.
11a Al 24:17–19.

12a Al 27:23.
13a Al 56:7.
14a Sk 30:3.

13 Bet buvo taip, kad pamat´
pavoj˜ ir daugyb´ suspaudim˜
bei varg˜, kuriuos nefitai patiria
dòl j˜, jie buvo apimti gailesãio
ir a noròjo imtis ginkl˜ savo
‰aliai ginti.
14 Bet ‰tai, kai jie ruo‰òsi imtis
karo ginkl˜, Helamanas ir jo
broliai atkalbòjo juos ∞tikinòjimais, nes jie ruo‰òsi a sulauÏyti
duotà b priesaikà.
15 Ir Helamanas bijojo, kad tik
taip darydami jie nepraÏudyt˜
savo sielos; todòl visi, sudar´
‰ità sandorà, buvo priversti
matyti, kaip j˜ broliai brenda
per suspaudimus to meto pavojingomis sàlygomis.
16 Bet ‰tai buvo taip, kad jie
turòjo daug sn˜, kurie nesudarò sandoros, kad neims karo
ginkl˜ gintis nuo prie‰˜; todòl
tuo metu jie susirinko, visi,
kurie tik galòjo imtis ginkl˜, ir
pasivadino nefitais.
17 Ir jie sudarò sandorà kovoti uÏ nefit˜ laisv´, taip, ginti
‰ià ‰al∞ negailòdami savo gyvybòs; taip, btent jie sudarò
sandorà, kad niekuomet nei‰duos savo a laisvòs, bet kovos
bet kokiomis sàlygomis, kad
apgint˜ nefitus ir save nuo
vergijos.
18 Dabar ‰tai buvo du tkstanãiai t˜ jaunuoli˜, kurie sudarò
‰ià sandorà ir òmòsi karo ginkl˜
savo ‰aliai ginti.
19 Ir dabar ‰tai kaip ir iki ‰iol
jie niekuomet nebuvo nenaudingi nefitams, taip ir dabar, ‰iuo
metu jie tapo didele parama; nes
b RR Priesaika.
17a Al 56:47.
RR Laisvas, laisvò.

365

Almos 53:20–54:7

jie òmòsi karo ginkl˜ ir panoro,
kad Helamanas bt˜ j˜ vadas.
20 Ir visi jie buvo jaunuoliai,
ir jie buvo nepaprastai ‰auns
a
dràsa ir taip pat jòga bei uolumu; bet ‰tai, tai dar ne viskas –
jie buvo vyrai, b i‰tikimi visada
ir visame, kas jiems bebt˜ patikòta.
21 Taip, jie buvo tiesos ir rimtumo vyrai, nes buvo i‰mokyti
laikytis Dievo ∞sakym˜ ir teisiai
a
vaik‰ãioti prie‰ais j∞.
22 Ir dabar buvo taip, kad Helamanas savo a dviej˜ tkstanãi˜
jaun˜j˜ kari˜ prie‰aky Ïygiavo ∞
pagalbà Ïmonòms ‰alies pakra‰ty, pietuose prie vakarinòs jros.
23 Ir taip pasibaigò teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms dvide‰imt
a‰tuntieji metai.
54 SKYRIUS
Amoronas ir Moronis veda derybas
dòl pasikeitimo belaisviais. Moronis
reikalauja, kad lamanitai pasitraukt˜ ir nutraukt˜ savo Ïudiki‰kus
antpuolius. Amoronas reikalauja,
kad nefitai sudòt˜ savo ginklus ir
tapt˜ pavalds lamanitams. Apie
63 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, teisòj˜ valdÏios dvide‰imt devint˜j˜ met˜ pradÏioje buvo taip, kad aAmoronas pasiuntò Moroniui, noròdamas, kad ‰is pasikeist˜ belaisviais.
2 Ir buvo taip, kad Moronis
buvo link´s nepaprastai dÏi20a RR Dràsa, narsa.
b RR Dora, dorumas.
21a RR Vaik‰ãioti,

gauti dòl ‰ito pra‰ymo, nes
noròjo, kad maistas, skiriamas
lamanit˜ belaisvi˜ i‰laikymui,
tekt˜ jo paties Ïmoni˜ i‰laikymui; ir jis taip pat noròjo Ïmoni˜
savo armijai sustiprinti.
3 Dabar, lamanitai buvo paòm´ daug moter˜ ir vaik˜, o tarp
vis˜ Moronio belaisvi˜, kitaip
sakant, tarp belaisvi˜, kuriuos
buvo paòm´s Moronis, nebuvo
nei moters, nei vaiko; todòl Moronis ryÏosi gudrybe i‰gauti i‰
lamanit˜ tiek nefit˜ belaisvi˜,
kiek tik buvo ∞manoma.
4 Todòl jis para‰ò lai‰kà ir
pasiuntò j∞ per Amorono tarnà,
tà pat∞, kuris atne‰ò lai‰kà Moroniui. Dabar, ‰tai tie ÏodÏiai,
kuriuos jis para‰ò Amoronui,
sakantys:
5 ·tai, Amoronai, a‰ tau para‰iau ‰iek tiek dòl ‰ito karo, kur∞
js kariaujate prie‰ mano Ïmones, arba, tiksliau, kur∞ tavo
a
brolis kariavo prie‰ juos, ir kur∞
js vis dar pasiryÏ´ t´sti po jo
mirties.
6 ·tai a‰ noròãiau tau kai kà
pasakyti apie Dievo a teisingumà
ir jo visagalòs rstybòs kalavijà,
pakibus∞ vir‰ tav´s, jei neatgailausite ir neatitrauksite savo armij˜ ∞ savo Ïemes, kitaip sakant,
∞ savo nuosavybòs Ïem´, kuri
yra Nefio Ïemò.
7 Taip, a‰ noròãiau tau tai
pasakyti, jei tik js btumòte
pajògs ∞ tai ∞siklausyti; taip, a‰
papasakoãiau tau apie tà bais˜
a
pragarà, kuris laukia toki˜

vaik‰ãioti su Dievu.
22a Al 56:3–5.
54 1a Al 52:3.

5 a Al 48:1.
6 a RR Teisingumas.
7 a RR Pragaras.
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ÏmogÏudÏi˜, kaip tu ir tavo
brolis, jeigu neatgailausite ir
neatsisakysite savo ÏmogÏudi‰k˜ tiksl˜, ir su savo armijomis
nesugr∞‰ite ∞ savo Ïemes.
8 Bet kadangi js kartà jau
atmetòte tai ir kovojote prie‰
Vie‰paties Ïmones, a‰ galiu
tikòtis, kad js vòl lygiai taip
pasielgsite.
9 Ir dabar ‰tai mes esame pasiruo‰´ jus priimti; taip, ir jeigu
neatsisakysite savo tiksl˜, ‰tai
js uÏsitrauksite Dievo, kur∞ atmetòte, rstyb´, net iki visi‰ko
sunaikinimo.
10 Bet, kaip gyvas Vie‰pats,
ms˜ armijos uÏpuls jus, jei js
nepasitrauksite, ir netrukus jus
aplankys mirtis, nes mes i‰laikysime savo miestus bei savo
Ïemes; taip, ir i‰laikysime savo
religijà ir ms˜ Dievo reikalà.
11 Bet ‰tai man atrodo, kad
bergÏdÏiai kalbu tau apie tai;
kitaip sakant, man atrodo, kad
tu – pragaro a vaikas; todòl baigsiu savo lai‰kà, pasakydamas
tau, kad a‰ nesikeisiu belaisviais
kitaip, kaip tik su sàlyga, kad
paleisite vyrà ir jo Ïmonà, ir jo
vaikus uÏ vienà belaisv∞; tuo
atveju, jei tai padarysite, a‰ apsikeisiu.
12 Ir ‰tai, jei to nepadarysite, a‰
pulsiu jus savo armijomis; taip,
a‰ apginkluosiu net savo moteris bei vaikus ir eisiu prie‰ tave,
ir vysiu tave net ∞ js˜ Ïem´,
kuri yra a ms˜ pirmojo paveldo Ïemò; taip, ir bus kraujas uÏ
kraujà, taip, gyvybò uÏ gyvyb´;
7 b Al 47:18, 22–24.
RR ÎmogÏudystò.
11a Jn 8:42–44.

ir a‰ kovosiu su jumis, net kol
jus i‰naikinsiu nuo ‰itos Ïemòs
veido.
13 ·tai a‰ ∞pyk´s, ir taip pat
mano Ïmonòs; js siekòte i‰Ïudyti mus, o mes siekòme tik apsiginti. Bet ‰tai jei js toliau
sieksite sunaikinti mus, mes
sieksime sunaikinti jus; taip, ir
mes sieksime savo Ïemòs, savo
pirmojo paveldo Ïemòs.
14 Dabar a‰ baigiu savo lai‰kà.
A‰ esu Moronis; a‰ esu nefit˜
Ïmoni˜ vadas.
15 Dabar buvo taip, kad gav´s
‰ità lai‰kà, Amoronas supyko; ir
jis para‰ò kità lai‰kà Moroniui, ir
‰tai kà sako tie ÏodÏiai, kuriuos
jis para‰ò:
16 A‰ esu Amoronas, lamanit˜
karalius; a‰ esu Amalikijo, kur∞
js a nuÏudòte, brolis. ·tai, a‰
jums atker‰ysiu uÏ jo kraujà,
taip, ir pulsiu jus savo armijomis, nes nebijau tavo grasinim˜.
17 Nes ‰tai js˜ tòvai nuskriaudò savo brolius netgi taip, kad
pasigrobò j˜ a teis´ ∞ valdÏià, kuri
teisòtai priklausò jiems.
18 Ir dabar ‰tai jei sudòsite
savo ginklus ir leisitòs valdomi
t˜, kuriems teisòtai priklauso
valdÏia, tada a‰ nurodysiu, kad
mano Ïmonòs sudòt˜ savo ginklus ir daugiau nebekariaut˜.
19 ·tai js i‰kvòpòte daug grasinim˜ prie‰ mane ir mano
Ïmones; bet ‰tai mes nebijome
tavo grasinim˜.
20 Nepaisant to, a‰ mielai
sutiksiu apsikeisti belaisviais
pagal tavo pra‰ymà, idant

12a 2 Nef 5:5–8.
16a Al 51:34.
17a 2 Nef 5:1–4;

Mzj 10:12–17.
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i‰saugoãiau maistà savo kariams; ir mes kariausime karà,
kuris bus amÏinas, – arba iki
nefit˜ paklusdinimo ms˜
valdÏiai, arba iki amÏino j˜
sunaikinimo.
21 O kas dòl to Dievo, kur∞,
anot js˜, mes atmetòme, ‰tai
mes nepaÏ∞stame tokios esybòs;
nò js nepaÏ∞state; bet tuo atveju, jei tokia esybò yra, mes galime sakyti, kad ji sukrò mus
taip pat, kaip ir jus.
22 Ir tuo atveju, jei yra velnias
ir pragaras, ‰tai ar tik jis nepasi˜s tav´s ten gyventi su mano
broliu, kur∞ js nuÏudòte, apie
kur∞ js uÏsiminòte, kad jis nuòjo ∞ tokià vietà? Bet ‰tai tai neturi
reik‰mòs.
23 A‰ esu Amoronas ir palikuonis a Zoramo, kuriam js˜
tòvai panaudojo spaudimà ir
i‰vedò i‰ Jeruzalòs.
24 Ir ‰tai dabar a‰ esu dràsus
lamanitas; ‰tai ‰itas karas kariaujamas atker‰yti uÏ j˜ skriaudas ir i‰laikyti bei ∞gyti j˜ teises
∞ valdÏià; ir a‰ baigiu savo lai‰kà
Moroniui.
55 SKYRIUS
Moronis atsisako keistis belaisviais.
Lamanit˜ sargybiniai suviliojami
pasigerti, ir nefit˜ belaisviai i‰laisvinami. Gido miestas paimamas be
kraujo praliejimo. Apie 63–62 m.
prie‰ Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad gav´s
lai‰kà, Moronis dar labiau ∞pyko, nes Ïinojo, kad Amoronas
23a 1 Nef 4:31–35.

puikiai Ïino apie savo a apgavyst´; taip, jis Ïinojo, jog
Amoronas supranta, jog prieÏastis, dòl kurios jis kovojo prie‰
Nefio Ïmones, nòra teisinga.
2 Ir jis tarò: ·tai a‰ nesikeisiu
belaisviais su Amoronu, jeigu
jis neatsisakys savo kòslo, kaip
jau sakiau savo lai‰ke; nes a‰
neleisiu jam turòti dar daugiau
galios negu ta, kurià jau turi.
3 ·tai a‰ Ïinau vietà, kur lamanitai saugo mano Ïmones, kuriuos jie paòmò nelaisvòn; ir
kadangi Amoronas atsisakò
patenkinti mano lai‰kà, ‰tai a‰
pasielgsiu su juo pagal savo ÏodÏius; taip, a‰ sieksiu j˜ mirties,
kol jie papra‰ys taikos.
4 Ir dabar buvo taip, kad,
i‰tar´s ‰iuos ÏodÏius, Moronis
nurodò ie‰koti tarp savo vyr˜,
tikòdamasis tarp j˜ atrasti vyrà,
kuris bt˜ Lamano palikuonis.
5 Ir buvo taip, kad jie surado
vienà, vardu Lamanas; ir jis buvo
a
vienas i‰ to karaliaus, kur∞ nuÏudò Amalikijas, tarn˜.
6 Dabar, Moronis nurodò, kad
Lamanas ir nedidelis jo vyr˜
brys nueit˜ pas sargybinius,
kurie saugojo nefitus.
7 Dabar, nefitai buvo saugomi
Gido mieste; todòl Moronis paskyrò Lamanà ir nurodò, kad nedidelis vyr˜ brys eit˜ su juo.
8 Ir kada atòjo vakaras, Lamanas nuòjo pas sargybinius, kurie saugojo nefitus, ir ‰tai jie
pamatò j∞ ateinant∞ ir ‰aukò
jam; bet jis atsakò jiems: Nebijokit; ‰tai, a‰ – lamanitas. ·tai
mes pabògome nuo nefit˜, ir jie

55 1a Al 47:12–35.

5 a Al 47:29.

Almos 55:9–24
miega; ir ‰tai mes pasiòmòme
j˜ vyno ir atsine‰òme su savimi.
9 Dabar, kada lamanitai i‰girdo ‰ituos ÏodÏius, jie dÏiaugsmingai j∞ priòmò; ir sakò jam:
Duokite mums gurk‰telti savo
vyno; dÏiaugiamòs, kad js taip
pasiòmòte vyno, nes esame
pavarg´.
10 Bet Lamanas sakò jiems:
Pasilaikykime savo vynà, kol
eisime kautis prie‰ nefitus. Bet
‰ie ÏodÏiai tik dar labiau suÏadino jiems norà i‰gerti vyno.
11 Nes jie sakò: Mes pavarg´,
todòl i‰gerkime vyno, o vòliau
gausime savo vyno davin∞, kuris
sustiprins mus eiti prie‰ nefitus.
12 Ir Lamanas jiems tarò:
Darykit, kaip norit.
13 Ir buvo taip, kad jie gòrò
daug vyno; ir jiems patiko jo
skonis, todòl jie gòrò jo dar daugiau; o jis buvo stiprus, kadangi
buvo paruo‰tas stiprumui.
14 Ir buvo taip, kad jie gòrò bei
linksminosi, ir netrukus visi jie
buvo girti.
15 Ir dabar, pamat´, kad jie visi
girti ir giliai ∞mig´, Lamanas ir jo
vyrai sugr∞Ïo pas Moron∞ ir papasakojo jam viskà, kas atsitiko.
16 Ir dabar, tai buvo pagal
Moronio planà. Ir Moronis aprpino savo vyrus karo ginklais;
ir jis nuòjo prie Gido miesto,
kol lamanitai buvo giliai ∞mig´
ir girti, ir ∞metò belaisviams
karo ginkl˜ tiek, kad jie visi buvo
apginkluoti.
17 Taip, netgi j˜ moterims ir
visiems j˜ vaikams, kurie tik
galòjo valdyti karo ginklà tuo
19a Al 48:16.
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metu, kada Moronis apginklavo
visus tuos belaisvius; ir visa tai
buvo padaryta visi‰kai tyliai.
18 Bet jeigu jie ir bt˜ priÏadin´
lamanitus, ‰tai jie buvo girti, ir
nefitai bt˜ juos nuÏud´.
19 Bet ‰tai ne to noròjo Moronis; jam nepatiko ÏmogÏudystò
arba a kraujo praliejimas, bet
jam patiko gelbòti savo Ïmones
nuo sunaikinimo; ir dòl to, kad
neuÏsitraukt˜ neteisingumo, jis
neuÏpuolò ir nesunaikino lamanit˜, jiems esant girtiems.
20 Bet jis pasiekò tai, ko noròjo;
nes jis apginklavo tuos nefit˜
belaisvius, kurie buvo viduj
miesto sien˜ ir davò jiems galià
uÏimti tas dalis, kurios buvo
viduj sien˜.
21 Ir tada jis nurodò vyrams,
kurie buvo su juo, truputòl∞
atsitraukti nuo j˜ ir apsupti
lamanit˜ armijas.
22 Ir ‰tai tai buvo padaryta
nakties metu, todòl prabud´ ryte
lamanitai pamatò, kad i‰ i‰oròs
jie apsupti nefit˜ ir kad j˜
belaisviai apginkluoti viduje.
23 Ir taip jie pamatò, kad nefitai turi galià jiems; ir tokiomis
aplinkybòmis jie suprato, kad
netikslinga kovoti su nefitais;
todòl j˜ vyriausieji vadai pareikalavo j˜ karo ginkl˜, ir jie atne‰ò juos ∞ priek∞ ir sumetò prie
nefit˜ koj˜, pra‰ydami pasigailòjimo.
24 Dabar ‰tai btent to ir noròjo
Moronis. Jis paòmò juos kaip
karo belaisvius, uÏòmò miestà ir
nurodò i‰laisvinti visus belaisvius nefitus; ir ‰ie prisijungò
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prie Moronio armijos ir buvo didelis pastiprinimas jo armijai.
25 Ir buvo taip, kad jis nurodò
lamanitams, kuriuos paòmò nelaisvòn, pradòti a dirbti, stiprinant
∞tvirtinimus aplink Gido miestà.
26 Ir buvo taip, kad ∞tvirtin´s
Gido miestà pagal savo norus,
jis nurodò, kad jo belaisviai bt˜
nuvesti ∞ Dosn˜j∞ miestà; ir jis
saugojo tà miestà nepaprastai
stipriomis pajògomis.
27 Ir buvo taip, kad jie, nepaisant vis˜ lamanit˜ intrig˜, i‰laikò ir apsaugojo visus savo
paimtus belaisvius, ir taip pat
i‰laikò visas atsiimtas Ïemes ir
susigràÏintà prana‰umà.
28 Ir buvo taip, kad nefitai vòl
pradòjo imti vir‰˜ ir susigràÏinti
savo teises bei privilegijas.
29 Daug kart˜ lamanitai bandò
apsupti juos nakt∞, bet per ‰ituos
bandymus jie prarasdavo daug
belaisvi˜.
30 Ir daug kart˜ bandò pateikti
savo vyno nefitams, idant galòt˜
sunaikinti juos nuodais ar girtumu.
31 Bet ‰tai nefitai nebuvo lòti
a
prisiminti Vie‰pat∞, savo Dievà,
‰ituo savo suspaudimo laiku.
J˜ negalima buvo pagauti j˜
pinklòmis; taip, jie negerdavo
j˜ vyno, nebent pirma dav´
kam nors i‰ lamanit˜ belaisvi˜.
32 Ir tokiu bdu jie saugojosi,
kad jiems nebt˜ pateikti jokie
nuodai; nes jeigu j˜ vynas nunuodyt˜ lamanità, jis taip pat
nunuodyt˜ ir nefità; ir tokiu
bdu jie bandò visus j˜ gòrimus.
33 Ir dabar buvo taip, kad
25a Al 53:3–5.

Moroniui reikòjo ruo‰tis pulti
Moriantono miestà; nes ‰tai lamanitai savo darbais buvo taip
∞tvirtin´ Moriantono miestà, kad
jis tapo nepaprasta tvirtove.
34 Ir jie nuolat pristatydavo
nauj˜ pajòg˜ ∞ tà miestà, taip
pat ir nauj˜ maisto atsarg˜.
35 Ir taip baigòsi teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms dvide‰imt
devintieji metai.
56 SKYRIUS
Helamanas siunãia Moroniui lai‰kà, apra‰ant∞ karo su lamanitais
padòt∞. Antipas ir Helamanas pasiekia didel´ pergal´ prie‰ lamanitus.
Du tkstanãiai jaun˜j˜ Helamano
sn˜ su stebuklinga jòga kovoja,
ir nò vienas i‰ j˜ neÏva. 1 eilutò –
apie 62 m. prie‰ Kristaus gim; 2–19
eilutòs – apie 66 m. prie‰ Kristaus
gim; 20–57 eilutòs – apie 65–64
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios trisde‰imt˜j˜ met˜
pradÏioje pirmo mònesio antràjà
dienà Moronis gavo i‰ Helamano lai‰kà, apra‰ant∞ Ïmoni˜
reikalus toje ‰alies vietoje.
2 Ir ‰tai tie jo para‰yti ÏodÏiai,
sakantys: Mano ‰velniai mylimas broli Moroni, kaip Vie‰patyje, taip ir ms˜ kariavimo
suspaudimuose; ‰tai, mano mylimas broli, a‰ noriu ‰∞ tà papasakoti tau apie ms˜ kariavimà
‰itoje ‰alies dalyje.
3 ·tai a du tkstanãiai sn˜ t˜
Ïmoni˜, kuriuos Amonas atvedò i‰ Nefio Ïemòs, – dabar, js

31a Al 62:49–51.

56 3a Al 53:22.
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Ïinote, kad jie buvo palikuonys
Lamano, kuris buvo vyriausias
ms˜ tòvo Lehio snus;
4 dabar, man nereikia tau pasakoti apie j˜ tradicijas arba j˜ netikòjimà, nes tu visa tai Ïinai, –
5 todòl man pakanka pasakyti
tau, jog du tkstanãiai ‰it˜ jaunuoli˜ pasiòmò savo karo ginklus ir panoro, kad a‰ bãiau j˜
vadas; ir mes i‰òjome ginti savo
‰alies.
6 Ir dabar, tu taip pat Ïinai
apie j˜ tòv˜ sudarytà a sandorà,
kad jie nesiims karo ginkl˜
prie‰ savo brolius, idant praliet˜
kraujà.
7 Bet dvide‰imt ‰e‰taisiais
metais, kada jie pamatò ms˜
suspaudimus ir ms˜ vargus
dòl j˜, jie jau buvo a besulauÏà tà
sandorà, kurià buvo sudar´, ir
besiimà savo karo ginkl˜ mums
apginti.
8 Bet a‰ jiems neleidau sulauÏyti ‰itos j˜ sudarytos sandoros,
galvodamas, kad Dievas sustiprins mus tiek, kad ms˜ kanãios
nebus didesnòs dòl to, kad jie
laikosi duotos priesaikos.
9 Bet ‰tai ãia yra vienas dalykas,
kuriuo galime didÏiai dÏiaugtis.
Nes ‰tai dvide‰imt ‰e‰taisiais
metais a‰, Helamanas, ‰it˜ dviej˜ tkstanãi˜ jaunuoli˜ prie‰aky
Ïygiavau ∞ Judòjos miestà pagelbòti Antipui, kur∞ tu paskyrei
tos Ïemòs dalies Ïmoni˜ vadu.
10 Ir a‰ prijungiau du tkstanãius savo sn˜ (nes jie verti
vadintis snumis) prie Antipo
armijos, ir ‰ituo pastiprinimu
Antipas nepaprastai dÏiaugòsi;
6 a Al 24:17–18.

nes ‰tai lamanitai i‰retino jo
armijà, nes j˜ pajògos nukovò
daugyb´ ms˜ vyr˜, dòl ko
mums tenka gedòti.
11 Taãiau mes galime pasiguosti tuo, kad jie Ïuvo uÏ savo
‰alies ir uÏ savo Dievo reikalà,
taip, ir jie a laimingi.
12 Ir lamanitai taip pat pasilaikò daug belaisvi˜, kurie visi yra
vyriausieji vadai, nes nieko kito
jie nepalikdavo gyvo. Ir mes
numanome, kad dabar, ‰iuo
metu, jie yra Nefio Ïemòje; taip
yra, jeigu jie nenuÏudyti.
13 Ir dabar, ‰tai tie miestai,
kuriuos lamanitai uÏòmò, praliedami tiekos ms˜ narsi˜ vyr˜
kraujà:
14 Manãio Ïemò, arba Manãio
miestas, ir Ziezromo miestas, ir
Kumenio miestas, ir Antiparo
miestas.
15 Ir ‰iuos miestus jie valdò,
kai a‰ atvykau ∞ Judòjos miestà;
ir a‰ radau Antipà bei jo vyrus
visomis savo i‰galòmis plu‰anãius, kad ∞tvirtint˜ miestà.
16 Taip, ir jie buvo i‰varginti
tiek knu, tiek ir dvasia, nes narsiai kovòsi dienà ir plu‰òjo nakt∞,
kad i‰laikyt˜ savo miestus; ir
tuo bdu jie kentò ∞vairiausius
didÏiulius suspaudimus.
17 Ir dabar jie buvo pasiryÏ´
‰itoje vietoje nugalòti arba Ïti;
todòl tu gali gerai ∞sivaizduoti,
kad ‰itos nedidelòs pajògos,
kurias a‰ atsivedÏiau, taip, ‰itie
mano sns, suteikò jiems dideli˜ vilãi˜ ir daug dÏiaugsmo.
18 Ir dabar, kada lamanitai
pamatò, jog Antipas gavo pa-

7 a Al 53:13–15.

11a Al 28:12.
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stiprinimà savo armijai, Amorono nurodymai privertò juos
neiti kautis prie‰ Judòjos miestà,
kitaip sakant, prie‰ mus.
19 Ir tai Vie‰pats buvo mums
toks palankus; nes jeigu jie bt˜
puol´ mus, kai buvome tokie
silpni, jie galbt bt˜ sunaikin´
ms˜ maÏà armijà; bet taip mes
buvome apsaugoti.
20 Amoronas jiems buvo
∞sak´s i‰laikyti tuos miestus,
kuriuos jie buvo paòm´. Ir taip
pasibaigò dvide‰imt ‰e‰tieji metai. O dvide‰imt septint˜j˜ met˜
pradÏioje mes paruo‰òme savo
miestà ir patys pasiruo‰òme
gynybai.
21 Dabar mes noròjome, kad
lamanitai pult˜ mus; nes nenoròjome j˜ pulti j˜ tvirtovòse.
22 Ir buvo taip, jog mes aplinkui laikòme Ïvalgus, kad stebòt˜ lamanit˜ judòjimà, idant jie
negalòt˜ prasmukti pro mus
nei nakt∞, nei dienà, kad uÏpult˜
kitus ms˜ miestus, kurie buvo
‰iauròje.
23 Nes mes Ïinojome, kad
tuose miestuose jie buvo nepakankamai stiprs pasitikti juos;
todòl mes noròjome, jei jie eit˜
pro mus, uÏpulti juos i‰ j˜ uÏnugario ir taip priversti juos
kautis savo uÏnugaryje tuo pat
metu, kai jie bt˜ pasitikti i‰
priekio. Manòme, kad galòtume
pergalòti juos; bet ‰tai mes nusivylòme dòl ‰ito savo noro.
24 Jie nedr∞so eiti pro mus
nei su visa savo armija, nei su
dalimi, bijodami, kad bus nepakankamai stiprs ir kris.
25 Nei nedr∞so jie Ïygiuoti
prie‰ Zarahemlos miestà; nei
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nedr∞so persikelti per Sidono
i‰takas ∞ Nefiho miestà.
26 Ir taip su savo pajògomis jie
buvo pasiryÏ´ i‰laikyti tuos
miestus, kuriuos buvo uÏòm´.
27 Ir dabar, buvo taip, kad ‰i˜
met˜ antrà mònes∞ mums buvo
pristatyta daug atsarg˜ nuo t˜
man˜j˜ dviej˜ tkstanãi˜ sn˜
tòv˜.
28 Taip pat mums buvo atsi˜sta ir du tkstanãiai vyr˜ i‰
Zarahemlos Ïemòs. Ir tokiu
bdu mes buvome pasiruo‰´
su de‰imãia tkstanãi˜ vyr˜ ir
atsargomis jiems, taip pat j˜
Ïmonoms bei vaikams.
29 Ir lamanitai, matydami, kad
ms˜ pajògos kasdien didòja,
ir atvyksta atsargos ms˜ i‰laikymui, pradòjo baimintis ir
pradòjo puldinòti, kad daugiau, jei tai bt˜ ∞manoma, nebeleist˜ mums gauti atsarg˜ ir
pastiprinimo.
30 Dabar, kada pamatòme, jog
lamanitai pradeda taip nerimauti, mums kilo noras panaudoti
prie‰ juos gudryb´; todòl Antipas paliepò, kad a‰ su savo maÏaisiais snumis Ïygiuoãiau ∞
kaimynin∞ miestà, tarsi gabentume atsargas ∞ kaimynin∞ miestà.
31 Ir mes turòjome Ïygiuoti
netoli Antiparo miesto, lyg eitume ∞ miestà uÏ jo, pakra‰tyje
prie jros pakrantòs.
32 Ir buvo taip, kad mes lyg su
savo atsargomis i‰Ïygiavome ∞
tà miestà.
33 Ir buvo taip, kad Antipas
i‰Ïygiavo su savo armijos dalimi, likusius palikdamas laikyti
miestà. Bet jis nei‰Ïygiavo, kol
a‰ su savo maÏàja armija nei‰ò-
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jau ir neatòjau prie Antiparo
miesto.
34 Ir dabar, Antiparo mieste
buvo i‰dòstyta stipriausia lamanit˜ armija; taip, pati gausiausia.
35 Ir kada j˜ Ïvalgai jiems
prane‰ò, jie i‰òjo su savo armija
ir Ïygiavo prie‰ mus.
36 Ir buvo taip, kad mes bògome nuo j˜ ∞ ‰iaur´. Ir tokiu bdu
nuviliojome paãià stipriausià
lamanit˜ armijà;
37 taip, netgi gana didel∞ atstumà, tok∞, jog pamat´ visomis
i‰galòmis juos besivejanãià
Antipo armijà, jie nepasuko nei
de‰inòn, nei kairòn, bet t´sò savo Ïyg∞ tiesia kryptimi paskui
mus; ir mes manome, kad j˜ ketinimas buvo i‰Ïudyti mus prie‰
Antipui pasivejant juos, ir tai
dòl to, kad nebt˜ apsupti ms˜
Ïmoni˜.
38 Ir dabar, Antipas, matydamas ms˜ pavoj˜, pagreitino
savo armijos Ïyg∞. Bet ‰tai atòjo
naktis; todòl nei jie ms˜ nepavijo, nei Antipas nepavijo j˜;
todòl mes pasistatòme stovyklà
nakãiai.
39 Ir buvo taip, kad prie‰ i‰au‰tant rytui ‰tai lamanitai vijosi
mus. Dabar, mes buvome nepakankamai stiprs kautis su jais;
taip, a‰ neleidau, kad maÏieji
mano sns papult˜ ∞ j˜ rankas;
todòl mes t´sòme savo Ïyg∞ ir
nuÏygiavome ∞ tyrus.
40 Dabar, jie nedr∞so pasukti
nei de‰inòn, nei kairòn, kad
nebt˜ apsupti; ir a‰ nesukau
nei de‰inòn, nei kairòn, kad jie
45a Al 53:20–21.
47a Al 53:16–18.

nepavyt˜ man´s ir mes neatsilaikytume prie‰ juos, bet btume nukauti, o jie pabògt˜; ir
taip mes bògome ∞ tyrus visà
dienà, net iki sutem˜.
41 Ir buvo taip, kad i‰au‰us rytui, mes vòl pamatòme artòjant
lamanitus ir bògome nuo j˜.
42 Bet buvo taip, kad jie, neilgai vij´si, sustojo; ir tai buvo
septinto mònesio treãios dienos
rytà.
43 Ir dabar, ar juos pasivijo
Antipas, mes neÏinojome, bet a‰
tariau savo vyrams: ·tai mes
neÏinome, ar jie sustojo tam, kad
mes pultume juos, idant galòt˜
pagauti mus ∞ savo pinkles;
44 todòl, kà pasakysite, mano
sns, ar eisite kautis prie‰ juos?
45 Ir dabar, sakau tau, mano
mylimas broli Moroni, jog niekada nesu mat´s tokio didelio
a
narsumo, ne, netgi tarp vis˜
nefit˜.
46 Nes kaip a‰ visuomet juos
vadinau savo snumis (nes visi
jie buvo labai jauni), taip ir jie
atsakò man: Tòve, ‰tai ms˜
Dievas yra su mumis, ir jis
neleis, kad mes kristume; tad
eikime; mes neÏudytume savo
broli˜, jeigu jie palikt˜ mus
ramybòje; todòl eikime, kad jie
nenugalòt˜ Antipo armijos.
47 Dabar, jie niekada nebuvo
kovoj´, taãiau nebijojo mirties;
ir jie daugiau galvojo apie savo
tòv˜ a laisv´, negu apie savo
gyvyb´; taip, savo b motin˜ jie
buvo i‰mokyti, kad jeigu neabejos, Dievas juos i‰gelbòs.
48 Ir jie persakò man savo

b Al 57:21.
RR Motina.

373

Almos 56:49–57:1

motin˜ ÏodÏius, sakydami: Mes
neabejojame, kad ms˜ motinos
tai Ïinojo.
49 Ir buvo taip, kad a‰ gr∞Ïau
su savo dviem tkstanãiais prie‰
tuos lamanitus, kurie vijosi mus.
Ir dabar ‰tai Antipo armijos
buvo juos pasivij´, ir buvo prasidòjusios baisios kautynòs.
50 Antipo armija, i‰varginta
ilgo Ïygio per tok∞ trumpà laikà,
buvo bepapuolanti ∞ lamanit˜
rankas; ir jeigu a‰ nebãiau
sugr∞Ï´s su savo dviem tkstanãiais, jie bt˜ pasiek´ savo
tikslà.
51 Nes Antipas ir daugelis jo
vad˜ krito nuo kalavijo dòl j˜
nuovargio, sukelto greito Ïygiavimo, todòl Antipo vyrai,
sutrik´ dòl savo vad˜ Ïuvimo,
pradòjo trauktis nuo lamanit˜.
52 Ir buvo taip, kad lamanitai
∞gavo dràsos ir pradòjo juos
vytis; taigi lamanitai su dideliu
∞kar‰ãiu juos vijosi, kada Helamanas su savo dviem tkstanãiais puolò j˜ uÏnugar∞ ir pradòjo juos taip smarkiai Ïudyti,
kad visa lamanit˜ armija sustojo
ir atsigr´Ïò ∞ Helamanà.
53 Dabar, kada Antipo Ïmonòs
pamatò, kad lamanitai nusigr´Ïò, jie susirinko savo vyrus ir vòl
puolò lamanit˜ uÏnugar∞.
54 Ir dabar buvo taip, kad mes,
Nefio Ïmonòs – Antipo Ïmonòs
ir a‰ su savo dviem tkstanãiais, – apsupome lamanitus ir
Ïudòme juos; taip, tiek, kad jie
buvo priversti atiduoti savo
karo ginklus ir patys pasiduoti
kaip karo belaisviai.
56a Al 57:25; 58:39.

55 Ir dabar, kada jie mums
pasidavò, ‰tai a‰ suskaiãiavau
tuos jaunuolius, kurie kovòsi
su manimi, bijodamas, kad daug
j˜ bus Ïuv´.
56 Bet ‰tai mano dideliam
dÏiaugsmui, a nò viena siela i‰
j˜ neÏuvo; taip, ir jie kovojo
lyg su Dievo jòga; taip, niekuomet nebuvo girdòta, kad
vyrai kovot˜ su tokia stebuklinga jòga; ir su tokia didÏiule
galia jie puolò lamanitus, kad
∞varò jiems siaubà; ir dòl to
lamanitai pasidavò kaip karo
belaisviai.
57 Ir kadangi neturòjome vietos savo belaisviams saugoti,
kad apsaugotume juos nuo lamanit˜ armij˜, mes nusiuntòme juos ∞ Zarahemlos Ïem´, o
su jais – dal∞ t˜ i‰likusi˜ Antipo vyr˜; o likusius pasiòmiau
a‰ ir prijungiau juos prie savo
jaun˜j˜ a amoninink˜, ir mes
nuÏygiavome atgal ∞ Judòjos
miestà.
57 SKYRIUS
Helamanas apra‰o Antiparo uÏòmimà ir Kumenio pasidavimà bei
vòlesn∞ gynimà. Jo amoninink˜
jaunuoliai narsiai kaunasi; visi
suÏeidÏiami, bet nò vienas neÏva.
Gidas prane‰a apie lamanit˜ belaisvi˜ Ïudymà ir pabògimà. Apie
63 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, jog a‰ gavau
karaliaus Amorono lai‰kà, sakant∞, kad jei a‰ atiduosiu tuos
karo belaisvius, kuriuos mes

57a Al 27:26; 53:10–11, 16.

Almos 57:2–14
paòmòme, tai jis mums atiduos
Antiparo miestà.
2 Bet a‰ pasiunãiau karaliui
lai‰kà, jog mes esame tikri, kad
mums pakanka pajòg˜ paimti
Antiparo miestà savo jòga; ir
kad atiduodami belaisvius uÏ tà
miestà, mes pasielgtume nei‰mintingai, ir kad mes atiduosime savo belaisvius tik mainais.
3 Ir Amoronas atmetò mano
lai‰kà, nes nenoròjo keistis belaisviais; todòl mes pradòjome
ruo‰tis Ïygiui prie‰ Antiparo
miestà.
4 Bet Antiparo Ïmonòs paliko
tà miestà ir pabògo ∞ kitus savo
miestus, kuriuos buvo uÏòm´,
idant sutvirtint˜ juos; ir taip
Antiparo miestas papuolò ∞
ms˜ rankas.
5 Ir taip pasibaigò teisòj˜ valdÏios dvide‰imt a‰tuntieji metai.
6 Ir buvo taip, kad dvide‰imt
devint˜j˜ met˜ pradÏioje mes
gavome atsarg˜ siuntà ir taip
pat papildymà ms˜ armijai
i‰ Zarahemlos Ïemòs ir i‰ aplinkini˜ Ïemi˜, siekiant∞ ‰e‰is
tkstanãius vyr˜, neskaitant
‰e‰iasde‰imties amoninink˜
a
sn˜, kurie atòjo prisijungti
prie savo broli˜, mano maÏojo
dviej˜ tkstanãi˜ brio. Ir
dabar ‰tai mes buvome stiprs,
taip, ir turòjome daugyb´ atsarg˜, pristatyt˜ mums.
7 Ir buvo taip, kad mes noròjome kautis su armija, pastatyta
ginti Kumenio miestà.
8 Ir dabar ‰tai a‰ tau parodysiu,
kad netrukus mes ∞vykdòme
savo norà; taip, savo stipriomis
57 6a Al 53:16–18.
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pajògomis, arba savo stipri˜
pajòg˜ dalimi, mes nakt∞ apsupome Kumenio miestà, ‰iek tiek
anksãiau, negu jie turòjo gauti
atsarg˜ siuntà.
9 Ir buvo taip, kad daug nakt˜
mes stovyklavome aplink miestà; bet miegojome ant savo
kalavij˜ ir laikòme sargybinius,
kad lamanitai negalòt˜ uÏpulti
ms˜ nakt∞ ir i‰Ïudyti, kà padaryti jie bandò daug kart˜; bet
kiek kart˜ jie tai bandò, tiek kart˜ buvo praliejamas j˜ kraujas.
10 Po kurio laiko atvyko j˜ atsargos, ir jie buvo be∞einà ∞
miestà nakt∞. O mes uÏuot buv´
lamanitai, buvome nefitai; todòl suòmòme juos ir j˜ atsargas.
11 Ir nepaisant to, kad lamanitai tokiu bdu buvo atkirsti nuo
paramos, jie vis dar buvo pasiryÏ´ i‰laikyti miestà; todòl i‰kilo
btinybò paimti atsargas ir
nusi˜sti jas ∞ Judòjà, o savo belaisvius – ∞ Zarahemlos Ïem´.
12 Ir buvo taip, kad praòjo visai
nedaug dien˜, kol lamanitai
prarado visas viltis sulaukti
pagalbos; todòl jie atidavò miestà ∞ ms˜ rankas; ir tokiu bdu
mes ∞vykdòme savo planus
atgauti Kumenio miestà.
13 Bet buvo taip, kad ms˜
belaisvi˜ buvo tiek daug, kad,
neÏirint ms˜ gausumo, mes
buvome priversti arba jiems
saugoti panaudoti visas savo
pajògas, arba atiduoti juos
mirãiai.
14 Nes ‰tai, jie verÏdavosi dideliais briais, kaudamiesi akmenimis ir pagaliais, ir viskuo, kas
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paklidavo jiems po ranka, tad
mes nuÏudòme j˜ daugiau kaip
du tkstanãius po to, kai jie
pasidavò kaip karo belaisviai.
15 Todòl mums i‰kilo btinybò
arba padaryti jiems galà, arba
su kalaviju rankoje nulydòti juos
∞ Zarahemlos Ïem´; o ir ms˜
atsarg˜, net ∞skaitant tas, kurias
peròmòme i‰ lamanit˜, jau buvo
ne daugiau, negu reikòjo ms˜
paãi˜ Ïmonòms.
16 Ir dabar, ‰itomis kriti‰komis
aplinkybòmis pasidarò labai
svarbu nuspr´sti dòl ‰it˜ karo
belaisvi˜; vis dòlto mes nusprendòme nusi˜sti juos ∞ Zarahemlos Ïem´; todòl atrinkome
dal∞ ms˜ vyr˜ ir ∞pareigojome
juos priÏiròti ms˜ belaisvius
kelyje ∞ Zarahemlos Ïem´.
17 Bet buvo taip, kad rytojaus
dienà jie sugr∞Ïo. Ir dabar ‰tai
mes j˜ nesiteiravome apie belaisvius; nes ‰tai lamanitai puolò
mus, ir jie sugr∞Ïo paãiu laiku,
kad i‰gelbòt˜ mus i‰ j˜ rank˜.
Nes ‰tai Amoronas j˜ pastiprinimui atsiuntò naujà atsarg˜
siuntà ir gausià vyr˜ armijà.
18 Ir buvo taip, kad tie vyrai,
kuriuos mes i‰siuntòme su
belaisviais, atvyko paãiu laiku,
kad sulaikyt˜ juos, kai jie buvo
bepradedà pergalòti mus.
19 Bet ‰tai mano maÏasis dviej˜ tkstanãi˜ ‰e‰iasde‰imties
brys kovòsi atkakliausiai; taip,
jie buvo tvirti prie‰ lamanitus ir
∞vykdydavo mirt∞ kiekvienam,
kuris jiems prie‰inosi.
20 Ir kai likusi ms˜ armija
buvo bepradedanti trauktis nuo
21a Al 56:47–48.

25a Al 56:56.

lamanit˜, ‰tai ‰ie du tkstanãiai
‰e‰iasde‰imt buvo tvirti ir
nedvejojantys.
21 Taip, ir jie buvo paklusns
ir stengòsi tiksliai ∞vykdyti kiekvienà ∞sakymo Ïod∞; taip, btent
pagal j˜ tikòjimà jiems ir ∞vyko;
ir a‰ prisiminiau ÏodÏius, kuri˜,
anot j˜, juos mokò j˜ a motinos.
22 Ir dabar ‰tai btent ‰itiems
mano snums ir ‰itiems vyrams,
kurie buvo atrinkti lydòti belaisvius, mes skolingi ‰ià didel´
pergal´; nes tai jie sumu‰ò lamanitus; todòl ‰ie buvo nuvyti
atgal ∞ Manãio miestà.
23 O mes i‰laikòme Kumenio
miestà ir ne visi buvome nukauti kalaviju; taãiau patyròme
dideli˜ nuostoli˜.
24 Ir buvo taip, kad po to,
kai lamanitai pabògo, a‰ nedelsdamas daviau nurodymus
i‰ Ïuvusi˜j˜ tarpo surinkti visus
mano suÏeistus vyrus ir pasirpinau, kad j˜ Ïaizdos bt˜
sutvarstytos.
25 Ir buvo taip, kad du ‰imtai
i‰ mano dviej˜ tkstanãi˜ ‰e‰iasde‰imties buvo be sàmonòs
dòl nukraujavimo; taãiau, sulig
Dievo gerumu, ir didÏiai ms˜
nuostabai bei visos ms˜ armijos dÏiaugsmui, a nò viena siela
i‰ j˜ neÏuvo; taip, ir nebuvo tarp
j˜ nò vienos sielos, kuri nebt˜
gavusi daug Ïaizd˜.
26 Ir dabar, j˜ i‰saugojimas
kòlò nuostabà visai ms˜ armijai, taip, kad jie liko gyvi, kai
tuo tarpu Ïuvo tkstantis ms˜ broli˜. Ir mes tai teisòtai
priskiriame stebuklingai Dievo
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galiai dòl j˜ nepaprasto b tikòjimo tuo, ko jie buvo mokomi
tikòti: kad yra teisingas Dievas,
ir kas tik neabejoja – bus i‰saugotas jo nuostabia galia.
27 Dabar, ‰tai toks buvo tikòjimas t˜, apie kuriuos a‰ kalbòjau;
jie yra jauni, ir j˜ protai tvirti,
ir jie nuolat pasikliauna savo
Dievu.
28 Ir dabar buvo taip, kad po
to, kai mes taip pasirpinome
savo suÏeistaisiais ir palaidojome savo bei lamanit˜ Ïuvusiuosius, kuri˜ buvo daug, ‰tai mes
pasiteiravome Gidà apie tuos
belaisvius, kuriuos jie lydòjo ∞
Zarahemlos Ïem´.
29 Dabar, Gidas buvo vyriausiasis vadas to brio, kuris
buvo paskirtas lydòti juos iki
tos Ïemòs.
30 Ir dabar, ‰tai ÏodÏiai,
kuriuos Gidas pasakò man: ·tai
mes i‰keliavome ∞ Zarahemlos
Ïem´ su savo belaisviais. Ir buvo
taip, kad mes sutikome ms˜
armij˜ Ïvalgus, kurie buvo i‰si˜sti stebòti lamanit˜ stovyklà.
31 Ir jie ‰aukò mums, sakydami:
·tai lamanit˜ armijos Ïygiuoja
Kumenio miesto link; ir ‰tai jie
uÏpuls juos, taip, ir sunaikins
ms˜ Ïmones.
32 Ir buvo taip, kad ms˜ belaisviai i‰girdo j˜ ‰auksmus, kas
jiems suteikò dràsos; ir jie sukilo
mai‰tu prie‰ mus.
33 Ir buvo taip, kad dòl j˜ mai‰to mes pakòlòme savo kalavijus
prie‰ juos. Ir buvo taip, kad jie
briu bògo ant ms˜ kalavij˜,
dòl ko dauguma j˜ Ïuvo; o li26a RR Galia.
b RR Tikòjimas, tikòti.

kusieji prasiverÏò ir pabògo
nuo ms˜.
34 Ir ‰tai kada jie pabògo ir mes
nebegalòjome j˜ pavyti, mes
skubiai nuÏygiavome Kumenio
miesto link; ir ‰tai mes atvykome laiku, kad galòtume padòti
savo broliams i‰saugoti miestà.
35 Ir ‰tai mes vòl i‰vaduoti i‰
savo prie‰˜ rank˜. Ir palaimintas ms˜ Dievo vardas; nes ‰tai
tai jis i‰vadavo mus; taip, tai jis
padarò ‰ità didel∞ dalykà dòl
ms˜.
36 Dabar buvo taip, kad a‰,
Helamanas, i‰gird´s ‰ituos
ÏodÏius i‰ Gido, prisipildÏiau
didÏiulio dÏiaugsmo dòl Dievo
gerumo i‰saugant mus, kad ne
visi Ïtume; taip, ir a‰ tikiu,
kad nukaut˜j˜ sielos a ∞òjo ∞ savo
Dievo atils∞.
58 SKYRIUS
Helamanas, Gidas ir Teomneris
paima Manãio miestà, panaudodami karin´ gudryb´. Lamanitai
atsitraukia. Amono Ïmoni˜ sns
apsaugomi, kai jie tvirtai stovi,
gindami savo laisv´ ir tikòjimà.
Apie 63–62 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir ‰tai dabar buvo taip, kad
kitas ms˜ tikslas buvo atgauti
Manãio miestà; bet ‰tai mums
nebuvo jokios galimybòs i‰vesti
juos i‰ miesto savo maÏais briais. Nes ‰tai jie atminò tai, kà
mes iki ‰iol buvome padar´; todòl mes negalòjome j˜ a i‰vilioti
i‰ j˜ tvirtovi˜.
2 Ir jie buvo Ïymiai gausesni

36a Al 12:34.
58 1a Al 52:21; 56:30.
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negu ms˜ armija, tad mes nedr∞some i‰eiti ir pulti juos j˜
tvirtovòse.
3 Taip, ir mums i‰kilo btinybò panaudoti visus savo vyrus, kad i‰laikytume atgautas
ms˜ nuosavybòs Ïemòs dalis;
todòl i‰kilo btinybò palaukti,
idant galòtume gauti daugiau
pastiprinimo i‰ Zarahemlos
Ïemòs ir taip pat naujà atsarg˜
siuntà.
4 Ir buvo taip, kad dòl to a‰
pasiunãiau pasiuntin∞ pas ms˜
‰alies valdytojà prane‰ti jam
apie ms˜ Ïmoni˜ reikalus. Ir
buvo taip, kad mes laukòme
atsarg˜ ir pastiprinimo i‰ Zarahemlos Ïemòs.
5 Bet ‰tai tai mums nedaug tepadòjo; nes lamanitai taip pat
diena i‰ dienos gaudavo didel∞
pastiprinimà ir taip pat daug
atsarg˜; ir tokios buvo ms˜
sàlygos ‰ituo laikotarpiu.
6 Ir lamanitai laikas nuo laiko
puldinòjo mus, nusprend´ mus
sunaikinti gudrybe; taãiau mes
negalòjome eiti kautis su jais
dòl j˜ atsitraukimo viet˜ ir
tvirtovi˜.
7 Ir buvo taip, kad tokiomis
sunkiomis sàlygomis mes laukòme daugel∞ mònesi˜, netgi
kol buvome beÏstà dòl maisto
stokos.
8 Bet buvo taip, kad mes gavome maisto, kur∞ pas mus atlydòjo dviej˜ tkstanãi˜ vyr˜ armija, atòjusi mums ∞ pagalbà; ir
tai visa pagalba, kurià gavome
savo ir savo ‰alies gynybai, kad
nepapultume ∞ prie‰˜ rankas,
12 a Al 46:12–13; Mrm 2:23.

taip, kovai su nesuskaiãiuojamu
prie‰u.
9 Ir dabar, ‰it˜ ms˜ keblum˜
prieÏasties, kitaip sakant, kodòl
jie mums neatsiuntò daugiau
pastiprinimo, mes neÏinojome;
todòl mes nulidome ir buvome
pilni baimòs, kad tik kokiu nors
bdu Dievo teismai nei‰tikt˜
ms˜ ‰alies, kas baigt˜si ms˜
Ïlugimu ir visi‰ku sunaikinimu.
10 Todòl mes liejome savo
sielas maldoje Dievui, kad jis
sustiprint˜ mus ir i‰vaduot˜ i‰
ms˜ prie‰˜ rank˜, taip, ir
duot˜ mums jògos, kad galòtume i‰laikyti savo miestus ir savo
Ïemes, ir savo nuosavyb´ savo
Ïmonòms i‰laikyti.
11 Taip, ir buvo taip, kad
Vie‰pats, ms˜ Dievas, aplankò
mus uÏtikrinimais, kad jis mus
i‰vaduos; taip, netgi taip, kad jis
kalbòjo ramyb´ ms˜ sieloms ir
suteikò mums did∞ tikòjimà, ir
padarò, kad mes i‰ jo tikòtumòs
savo i‰vadavimo.
12 Ir mes atgavome pasitikòjimà savo maÏomis pajògomis,
kurias gavome, ir buvome tvirtai pasiryÏ´ nugalòti savo prie‰us ir a i‰laikyti savo Ïemes ir
savo nuosavyb´, ir savo Ïmonas,
ir savo vaikus, ir savo b laisvòs
reikalà.
13 Ir taip mes i‰òjome su visa
savo galia prie‰ lamanitus, kurie
buvo Manãio mieste; ir mes
pasistatòme palapines i‰ tyr˜,
esanãi˜ netoli miesto, pusòs.
14 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà, kada lamanitai pamatò,
kad mes esame pakra‰ty prie

b RR Laisvas, laisvò.
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tyr˜, kurie buvo netoli miesto,
jie i‰siuntò savo Ïvalgus aplinkui mus, kad galòt˜ nustatyti
ms˜ armijos dyd∞ ir stiprumà.
15 Ir buvo taip, jog pamat´,
spr´sdami pagal skaiãi˜, kad
esame nestiprs, ir bijodami, kad
atkirsime juos nuo j˜ pastiprinimo, jeigu jie nei‰eis kautis su
mumis ir nei‰Ïudys ms˜, ir
taip pat galvodami, kad galòs
lengvai sunaikinti mus savo
gausiais pulkais, jie pradòjo
ruo‰tis i‰eiti kautis su mumis.
16 Ir kada mes pamatòme, kad
jie pradòjo ruo‰tis eiti prie‰
mus, ‰tai a‰ ∞sakiau, kad Gidas
su nedideliu Ïmoni˜ skaiãiumi
pasislòpt˜ tyruose, ir taip pat,
kad Teomneris ir nedidelis
vyr˜ brys taip pat pasislòpt˜
tyruose.
17 Dabar, Gidas ir jo vyrai
buvo de‰inòje, o kiti – kairòje;
ir kada jie taip pasislòpò, ‰tai a‰
su likusia savo armija pasilikau
toje paãioje vietoje, kur mes
buvome pirmà kartà pasistat´
palapines, ruo‰damiesi tam laikui, kada lamanitai ateis kautis.
18 Ir buvo taip, kad lamanitai
atòjo su savo gausia armija prie‰
mus. Ir kada jie atòjo ir buvo
bepuolà mus kalaviju, a‰ nurodÏiau savo vyrams, buvusiems
su manimi, trauktis ∞ tyrus.
19 Ir buvo taip, kad lamanitai
nusekò paskui mus dideliu greiãiu, nes jie nepaprastai noròjo
pasivyti mus, idant galòt˜ mus
i‰Ïudyti; todòl jie nusekò mus
∞ tyrus; ir mes peròjome tarp
Gido ir Teomnerio, tad jie liko
nepastebòti lamanit˜.
20 Ir buvo taip, kad lamani-
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tams praòjus, arba kada armija
praòjo, Gidas ir Teomneris pakilo i‰ savo slaptavieãi˜ ir atkirto
lamanit˜ Ïvalgus, kad jie nesugr∞Ït˜ ∞ miestà.
21 Ir buvo taip, kad atkirt´
juos, jie nubògo ∞ miestà ir uÏpuolò sargybinius, kurie buvo
palikti saugoti miestà, tad sunaikino juos ir uÏòmò miestà.
22 Dabar, tai buvo padaryta,
kadangi lamanitai leido visà
savo armijà, i‰skyrus vos keletà
sargybini˜, nuvilioti ∞ tyrus.
23 Ir buvo taip, kad Gidas ir
Teomneris tokiu bdu uÏòmò j˜
tvirtov´. Ir buvo taip, kad mes,
ilgai keliav´ tyrais, pasukome
Zarahemlos link.
24 Ir kada lamanitai pamatò,
kad Ïygiuoja link Zarahemlos
Ïemòs, jie nepaprastai i‰sigando, kad tik ãia nebt˜ paruo‰tas
planas jiems nuvesti ∞ sunaikinimà; todòl jie pradòjo vòl trauktis
∞ tyrus, taip, btent atgal tuo
paãiu keliu, kuriuo buvo atòj´.
25 Ir ‰tai atòjo naktis, ir jie pasistatò palapines, nes lamanit˜
vyriausieji vadai manò, kad
nefitai pavarg´ nuo Ïygio; ir,
manydami, kad vijo visà j˜
armijà, jie visai nepagalvojo apie
Manãio miestà.
26 Dabar, buvo taip, jog, atòjus
nakãiai, a‰ ∞sakiau, kad mano
vyrai nemiegot˜, bet Ïygiuot˜
pirmyn kitu keliu Manãio Ïemòs
link.
27 Ir ‰ito ms˜ Ïygio nakties
metu dòka ‰tai ryte mes tiek
aplenkòme lamanitus, kad ∞
Manãio miestà atvykome anksãiau uÏ juos.
28 Ir taip, ‰itos gudrybòs dòka
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mes uÏòmòme Manãio miestà
be kraujo praliejimo.
29 Ir buvo taip, jog lamanit˜
armijos, priartòjusios prie miesto ir pamaãiusios, kad mes
pasiruo‰´ juos sutikti, taip nepaprastai nustebo ir buvo apimti
tokios didelòs baimòs, jog pabògo ∞ tyrus.
30 Taip, ir buvo taip, kad lamanit˜ armijos pasitraukò i‰
visos ‰itos Ïemòs srities. Bet
‰tai jie i‰sivedò su savimi daug
moter˜ ir vaik˜.
31 Ir a tie miestai, kuriuos buvo
uÏòm´ lamanitai, visi jie ‰iuo
metu yra ms˜ valdÏioje; ir
ms˜ tòvai, ms˜ moterys ir
ms˜ vaikai gr∞Ïta ∞ savo namus, visi, i‰skyrus tuos, kuriuos
lamanitai paòmò ∞ nelaisv´ ir
i‰sivedò.
32 Bet ‰tai ms˜ armijos yra
per maÏos, kad i‰laikyt˜ tiek
daug miest˜ ir tokias dideles
valdas.
33 Bet ‰tai mes pasitikime savo
Dievu, kuris davò mums tokià
pergal´ ‰itose Ïemòse, kad atgavome tuos miestus ir tas Ïemes,
kurios buvo ms˜ nuosavybò.
34 Dabar, mes neÏinome prieÏasties, kodòl vyriausybò nesuteikia mums daugiau pastiprinimo; ir tie vyrai, kurie atòjo
pas mus, neÏino, kodòl negavome didesnio pastiprinimo.
35 ·tai mes neÏinome, gal
jums nesiseka ir js atitraukòte
pajògas ∞ tà ‰alies vietà; jeigu
taip, mes nenorime murmòti.
36 O jeigu ne, tai ‰tai mes
baiminamòs, kad yra kaÏkoks
31a Al 56:14.
36a Al 61:1–5.

a

susiskaldymas vyriausybòje,
kad jie nesiunãia daugiau vyr˜
mums ∞ pagalbà; nes mes Ïinome, kad j˜ yra daugiau nei
tik tie, kuriuos jie atsiuntò.
37 Bet ‰tai, tai nesvarbu – mes
tikime, kad Dievas a i‰vaduos
mus, nepaisant ms˜ armij˜
silpnumo, taip, ir i‰vaduos mus
i‰ ms˜ prie‰˜ rank˜.
38 ·tai baigiasi dvide‰imt
devintieji metai ir mes valdome
savo Ïemes; o lamanitai pabògo
∞ Nefio Ïem´.
39 Ir tie Amono Ïmoni˜ sns,
apie kuriuos a‰ taip palankiai atsiliepiau, yra su manimi Manãio
mieste; ir Vie‰pats sustiprino
juos, taip, ir apsaugojo, kad
neÏt˜ nuo kalavijo, tad a nò
viena siela neÏuvo.
40 Bet ‰tai jie gavo daug
Ïaizd˜; nepaisant to, jie tvirtai
stovi toje a laisvòje, kuria Dievas
juos i‰laisvino; ir jie strops
prisiminti Vie‰pat∞, savo Dievà,
diena i‰ dienos; taip, jie nuolat
stengiasi laikytis jo nuostat˜,
potvarki˜ ir ∞sakym˜; ir stiprus
yra j˜ tikòjimas prana‰ystòmis
apie tai, kas ∞vyks.
41 Ir dabar, mano mylimas
broli Moroni, tesaugo tave Vie‰pats, ms˜ Dievas, kuris i‰pirko
ir i‰laisvino mus, savo akivaizdoje; taip, ir tebna jis palankus
‰iems Ïmonòms, netgi kad jums
pasisekt˜ atgauti savo valdÏion
visa tai, kà lamanitai atòmò i‰
ms˜, kas buvo skirta ms˜
i‰silaikymui. Ir dabar ‰tai a‰ baigiu savo lai‰kà. A‰, Helamanas,
Almos snus.

37a 2 Kar 17:38–39.
39a Al 56:56.

40a RR Laisvas, laisvò.
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59 SKYRIUS
Moronis pra‰o Pahoranà pastiprinti Helamano pajògas. Lamanitai
paima Nefiho miestà. Moronis
pyksta ant vyriausybòs. Apie 62
m. prie‰ Kristaus gim.
Dabar buvo taip, kad trisde‰imtaisiais teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms metais, po to, kai
Moronis gavo ir perskaitò
Helamano a lai‰kà, jis nepaprastai apsidÏiaugò tokia gerove,
taip, nepaprasta sòkme, kurià
patyrò Helamanas, atgaudamas
prarastas Ïemes.
2 Taip, ir jis paskelbò tai visiems
savo Ïmonòms, visoje aplinkinòje Ïemòje, toje dalyje, kurioje
jis buvo, kad jie taip pat galòt˜
dÏiaugtis.
3 Ir buvo taip, kad jis nedelsdamas pasiuntò a lai‰kà b Pahoranui,
noròdamas, kad jis pasirpint˜
surinkti tiek vyr˜ Helamanui,
arba Helamano armijoms, pastiprinti, kad jis lengvai galòt˜
i‰laikyti tà Ïemòs dal∞, kurià jam
taip stebuklingai pavyko atgauti.
4 Ir buvo taip, kad i‰siunt´s
savo lai‰kà ∞ Zarahemlos Ïem´,
Moronis vòl pradòjo ruo‰ti planà, kaip atgauti likusias valdas
ir miestus, kuriuos lamanitai
buvo i‰ j˜ atòm´.
5 Ir buvo taip, kad kol Moronis
taip ruo‰òsi eiti kautis su lamanitais, ‰tai Nefiho Ïmones, kurie
buvo susirink´ i‰ Moronio miesto ir Lehio miesto, ir Moriantono
miesto, uÏpuolò lamanitai.
6 Taip, btent tie, kurie buvo
59 1a Al 56:1.
3 a Al 60:1–3.

priversti bògti i‰ Manãio Ïemòs
ir i‰ aplinkinòs Ïemòs, atòjo ir
prisijungò prie lamanit˜ ‰itoje
Ïemòs dalyje.
7 Ir taip tap´ nepaprastai
gauss, taip, ir diena i‰ dienos
gaudami pastiprinimà, pagal
Amorono ∞sakymà jie i‰òjo prie‰
Nefiho Ïmones ir pradòjo juos
Ïudyti nepaprastai didÏiuliu
Ïudymu.
8 Ir j˜ armijos buvo tokios
gausios, kad likusieji Nefiho
Ïmonòs buvo priversti bògti nuo
j˜; ir jie netgi atbògo ir prisijungò prie Moronio armijos.
9 Ir dabar, kadangi Moronis
manò, kad ∞ Nefiho miestà turòjo
bti pasi˜sti vyrai, idant padòt˜
Ïmonòms i‰laikyti ‰ità miestà,
ir Ïinodamas, jog lengviau i‰laikyti miestà, kad nepapult˜
∞ lamanit˜ rankas, negu j∞ atkovoti, jis manò, kad jie lengvai
i‰laikys tà miestà.
10 Todòl visas savo pajògas
jis pasilaikò apsaugoti toms
vietoms, kurias jis buvo susigràÏin´s.
11 Ir dabar, kada Moronis
pamatò, kad Nefiho miestas prarastas, jis nepaprastai krimtosi
ir pradòjo abejoti, ar jie nepapuls
∞ savo broli˜ rankas dòl Ïmoni˜
nelabumo.
12 Dabar, taip pat manò ir visi
vyresnieji jo vadai. Jie taip pat
abejojo ir stebòjosi dòl Ïmoni˜
nelabumo, ir tai buvo dòl lamanit˜ pergalòs prie‰ juos.
13 Ir buvo taip, kad Moronis
pyko ant vyriausybòs dòl j˜
a
abejingumo savo ‰alies laisvei.

b Al 50:40.
13a Al 58:34; 61:2–3.
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Moronis i‰rei‰kia nepasitenkinimà
Pahoranui dòl vyriausybòs nesirpinimo armijomis. Vie‰pats leidÏia
teisiesiems Ïti. Nefitai privalo
panaudoti visà savo galià ir priemones, kad i‰sivaduot˜ i‰ savo
prie‰˜. Moronis grasina kovosiàs
su vyriausybe, jei nebus suteikta
pagalba jo armijoms. Apie 62 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad jis vòl para‰ò
‰alies valdytojui, kuriuo buvo
Pahoranas, ir ‰tai tie jo para‰yti
ÏodÏiai, sakantys: ·tai, a‰ adresuoju savo lai‰kà Pahoranui
Zarahemlos mieste, kuris yra
a
vyriausiasis ‰alies teisòjas ir
valdytojas, taip pat ir visiems
tiems, kuriuos ‰i liaudis i‰rinko valdyti ir tvarkyti ‰ito karo
reikalus.
2 Nes ‰tai a‰ turiu ‰∞ tà pasakyti
jiems kaip kaltinimà; nes ‰tai
js patys Ïinote, jog buvote
paskirti rinkti vyrus ir apginkluoti juos kalavijais ir kardais,
ir visokiais ∞vairi˜ r‰i˜ karo
ginklais, ir i‰si˜sti prie‰ lamanitus, kokioje dalyje jie beateit˜
∞ ms˜ ‰al∞.
3 Ir dabar ‰tai sakau jums, kad
a‰ pats ir mano vyrai, taip pat
Helamanas ir jo vyrai i‰kentòme nepaprastai didelius kentòjimus; taip, btent alk∞, tro‰kul∞
ir nuovarg∞, ir visokius ∞vairi˜
r‰i˜ suspaudimus.
4 Bet ‰tai jeigu tai bt˜ viskas,
kà mes i‰kentòme, mes nemurmòtume ir nesisk˜stume.
60 1a Al 50:39–40.

9 a Al 58:7.

5 Bet ‰tai didÏiulis Ïudymas
vyko tarp ms˜ Ïmoni˜; taip,
tkstanãiai krito nuo kalavijo,
nors galòjo bti kitaip, jei btumòt suteik´ ms˜ armijoms
pakankamà pastiprinimà ir
pagalbà. Taip, didelis buvo js˜
nesirpinimas mumis.
6 Ir dabar, ‰tai mes norime
Ïinoti ‰ito nepaprastai didelio
nesirpinimo prieÏast∞; taip, mes
norime Ïinoti js˜ nerpestingumo prieÏast∞.
7 Argi manote, kad galite
sòdòti savo sostuose apati‰ko
stingulio bsenoje, kai js˜ prie‰ai pleãia mirties darbà aplink
jus? Taip, kol jie Ïudo tkstanãius js˜ broli˜;
8 taip, btent tuos, kurie tikòjosi js˜ apsaugos, taip, suteikò
jums ∞galiojimus, kad galòtumòte pagelbòti jiems, taip, js
galòjote pasi˜sti armijas jiems,
pastiprinti juos ir i‰gelbòti
tkstanãius j˜, kad neÏt˜ nuo
kalavijo.
9 Bet ‰tai tai dar ne viskas –
js sulaikòte savo atsargas nuo
j˜, tad daugelis kovojo ir nukraujavo savo gyvybes, kadangi
labai tro‰ko gerovòs ‰itiems
Ïmonòms; taip, ir tai jie padarò
a
badmiriaudami dòl js˜ nepaprastai didelio nesirpinimo
mumis.
10 Ir dabar, mano mylimi broliai, – nes js turite bti mylimi;
taip, ir js turòjote stropiau
paraginti save dòl ‰it˜ Ïmoni˜
gerovòs ir laisvòs; bet ‰tai js
taip nesirpinote jais, kad tkstanãi˜ kraujas kris ant js˜
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galv˜ ker‰tui; taip, nes visi j˜
verksmai ir visi j˜ kentòjimai
Ïinomi Dievui.
11 ·tai ar manote, kad galite
sòdòti savo sostuose ir dòl nepaprasto Dievo gerumo galite
nieko nedaryti, ir jis i‰vaduos
jus? ·tai jeigu js taip manòte,
tai manòte be reikalo.
12 Ar a manote, kad jeigu tiek
daug js˜ broli˜ Ïuvo, tai dòl
j˜ nelabumo? Sakau jums: jei
taip manòte, js taip manòte be
reikalo; nes sakau jums, kad
daugybò krito nuo kalavijo; ir
‰tai tai yra js˜ pasmerkimui;
13 nes Vie‰pats leidÏia a teisiesiems Ïti, kad jo teisingumas
ir teismas i‰tikt˜ nelabuosius;
todòl js neturite galvoti, kad
teisieji, kadangi nukauti, yra
praÏuv´; bet ‰tai jie ∞eina ∞ Vie‰paties, savo Dievo, atils∞.
14 Ir dabar ‰tai sakau jums:
a‰ nepaprastai baiminuosi, kad
Dievo teismai i‰tiks ‰ià liaud∞
dòl j˜ nepaprasto tingumo, taip,
btent ms˜ vyriausybòs tingumo ir nepaprastai didelio
nesirpinimo savo broliais, taip,
tais, kurie buvo nukauti.
15 Nes jeigu ne tas a nelabumas,
kuris pirmiausia prasidòjo nuo
ms˜ galvos, mes btume galòj´ atremti savo prie‰us, tad
jie nebt˜ ∞gij´ jokios galios
mums.
16 Taip, jeigu ne a karas, kuris
kilo tarp ms˜ paãi˜; taip, jeigu
ne ‰itie b karalininkai, kurie sukòlò tok∞ didel∞ kraujo praliejimà
tarp ms˜ paãi˜; taip, jeigu tuo
metu, kai kovojome tarp sav´s,
12a Lk 13:1–5.
13a Al 14:10–11;

btume suvienij´ savo jògas,
kaip darydavome iki ‰iol; taip,
jeigu karalininkai nebt˜ tro‰k´
pergalòti ir valdyti mus; jeigu jie
bt˜ buv´ i‰tikimi ms˜ laisvòs
reikalui bei vieningi su mumis
ir bt˜ òj´ prie‰ ms˜ prie‰us,
uÏuot pakòl´ savo kalavijus
prie‰ mus, kas sukòlò tok∞ didel∞
kraujo praliejimà tarp ms˜
paãi˜; taip, jeigu btume i‰òj´
prie‰ juos Vie‰paties stiprybòje,
mes btume i‰vaik´ savo prie‰us, nes tai bt˜ padaryta pagal
jo ÏodÏio i‰sipildymà.
17 Bet ‰tai dabar lamanitai
puola mus, uÏimdami ms˜
Ïemes, ir Ïudo ms˜ Ïmones
kalaviju, taip, ms˜ moteris ir
ms˜ vaikus, ir vedasi juos
nelaisvòn, versdami kentòti visokius suspaudimus, ir tai dòl
didÏio nelabumo t˜, kurie siekia
galios ir valdÏios, taip, btent
karalinink˜.
18 Bet kodòl turòãiau daug
kalbòti apie tai? Nes mes neÏinome, ar tik js patys nesiekiate
valdÏios. Mes neÏinome, ar tik
js patys nesate ms˜ ‰alies
i‰davikai.
19 Ar tai dòl to, kad esate ms˜
‰alies ‰irdyje ir apsupti apsauga,
js nesirpinote mumis, nepasirpinate, kad mums bt˜ siunãiamas maistas ir vyrai ms˜
armijoms pastiprinti?
20 Argi uÏmir‰ote Vie‰paties,
savo Dievo, ∞sakymus? Taip, ar
uÏmir‰ote ms˜ tòv˜ vergijà?
Ar uÏmir‰ote, kiek kart˜ buvome i‰laisvinti i‰ savo prie‰˜
rank˜?

DS 42:46–47.
15a Al 51:9, 13.

16a Al 51:16–19.
b Al 51:5, 8.
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21 Ar manote, kad Vie‰pats vis
dar vaduos mus, kai tuo tarpu
mes sòdime savo sostuose ir
nesinaudojame priemonòmis,
kurias Vie‰pats parpino mums?
22 Taip, ar js sòdòsite dyki,
apsupti tkstanãi˜, taip, ir
de‰imãi˜ tkstanãi˜ toki˜ pat
dykinòtoj˜, kai tuo tarpu tkstanãiai visuose ‰alies pakra‰ãiuose krinta nuo kalavijo, taip,
suÏeisti ir plstantys krauju?
23 Ar manote, kad Dievas
Ïiròs ∞ jus, kaip ∞ nekaltus, tuo
tarpu, kai js ramiai sau sòdite
ir stebite visa tai? ·tai sakau
jums: ne. Dabar a‰ noròãiau, kad
prisimintumòt, jog Dievas yra
pasak´s, kad pirma bus i‰valytas indo a vidus, o tada taip pat
bus nuvalyta ir indo i‰orò.
24 Ir dabar, jeigu js neatgailausite dòl to, kà padaròte,
nesikelsite ir nesidarbuosite bei
nesi˜site mums, taip pat ir
Helamanui, maisto ir vyr˜, kad
galòtume paremti tas ms˜ ‰alies dalis, kurias jis yra atgav´s,
ir kad taip pat galòtume atgauti
likusias savo valdas ‰iose dalyse, ‰tai bus tikslinga nebekovoti
su lamanitais, kol pirmiausia nebsime i‰val´ savo indo vidaus,
taip, btent ms˜ vyriausybòs
auk‰tosios galvos.
25 Ir jeigu js nepatenkinsite
mano lai‰ko, nei‰eisite ir neparodysite man tikros laisvòs
a
dvasios, ir nesistengsite stiprinti bei tvirtinti ms˜ armij˜,
ir nesuteiksite joms maisto j˜
i‰laikymui, ‰tai a‰ paliksiu dal∞
savo laisvòs ‰alinink˜ laikyti
23a Mt 23:25–26.
25a Al 51:6; 61:15.

‰ità ms˜ ‰alies dal∞ ir suteiksiu
jiems Dievo jògà ir palaiminimus, idant jokia kita galia negalòt˜ veikti prie‰ juos, –
26 ir tai dòl j˜ nepaprasto
tikòjimo ir kantrumo suspaudimuose, –
27 ir a‰ ateisiu pas jus, ir jeigu
tarp js˜ bus bent vienas, trok‰tantis laisvòs, taip, jeigu ten bus
likusi bent kibirk‰tòlò laisvòs,
‰tai a‰ sukelsiu sukilimà tarp
js˜, kol tie, kas trok‰ta uÏgrobti
galià ir valdÏià, bus i‰naikinti.
28 Taip, ‰tai a‰ nebijau nei
js˜ galios, nei js˜ valdÏios,
bet mano a Dievas yra tas, kurio
a‰ bijau; ir tai pagal jo ∞sakymus
a‰ imuosi kalavijo ginti savo
‰alies reikalà, ir tai dòl js˜
nedorybòs mes patyròme toki˜
dideli˜ nuostoli˜.
29 ·tai atòjo laikas, taip, dabar
yra tas laikas, kada, jeigu neparaginsite sav´s ginti savo ‰alies
ir savo maÏ˜j˜, teisingumo
a
kalavijas pakibo vir‰ js˜; taip,
ir jis kris ant js˜ ir aplankys
jus, netgi kad visi‰kai jus
sunaikint˜.
30 ·tai a‰ laukiu pagalbos i‰
js˜; ir jeigu js nesuteiksite
mums paramos, ‰tai a‰ ateisiu
pas jus, btent ∞ Zarahemlos
Ïem´, ir taip smogsiu jums
kalaviju, kad js daugiau nebeturòsite galios trukdyti ‰itos
liaudies paÏangà, turint omenyje ms˜ laisvòs reikalà.
31 Nes ‰tai Vie‰pats neleis, kad
gyventumòt ir augtumòt savo
nedorybòmis teisiems jo Ïmonòms sunaikinti.

28a ApD 5:26–29.
29a Hel 13:5; 3 Nef 2:19.
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32 ·tai ar manote, kad Vie‰pats
pasigailòs js˜ ir i‰eis teismu
prie‰ lamanitus, nors tai j˜ tòv˜
tradicijos sukòlò j˜ neapykantà,
taip, ir jà padvigubino tie, kurie
atskilo nuo ms˜, kai tuo tarpu
js˜ nedorybò – dòl js˜ meilòs ‰lovei ir tu‰tiems pasaulio
dalykams?
33 Js Ïinote, kad nusiÏengiate
Dievo ∞statymams, ir Ïinote, kad
trypiate juos po savo kojomis.
·tai Vie‰pats sako man: Jeigu
tie, kuriuos js paskyròte savo
valdytojais, neatgailaus dòl savo
nuodòmi˜ ir nedorybi˜, js
eisite kautis su jais.
34 Ir dabar ‰tai, a‰, Moronis,
savo sudarytos sandoros esu
∞pareigotas laikytis savo Dievo
∞sakym˜; todòl noròãiau, kad
laikytumòtòs Dievo ÏodÏio ir
greitai pasi˜stumòte man ir taip
pat Helamanui atsarg˜ bei vyr˜.
35 Ir ‰tai jei js to nepadarysite,
a‰ skubiai ateisiu pas jus; nes
‰tai, Dievas neleis, kad mes praÏtume i‰ bado; todòl jis duos
mums js˜ maisto, jei reikòs –
net kalaviju. Dabar, Ïiròkite,
kad ∞vykdytumòte Dievo Ïod∞.
36 ·tai, a‰ – Moronis, js˜
vyriausiasis karo vadas. A‰
a
nesiekiu valdÏios, bet siekiu
nuversti jà. A‰ nesiekiu pasaulio
garbòs, bet savo Dievo ‰lovòs ir
savo ‰alies laisvòs bei gerovòs.
Ir taip a‰ baigiu savo lai‰kà.
61 SKYRIUS
Pahoranas pasakoja Moroniui apie
36a DS 121:39–42.
61 1a Al 50:39–40.

2 a Al 60:3–9.
3 a Al 51:6–7.

sukilimà ir mai‰tà prie‰ vyriausyb´.
Karalininkai uÏgrobia Zarahemlà
ir sudaro sàjungà su lamanitais.
Pahoranas pra‰o karinòs pagalbos
prie‰ mai‰tininkus. Apie 62 m.
prie‰ Kristaus gim.
·tai dabar buvo taip, kad netrukus po to, kai Moronis i‰siuntò
lai‰kà vyriausiajam valdytojui,
jis gavo lai‰kà i‰ a Pahorano,
vyriausiojo valdytojo. Ir ‰tai tie
ÏodÏiai, kuriuos jis gavo:
2 A‰, Pahoranas, ‰itos ‰alies
vyriausiasis valdytojas, siunãiu
‰ituos ÏodÏius Moroniui, vyriausiajam armijos vadui. ·tai,
a‰ sakau tau, Moroni, kad a‰
nesidÏiaugiu js˜ didÏiais a suspaudimais, taip, tai lidina
mano sielà.
3 Bet ‰tai yra toki˜, kurie
dÏiaugiasi tavo suspaudimais,
taip, tiek, kad jie net sukilo
mai‰tu prie‰ mane ir taip pat
prie‰ tuos i‰ mano Ïmoni˜, kurie yra a laisvòs ‰alininkai; taip,
ir sukilusi˜j˜ yra labai daug.
4 Ir tai tie, kurie kòsinosi atimti
i‰ man´s teismo kras´, yra ‰ios
didÏiulòs nedorybòs prieÏastis;
nes jie naudojo daugyb´ pataikni‰k˜ ÏodÏi˜ ir nuklaidino
daugelio Ïmoni˜ ‰irdis, kas
atne‰ mums daug skaudÏi˜
suspaudim˜; jie sulaikò ms˜
atsargas ir prigàsdino ms˜
laisvòs ‰alininkus, tad ‰ie neatòjo pas jus.
5 Ir ‰tai jie i‰vijo mane, ir a‰
pabògau ∞ Gideono Ïem´ su tiek
vyr˜, kiek tik galòjau surinkti.
6 Ir ‰tai po visà ‰ità ‰alies dal∞
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a‰ i‰siuntinòjau skelbimà; ir ‰tai
jie kasdien traukia pas mus
ginkluotis, kad gint˜ savo ‰al∞
bei a laisv´ ir atker‰yt˜ uÏ ms˜
skriaudas.
7 Ir jie susirinko pas mus, taigi
sukilusieji mai‰tu prie‰ mus
sutiko pasiprie‰inimà, taip, tok∞,
kad jie bijo ms˜ ir nedr∞sta i‰eiti prie‰ mus kautis.
8 Jie uÏòmò Zarahemlos Ïem´,
tai yra miestà; jie i‰sirinko sau
karali˜, ir jis para‰ò lamanit˜
karaliui ir taip sudarò sàjungà
su juo; o toje sàjungoje jis apsiòmò i‰laikyti Zarahemlos miestà,
kas, jo manymu, ∞galins lamanitus nukariauti likusià Ïem´ ir
jis bus padarytas ‰itos liaudies
karalium, kada jie bus nugalòti
lamanit˜.
9 Ir dabar, savo lai‰ke tu smerkei mane, bet tai nesvarbu; a‰
nepykstu, bet dÏiaugiuosi tavo
‰irdies kilnumu. A‰, Pahoranas,
nesiekiu valdÏios, o tik i‰laikyti
savo teismo kras´, idant galòãiau apsaugoti savo liaudies
teises ir laisv´. Mano siela tvirtai
stovi toje laisvòje, kuria Dievas
mus a i‰laisvino.
10 Ir dabar ‰tai mes prie‰insimòs nelabumui netgi iki kraujo
praliejimo. Mes nelietume lamanit˜ kraujo, jeigu jie bt˜
pasilik´ savo Ïemòje.
11 Mes nelietume savo broli˜
kraujo, jeigu jie nebt˜ sukil´
mai‰tu ir nebt˜ òm´si kalavijo
prie‰ mus.
12 Mes pasiduotume ∞ vergijos
jungà, jeigu to reikalaut˜ Dievo
6 a RR Laisvas, laisvò.
9 a Jn 8:31–36; DS 88:86.
13a RR Tikòjimas, tikòti;

teisingumas, arba jeigu jis ∞sakyt˜ mums tai padaryti.
13 Bet ‰tai jis ne∞sako mums
pajungti sav´s savo prie‰ams,
bet ∞sako savo a viltis sudòti ∞ j∞,
ir jis mus i‰vaduos.
14 Todòl, mano mylimas broli
Moroni, pasiprie‰inkime blogiui; o blogiui, kuriam negalime pasiprie‰inti ÏodÏiais, taip,
tokiam, kaip mai‰tai ir susiskaldymai, a pasiprie‰inkime
kalavijais, kad i‰laikytume laisv´, idant galòtume dÏiaugtis
didÏia savo baÏnyãios privilegija bei savo I‰pirkòjo ir Dievo
reikalu.
15 Todòl skubiai ateik pas
mane su keletu savo vyr˜, o likusius palik Lehio ir Teankumo
Ïinioje; ∞galiok juos vadovauti
karui toje Ïemòs dalyje, sulig
Dievo a Dvasia, kuri taip pat yra
laisvòs dvasia, esanti juose.
16 ·tai a‰ pasiunãiau jiems
‰iek tiek atsarg˜, kad jie neÏt˜,
kol js ateisite pas mane.
17 Îygiuodamas ãionai, rink
visas pajògas, kokias tik gali, ir
mes skubiai eisime prie‰ tuos atskalnus savo Dievo stiprybòje,
sulig tikòjimu, esanãiu mumyse.
18 Ir mes paimsime Zarahemlos
miestà, kad gautume daugiau
maisto ir pasi˜stume Lehiui bei
Teankumui; taip, mes i‰eisime
prie‰ juos Vie‰paties stiprybòje
ir padarysime galà ‰itai didelei
nedorybei.
19 Ir dabar, Moroni, a‰ dÏiaugiuosi gav´s tavo lai‰kà, nes ‰iek
tiek nerimavau dòl to, kà mums

Pasitikòjimas,
pasitikòti.
14a Al 43:47.

15a 2 Kor 3:17.
RR ·ventoji Dvasia.
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daryti, – ar bt˜ teisinga mums
eiti prie‰ savo brolius.
20 Bet tu pasakei, kad jeigu jie
neatgailaus, Vie‰pats tau ∞sakò
eiti prie‰ juos.
21 Îiròk, kad a pastiprintum
Leh∞ ir Teankumà Vie‰patyje;
pasakyk jiems, kad nebijot˜,
nes Dievas i‰vaduos juos, taip,
ir tuos, kurie tvirtai stovi toje
laisvòje, kuria Dievas juos i‰laisvino. Ir dabar a‰ baigiu
lai‰kà savo mylimam broliui
Moroniui.
62 SKYRIUS
Moronis Ïygiuoja ∞ Gideono Ïem´
padòti Pahoranui. Karalininkai, kurie atsisako ginti savo ‰al∞, atiduodami mirãiai. Pahoranas ir Moronis
atsiima Nefihà. Daugelis lamanit˜
prisijungia prie Amono Ïmoni˜.
Teankumas nuÏudo Amoronà ir
pats taip pat nuÏudomas. Lamanitai i‰varomi i‰ ‰alies, ir ∞tvirtinama
taika. Helamanas gr∞Ïta tarnystòn
ir stiprina baÏnyãià. Apie 62–57
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, jog kada Moronis
gavo ‰ità lai‰kà, jo ‰irdis ∞sidràsino ir prisipildò nepaprastai
didelio dÏiaugsmo dòl Pahorano i‰tikimybòs, kad ‰is nòra
savo ‰alies laisvòs ir reikalo
a
i‰davikas.
2 Bet jis taip pat nepaprastai
krimtosi dòl nedorybòs t˜, kurie
i‰vijo Pahoranà i‰ teismo krasòs,
taip, apskritai dòl t˜, kurie sukilo prie‰ savo ‰al∞ ir savo Dievà.
21a Zch 10:12.
62 1a Al 60:18.
4 a RR Laisvas, laisvò.

3 Ir buvo taip, kad Moronis
pasiòmò nedidel∞ vyr˜ br∞, kaip
noròjo Pahoranas, paskyrò Leh∞
ir Teankumà vadovauti likusiai
savo armijai ir nuÏygiavo
Gideono Ïemòs link.
4 Ir kiekvienoje vietovòje, ∞
kurià ∞Ïengdavo, jis i‰keldavo
a
laisvòs b vòliavà ir rinko visas
pajògas, kokias tik galòjo, per
visà savo Ïyg∞ Gideono Ïemòs
link.
5 Ir buvo taip, kad tkstanãiai
rinkosi prie jo vòliavos ir òmòsi
kalavij˜ savo laisvei ginti, kad
nepatekt˜ ∞ vergijà.
6 Ir taip, surink´s visus vyrus,
kuriuos tik galòjo per visà savo
Ïyg∞, Moronis atòjo ∞ Gideono
Ïem´; ir kai jis suvienijo savo
jògas su Pahorano, jie tapo
nepaprastai stiprs, stipresni
netgi uÏ t˜ atskaln˜ a karaliaus
Pakuso vyrus, kurie i‰vijo b laisvòs ‰alininkus i‰ Zarahemlos
Ïemòs ir uÏòmò tà Ïem´.
7 Ir buvo taip, kad Moronis ir
Pahoranas su savo armijomis
nuòjo ∞ Zarahemlos Ïem´, i‰òjo
prie‰ tà miestà, susitiko su
Pakuso vyrais ir susikovò.
8 Ir ‰tai Pakusas buvo nuÏudytas, jo vyrai paimti nelaisvòn, o
Pahoranas buvo atstatytas ∞ savo
teismo kras´.
9 Ir Pakuso vyrai buvo teisiami
pagal ∞statymà, taip pat ir tie
karalininkai, kurie buvo suimti
ir ∞mesti ∞ kalòjimà; ir jie buvo
a
nubausti pagal ∞statymà; taip,
tie Pakuso vyrai ir tie karalininkai, kurie tik atsisakò imtis

b Al 46:12–13, 36.
RR Vòliava.
6 a Al 61:4–8.

b Al 51:5–7.
9 a RR Auk‰ãiausioji
bausmò.
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ginkl˜ savo ‰aliai ginti, bet
noròjo kovoti prie‰ jà, buvo atiduoti mirãiai.
10 Taigi i‰kilo btinybò grieÏtai
laikytis ‰ito ∞statymo dòl savo
‰alies saugumo; taip, ir kà tik
rasdavo atsisakius savo laisvòs, nedelsiant bausdavo pagal
∞statymà.
11 Ir taip pasibaigò teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms trisde‰imtieji metai; Moronis ir
Pahoranas ∞tvirtino taikà Zarahemlos Ïemòje, tarp savo paãi˜
Ïmoni˜, atidavò mirãiai visus
nei‰tikimus laisvòs reikalui.
12 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms trisde‰imt pirm˜j˜ met˜ pradÏioje
Moronis nedelsdamas ∞sakò pasi˜sti Helamanui maisto ir ‰e‰i˜
tkstanãi˜ vyr˜ armijà, kad padòt˜ jam i‰saugoti tà Ïemòs dal∞.
13 Ir jis taip pat ∞sakò, kad ‰e‰i˜
tkstanãi˜ vyr˜ armija su pakankamu maisto kiekiu bt˜
i‰si˜sta Lehio ir Teankumo armijoms. Ir tai buvo padaryta,
kad ‰alis bt˜ ∞tvirtinta prie‰
lamanitus.
14 Ir buvo taip, kad Moronis ir
Pahoranas, palik´ didel∞ vyr˜
br∞ Zarahemlos Ïemòje, su
dideliu vyr˜ briu nuÏygiavo ∞
Nefiho Ïem´, pasiryÏ´ nuversti
lamanitus tame mieste.
15 Ir buvo taip, kad, Ïygiuodami tos Ïemòs link, jie suòmò
didel∞ lamanit˜ vyr˜ br∞ ir
daug i‰ j˜ nukovò bei paòmò j˜
atsargas ir j˜ karo ginklus.
16 Ir buvo taip, kad juos suòm´, jie nurodò jiems sudaryti
sandorà, kad ‰ie daugiau nesiims karo ginkl˜ prie‰ nefitus.

Almos 62:10–24
17 Ir kada sudarò ‰ità sandorà,
jie buvo i‰si˜sti gyventi su
Amono Ïmonòmis; ir ‰it˜, kurie
i‰liko nenukauti, buvo apie
keturis tkstanãius.
18 Ir buvo taip, kad anuos i‰siunt´, jie t´sò savo Ïyg∞ Nefiho
Ïemòs link. Ir buvo taip, kad
atòj´ ∞ Nefiho miestà, jie pasistatò palapines Nefiho lygumose,
kurios yra netoli Nefiho miesto.
19 Dabar, Moronis noròjo, kad
lamanitai i‰eit˜ kautis su jais ∞
lygumas; bet lamanitai, Ïinodami apie j˜ nepaprastai didel´
narsà ir matydami j˜ gausumà,
nedr∞so i‰eiti prie‰ juos; todòl
tà dienà jie nesusikovò.
20 O kada atòjo naktis, Moronis
nuòjo nakties tamsoje ir uÏsilipo
ant sienos vir‰aus i‰Ïvalgyti
kurioje miesto dalyje stovyklauja lamanitai su savo armija.
21 Ir buvo taip, kad jie buvo
rytinòje dalyje prie ∞òjimo; ir visi
jie miegojo. Ir dabar, Moronis
sugr∞Ïo pas savo armijà ir ∞sakò
skubiai paruo‰ti stiprias virves
ir kopòãias, kad bt˜ nuleistos
nuo sienos vir‰aus vidinòje sienos pusòje.
22 Ir buvo taip, kad Moronis
nurodò savo vyrams Ïygiuoti
pirmyn ir uÏlipti ant sienos vir‰aus, ir nusileisti ∞ tà miesto dal∞,
taip, btent vakarin´, kur nebuvo lamanit˜ su savo armijomis.
23 Ir buvo taip, kad nakt∞ jie
visi nusileido ∞ miestà, pasinaudodami stipriomis virvòmis ir
kopòãiomis; taigi, kada atòjo
rytas, jie visi buvo miesto sien˜
vidinòje pusòje.
24 Ir dabar, kada lamanitai
pabudo ir pamatò, kad Moronio
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armijos buvo sien˜ vidinòje
pusòje, jie taip nepaprastai persigando, kad i‰bògo lauk per
i‰òjimà.
25 Ir dabar, pamat´s, kad jie
bòga nuo jo, Moronis nurodò,
kad jo vyrai Ïygiuot˜ prie‰ juos;
ir daugel∞ nukovò, daugel∞ kit˜
apsupo ir paòmò ∞ nelaisv´; o
likusieji pabògo ∞ Moronio Ïem´,
kuri buvo pakra‰ty prie jros
kranto.
26 Tokiu bdu Moronis ir
Pahoranas atgavo Nefiho miestà,
neprarasdami nò vienos sielos;
ir buvo nukauta daug lamanit˜.
27 Dabar buvo taip, kad daugelis belaisvi˜ lamanit˜ noròjo
prisijungti prie Amono a Ïmoni˜
ir tapti laisvais Ïmonòmis.
28 Ir buvo taip, kad kiekvienam
norinãiajam buvo suteikta pagal
jo norus.
29 Todòl visi lamanit˜ belaisviai prisijungò prie Amono
Ïmoni˜ ir pradòjo nepaprastai
darbuotis, dirbdami Ïem´, augindami visokius javus ir ∞vairi˜
r‰i˜ bandas ir kaimenes; ir
taip nefitai buvo i‰vaduoti nuo
didelòs na‰tos; taip, jie buvo
i‰vaduoti nuo vis˜ lamanit˜
belaisvi˜.
30 Dabar, buvo taip, kad
Moronis, atgav´s Nefiho miestà,
paòmò daug belaisvi˜, kas nepaprastai sumaÏino lamanit˜ armijas, ir atgavo daugyb´ nefit˜,
kurie buvo paimti ∞ nelaisv´, kas
nepaprastai sustiprino Moronio
armijà; todòl Moronis i‰òjo i‰
Nefiho Ïemòs ∞ Lehio Ïem´.
31 Ir buvo taip, jog pamat´
27a RR Anti nefi lehiai.

35a Al 48:1.

Moron∞ ateinant prie‰ juos, lamanitai vòl nepaprastai persigando ir pabògo nuo Moronio
armijos.
32 Ir buvo taip, kad Moronis ir
jo armija vijosi juos i‰ miesto ∞
miestà, kol ‰ie buvo sutikti
Lehio ir Teankumo; ir lamanitai
bògo nuo Lehio ir Teankumo,
netgi ∞ pakra‰t∞ prie jros, kol
atòjo ∞ Moronio Ïem´.
33 Ir visos lamanit˜ armijos
buvo surinktos ∞ vienà vietà
Moronio Ïemòje. Dabar, Amoronas, lamanit˜ karalius, taip pat
buvo su jais.
34 Ir buvo taip, kad Moronis,
Lehis ir Teankumas su savo armijomis i‰dòstò stovyklà lanku
Moronio Ïemòs pakra‰ãiuose
taip, kad lamanitai buvo apsupti palei tyr˜ pakra‰t∞ piet˜
pusòje ir palei tyr˜ pakra‰t∞
ryt˜ pusòje.
35 Ir taip jie i‰dòstò stovyklà
nakãiai. Nes ‰tai nefitai, taip pat
ir lamanitai buvo nusikamav´
nuo ‰io didÏiulio Ïygio; todòl
nakt∞ jie nepriòmò jokio karinio
sumanymo, i‰skyrus Teankumà;
nes jis nepaprastai pyko ant
Amorono, kadangi laikò Amoronà ir jo brol∞ Amalikijà ‰ito
didelio ir ilgo karo tarp j˜ ir
lamanit˜ a prieÏastimi, prieÏastimi tokio didelio kariavimo ir
kraujo praliejimo, taip, ir tokio
didelio bado.
36 Ir buvo taip, kad Teankumas ∞pyk´s nuòjo ∞ lamanit˜
stovyklà ir nusileido per miesto
sienas. Ir jis vaik‰tinòjo su virve
i‰ vienos vietos ∞ kità, kol surado
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Almos 62:37–49

karali˜; ir jis a metò ∞ j∞ iet∞, kuri
pervòrò j∞ prie ‰irdies. Bet ‰tai
karalius prie‰ numirdamas paÏadino savo tarnus, tad jie vijosi
Teankumà ir nuÏudò j∞.
37 Dabar buvo taip, kad suÏinoj´, jog Teankumas nebegyvas,
Lehis ir Moronis nepaprastai
sielvartavo; nes ‰tai jis buvo
vyras, narsiai kovoj´s uÏ savo
‰al∞, taip, tikras laisvòs draugas;
ir jis i‰kentòjo daugyb´ nepaprastai nuoÏmi˜ suspaudim˜.
Bet ‰tai jis buvo nebegyvas ir
nuòj´s visos Ïemòs keliu.
38 Dabar buvo taip, kad Moronis rytojaus dienà i‰Ïygiavo ir
puolò lamanitus taip, kad Ïudò
juos didÏiuliu Ïudymu; ir i‰vijo
juos i‰ tos Ïemòs; ir jie bògo
taip, kad jie tuokart daugiau
nebesugr∞Ïo prie‰ nefitus.
39 Ir taip pasibaigò teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms trisde‰imt pirmieji metai; ir taip
daugel∞ met˜ jie kentò karus
ir kraujo praliejimà, badà ir
suspaudimus.
40 Ir tarp Nefio Ïmoni˜ buvo
ÏmogÏudysãi˜ ir kov˜, ir susiskaldym˜, ir visoki˜ nedorybi˜;
nepaisant to, dòl a teisi˜j˜, taip,
dòl teisi˜j˜ mald˜, j˜ buvo
pasigailòta.
41 Bet ‰tai dòl nepaprastai ilgo
karo tarp nefit˜ ir lamanit˜ daugelis uÏkietòjo, dòl nepaprastai
ilgo karo; o daugelis sumink‰tòjo dòl savo a suspaudim˜, tad
nusiÏemino prie‰ Dievà net iki
nuolankumo gelmi˜.
42 Ir buvo taip, kad po to, kai
Moronis ∞tvirtino tas Ïemòs
36a Al 51:33–34.
40a Al 45:15–16.

dalis, kurios buvo labiausiai atviros lamanitams, taip, kad jos
tapo pakankamai stiprios, jis
sugr∞Ïo ∞ Zarahemlos miestà;
taip pat ir Helamanas sugr∞Ïo ∞
savo paveldo vietà; ir dar kartà
buvo ∞tvirtinta taika tarp Nefio
Ïmoni˜.
43 Ir Moronis atidavò vadovavimà armijoms ∞ savo snaus,
vardu Moronihas, rankas; o pats
pasitraukò ∞ savo namus, idant
galòt˜ likusias savo dienas
praleisti ramybòje.
44 O Pahoranas sugr∞Ïo ∞ savo
teismo kras´; o Helamanas vòl
òmòsi skelbti Ïmonòms Dievo
Ïod∞; nes dòl tokios daugybòs
kar˜ ir kov˜ i‰kilo btinybò vòl
∞vesti tvarkà baÏnyãioje.
45 Todòl Helamanas ir jo broliai i‰òjo ir skelbò Dievo Ïod∞ su
tokia didele galia, kad daugel∞
Ïmoni˜ a ∞tikino dòl j˜ nelabumo, kas paskatino juos atgailauti dòl savo nuodòmi˜ ir
krik‰tytis ∞ Vie‰pat∞, savo Dievà.
46 Ir buvo taip, kad jie vòl atkrò Dievo baÏnyãià visoje ‰alyje.
47 Taip, ir ∞statymo srityje
buvo ∞vesta tvarka. Ir buvo i‰rinkti j˜ a teisòjai ir vyriausieji
teisòjai.
48 Ir Nefio Ïmonòs pradòjo vòl
a
klestòti toje Ïemòje, ir pradòjo
daugintis ir vòl nepaprastai
stipròti toje Ïemòje. Ir jie pradòjo nepaprastai turtòti.
49 Bet nepaisant savo turt˜,
savo stiprybòs ir savo klestòjimo, jie nesiauk‰tino dòl savo
aki˜ i‰didumo; jie nebuvo lòti
prisiminti Vie‰pat∞, savo Dievà;

41a RR Pasiprie‰inimas.
45a DS 18:44.

47a Mzj 29:39.
48a Al 50:20.
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bet nepaprastai nusiÏemino
prie‰ais j∞.
50 Taip, jie prisiminò, kokius
didÏius dalykus Vie‰pats padarò jiems, kad jis i‰vadavo juos
i‰ mirties ir i‰ panãi˜, ir i‰ kalòjim˜, ir i‰ visoki˜ suspaudim˜, ir i‰vadavo juos i‰ j˜
prie‰˜ rank˜.
51 Ir jie nuolat meldòsi Vie‰paãiui, savo Dievui, todòl Vie‰pats
laimino juos pagal savo Ïod∞,
tad jie stipròjo ir klestòjo Ïemòje.
52 Ir buvo taip, kad visa tai i‰sipildò. Ir teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms trisde‰imt penktaisiais metais Helamanas mirò.
63 SKYRIUS
·iblonas, o vòliau Helamanas savo
Ïinioje turi ‰ventuosius metra‰ãius.
Daugelis nefit˜ i‰keliauja ∞ Ïem´
‰iauròje. Hagotas pastato laivus,
kuriuos nuleidÏia ∞ vakarin´ jrà.
Moronihas m‰yje nugali lamanitus. Apie 56–52 m. prie‰ Kristaus
gim.
Ir buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms trisde‰imt
‰e‰t˜j˜ met˜ pradÏioje a ·iblonas
paòmò savo Ïinion tuos b ‰ventus
daiktus, kuriuos Helamanui
perdavò Alma.
2 Ir jis buvo teisus vyras ir
teisiai vaik‰ãiojo prie‰ais Dievà;
ir jis nuolat stengòsi daryti gera,
laikytis Vie‰paties, savo Dievo,
∞sakym˜; taip pat darò ir jo
brolis.
3 Ir buvo taip, kad Moronis
taip pat numirò. Ir taip baigòsi
63 1a Al 38:1–2.
b Al 37:1–12.

teisòj˜ valdÏios trisde‰imt ‰e‰tieji metai.
4 Ir buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios trisde‰imt septintaisiais
metais didelò Ïmoni˜ grupò,
siekianti net penkis tkstanãius
keturis ‰imtus vyr˜, su savo
Ïmonomis ir savo vaikais i‰
Zarahemlos Ïemòs i‰vyko ∞
Ïem´, kuri buvo a ‰iauròje.
5 Ir buvo taip, kad Hagotas,
nepaprastai Ïingeidus vyras,
nuòjo ir Dosniosios Ïemòs pakra‰tyje, prie Dykynòs Ïemòs,
pasistatò nepaprastai didel∞ laivà, ir nuleido j∞ ∞ vakarin´ jrà
prie a siaurojo kaklo, vedanãio ∞
Ïem´ ‰iauròje.
6 Ir ‰tai buvo daug nefit˜, ir
taip pat daugybò moter˜ ir vaik˜, kurie sulipo ∞ j∞ ir i‰plaukò,
pasiòm´ daugyb´ atsarg˜; ir jie
i‰plaukò ∞ ‰iaur´. Ir taip baigòsi
trisde‰imt septintieji metai.
7 Ir trisde‰imt a‰tuntaisiais
metais ‰is vyras pastatò kitus
laivus. Ir pirmasis laivas taip
pat sugr∞Ïo, ir daug daugiau
Ïmoni˜ sulipo ∞ j∞; ir jie taip pat
pasiòmò daug atsarg˜ ir vòl
i‰vyko ∞ Ïem´ ‰iauròje.
8 Ir buvo taip, kad apie juos
daugiau nieko nesigirdòjo. Ir
mes manome, kad jie paskendo
jros gelmòse. Ir buvo taip, kad
i‰plaukò dar vienas laivas; bet
kur jis i‰plaukò, mes neÏinome.
9 Ir buvo taip, kad ‰itais metais
buvo daug Ïmoni˜, kurie i‰vyko ∞ Ïem´ a ‰iauròje. Ir taip baigòsi trisde‰imt a‰tuntieji metai.
10 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios trisde‰imt devintaisiais

RR ·ventas.
4 a Al 22:31.

5 a Al 22:32; Etr 10:20.
9 a Hel 3:11–12.
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metais taip pat mirò ir ·iblonas,
o Koriantonas buvo i‰vyk´s
laivu ∞ Ïem´ ‰iauròje, veÏdamas
atsargas Ïmonòms, i‰vykusiems
∞ tà Ïem´.
11 Todòl ·iblonui prie‰ mirt∞
i‰kilo btinybò ∞teikti tuos ‰ventus daiktus Helamano snui, kuris buvo pavadintas a Helamanu
pagal savo tòvo vardà.
12 Ir ‰tai visi tie a raiÏiniai, kurie
buvo Helamano Ïinioje, i‰skyrus tas dalis, kurios pagal Almos
∞sakymà b neturòjo i‰eiti, buvo
perra‰yti ir i‰siuntinòti Ïmoni˜
vaikams po visà ‰al∞.
13 Taãiau ‰itie daiktai turòjo
bti i‰saugoti ‰venti ir a perduodami i‰ vienos kartos ∞
kità; todòl ‰itais metais, prie‰

·iblono mirt∞, jie buvo perduoti
Helamanui.
14 Ir ‰itais metais taip pat
buvo taip, kad atsirado ‰iek tiek
atskaln˜, kurie peròjo pas lamanitus; ir ‰ie vòl buvo sukurstyti pykãiui prie‰ nefitus.
15 Ir tais paãiais metais jie
atòjo su gausia armija kariauti
prie‰ a Moroniho Ïmones, arba
Moroniho armijà; ir tai baigòsi
tuo, kad jie buvo sumu‰ti ir
vòl nuvyti atgal ∞ savo Ïemes,
patyr´ dideli˜ nuostoli˜.
16 Ir taip pasibaigò teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms trisde‰imt
devintieji metai.
17 Ir taip pasibaigò Almos ir jo
snaus Helamano, ir taip pat jo
snaus ·iblono apra‰ymas.

Helamano knyga

A

pra‰ymas apie nefitus. J˜ karai, kovos ir nesutarimai. Ir taip
pat daugelio ‰vent˜j˜ prana‰˜ prana‰ystòs iki Kristaus atòjimo pagal Helamano, Helamano snaus, metra‰ãius, taip pat pagal
jo sn˜ metra‰ãius, net iki Kristaus atòjimo. Ir taip pat atverãiama
daug lamanit˜. Apra‰ymas apie j˜ atvertimà. Lamanit˜ teisumo
bei nefit˜ nelabumo ir bjaurum˜ apra‰ymas iki pat Kristaus atòjimo, pagal Helamano ir jo sn˜ metra‰t∞, kuris vadinasi Helamano
knyga, ir kita.
1 SKYRIUS
Pahoranas antrasis tampa vyriausiuoju teisòju ir nuÏudomas Ki‰kumeno. Pakumenis uÏima teismo
kras´. Koriantumras veda lamanit˜
armijas, uÏima Zarahemlà ir nuÏudo Pakumen∞. Moronihas sumu‰a
11a Îr. Helamano
knygos ∞vadà.

lamanitus ir atsiima Zarahemlà, o
Koriantumras nukaunamas. Apie
52–50 m. prie‰ Kristaus gim.

I

R dabar ‰tai buvo taip, kad
prasidedant keturiasde‰imtiesiems teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms metams tarp nefit˜

12a Al 18:36.
b Al 37:27–32.

13a Al 37:4.
15a Al 62:43.

Helamano 1:2–15
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Ïmoni˜ pradòjo br´sti kebli
padòtis.
2 Nes ‰tai, a Pahoranas numirò
ir nuòjo visos Ïemòs keliu; todòl
prasidòjo rimtas nesutarimas dòl
to, kas i‰ broli˜, Pahorano sn˜,
turòt˜ uÏimti teismo kras´.
3 Dabar, ‰tai vardai t˜, kurie
kovojo dòl teismo krasòs, kurie
taip pat ir liaud∞ pastmòjo
kovoti: Pahoranas, Paanãis ir
Pakumenis.
4 Dabar, tai ne visi Pahorano
sns (nes jis turòjo j˜ daug),
bet tai tie, kurie kovojo dòl teismo krasòs; todòl per juos liaudis
susiskaldò ∞ tris dalis.
5 Taãiau buvo taip, kad liaudies a balsu Pahoranas buvo
paskirtas Nefio Ïmoni˜ vyriausiuoju teisòju ir valdytoju.
6 Ir buvo taip, jog Pakumenis,
pamat´s, kad negali gauti teismo krasòs, prisijungò prie liaudies balso.
7 Bet ‰tai, Paanãis ir ta liaudies
dalis, kuri noròjo, kad jis bt˜ j˜
valdytojas, nepaprastai tÏo;
todòl jis buvo bepradedàs vilioti
tuos Ïmones sukilti mai‰tu prie‰
savo brolius.
8 Ir buvo taip, kad jam bepradedant tai daryti, ‰tai, jis buvo
suimtas ir teisiamas pagal liaudies balsà, ir nuteistas mirti,
nes jis sukilo mai‰tu ir kòsinosi
sunaikinti liaudies a laisv´.
9 Dabar, kada tie Ïmonòs, kurie
noròjo, kad jis bt˜ j˜ valdytojas, pamatò, kad jis nuteistas
myriop, jie ∞pyko ir ‰tai pasiuntò
tok∞ Ki‰kumenà, netgi prie
Pahorano teismo krasòs, ir
[helamano]
1 2a Al 50:40.

nuÏudò Pahoranà, jam besòdint
teismo krasòje.
10 Ir Pahorano tarnai vijosi
j∞, bet ‰tai, Ki‰kumenas spruko
taip greitai, kad niekas negalòjo
jo pavyti.
11 Ir jis nuòjo pas tuos, kurie j∞
siuntò, ir jie visi sudarò sandorà,
taip, prisiekdami savo nesibaigianãiuoju Sutvòròju, kad
jokiam Ïmogui nei‰duos, jog
Pahoranà nuÏudò Ki‰kumenas.
12 Todòl Ki‰kumenas liko
neÏinomas Nefio Ïmonòms, nes
tuo metu, kai nuÏudò Pahoranà,
jis buvo persireng´s. Ir Ki‰kumenas bei jo gauja, kuri sudarò
sandorà su juo, ∞simai‰ò tarp
Ïmoni˜, tad vis˜ j˜ nebuvo galima rasti; bet kurie tik i‰ j˜ buvo
surasti, buvo nuteisti a myriop.
13 Ir ‰tai dabar, Pakumenis pagal liaudies balsà buvo paskirtas
vyriausiuoju liaudies teisòju ir
valdytoju valdyti vietoje savo
brolio Pahorano; ir tai buvo
pagal jo teis´. Ir visa tai buvo
padaryta teisòj˜ valdÏios keturiasde‰imtaisiais metais; ir jie
pasibaigò.
14 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios keturiasde‰imt pirmaisiais metais lamanitai surinko
nesuskaiãiuojamà vyr˜ armijà
ir apginklavo juos kalavijais ir
kardais, ir lankais, ir stròlòmis,
ir ‰almais, ir antkrtiniais, ir
visokiais ∞vairi˜ r‰i˜ skydais.
15 Ir jie vòl atòjo, kad galòt˜
pradòti kautynes su nefitais. Ir
jiems vadovavo vyras, vardu
Koriantumras; ir jis buvo Zarahemlos palikuonis ir nefit˜

5 a Mzj 29:26–29.
8 a RR Laisvas, laisvò.

12a RR Auk‰ãiausioji
bausmò.
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atskalnas; ir jis buvo stambus
ir galingas vyras.
16 Todòl lamanit˜ karalius,
vardu Tubalotas, kuris buvo
a
Amorono snus, manò, kad
Koriantumras, bdamas galingas vyras, galòs atsilaikyti prie‰
nefitus savo jòga ir didele i‰mintimi, taigi pasi˜sdamas j∞, jis ∞gis
galià prie‰ nefitus.
17 Todòl jis sukurstò juos
pykãiui, surinko savo armijas
ir paskyrò Koriantumrà j˜
vadu, ir nurodò jiems Ïygiuoti
∞ Zarahemlos Ïem´ kautis su
nefitais.
18 Ir buvo taip, kad dòl daugybòs nesutarim˜ ir daugybòs
keblum˜ vyriausybòje jie laikò
nepakankamà sargybà Zarahemlos Ïemòje; nes manò, kad
lamanitai nei‰dr∞s ateiti ∞ j˜
‰alies ‰ird∞ pulti to didÏio
Zarahemlos miesto.
19 Bet buvo taip, kad Koriantumras Ïygiavo savo gausaus
pulko prie‰aky ir uÏpuolò miesto gyventojus, ir j˜ Ïygis buvo
toks nepaprastai greitas, kad
nefitai neturòjo laiko surinkti
savo armij˜.
20 Todòl Koriantumras i‰kapojo sargybà prie miesto ∞òjimo
ir nuÏygiavo pirmyn ∞ miestà
su visa savo armija, ir jie nuÏudò kiekvienà, kuris pasiprie‰ino jiems, taigi jie uÏòmò
visà miestà.
21 Ir buvo taip, kad Pakumenis, kuris buvo vyriausiasis teisòjas, bògo nuo Koriantumro,
btent prie miesto sien˜. Ir buvo
taip, kad Koriantumras taip
16a Al 52:3.

Helamano 1:16–27
trenkò j∞ ∞ sienà, kad ‰is mirò. Ir
taip baigòsi Pakumenio dienos.
22 Ir dabar, kada Koriantumras
pamatò, kad jis uÏvaldò Zarahemlos miestà ir kad nefitai
pabògo nuo j˜ ir yra Ïudomi
arba suimami ir metami ∞ kalòjimà, ir kad jis uÏòmò stipriausià
visoje ‰alyje atramos punktà, jo
‰irdis ∞sidràsino tiek, kad jis
ketino eiti prie‰ visà ‰al∞.
23 Ir dabar, jis neuÏtruko Zarahemlos Ïemòje, bet nuÏygiavo
pirmyn su didele armija, net
link Dosniojo miesto; nes jis
buvo pasiryÏ´s eiti pirmyn ir
prasikirsti sau kelià kalaviju,
idant galòt˜ uÏgrobti ‰iaurines
‰alies dalis.
24 Ir manydamas, kad j˜ didÏiausia jòga buvo ‰alies vidury,
jis nuÏygiavo pirmyn, neduodamas jiems laiko susiburti,
neskaitant maÏ˜ bri˜; ir taip
jie puldavo juos ir nukirsdavo
juos Ïemòn.
25 Bet ‰tai, ‰itas Koriantumro
Ïygis per ‰alies vidur∞ suteikò
Moronihui didel∞ prana‰umà
prie‰ juos, nepaisant gausybòs
nukaut˜ nefit˜.
26 Nes ‰tai, Moronihas manò,
kad lamanitai nei‰dr∞s ateiti ∞
‰alies vidur∞, bet kad jie puls
pakra‰ãi˜ miestus, kaip jie darydavo iki ‰iol; todòl Moronihas
buvo ∞sak´s, kad j˜ stiprios
armijos i‰laikyt˜ tas dalis
pakra‰ãiuose.
27 Bet ‰tai, lamanitai nei‰sigando, kaip jis noròjo, bet atòjo
∞ ‰alies vidur∞ ir uÏòmò sostin´,
kuri buvo Zarahemlos miestas,

Helamano 1:28–2:6
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ir Ïygiavo per svarbiausias ‰alies dalis, Ïudydami Ïmones didÏiuliu Ïudymu, tiek vyrus, tiek
moteris, tiek ir vaikus, uÏimdami daug miest˜ ir tvirtovi˜.
28 Bet kada Moronihas tai suÏinojo, jis nedelsdamas pasiuntò
Leh∞ su armija aplinkui, kad
pastot˜ jiems kelià prie‰ jiems
ateinant ∞ Dosniàjà Ïem´.
29 ·is taip ir padarò; ir jis
pastojo jiems kelià prie‰ jiems
ateinant ∞ Dosniàjà Ïem´ ir
stojo su jais ∞ kovà, taigi ‰ie pradòjo trauktis link Zarahemlos
Ïemòs.
30 Ir buvo taip, kad, jiems
traukiantis, kelià jiems pastojo
Moronihas ir stojo su jais ∞ kovà,
taigi uÏvirò nepaprastai kruvinos kautynòs; taip, daugybò
buvo nukauta ir a Koriantumras
taip pat buvo rastas tarp nukaut˜j˜.
31 Ir dabar, ‰tai, lamanitai
negalòjo trauktis jokia kryptimi,
nei ∞ ‰iaur´, nei ∞ pietus, nei ∞
rytus, nei ∞ vakarus, nes i‰ vis˜
pusi˜ buvo apsupti nefit˜.
32 Ir taip Koriantumras ∞stmò
lamanitus ∞ nefit˜ vidur∞, taigi
jie buvo nefit˜ galioje, o jis pats
buvo nukautas, ir lamanitai
pasidavò ∞ nefit˜ rankas.
33 Ir buvo taip, kad Moronihas
vòl uÏòmò Zarahemlos miestà
ir nurodò, kad lamanitai, kurie
buvo paimti ∞ nelaisv´, taikiai
pasi‰alint˜ i‰ ‰alies.
34 Ir taip pasibaigò keturiasde‰imt pirmieji teisòj˜ valdÏios
metai.
30a Hel 1:15.
2 3a Hel 1:9.

2 SKYRIUS
Helamanas, Helamano snus, tampa
vyriausiuoju teisòju. Gadiantonas
vadovauja Ki‰kumeno gaujai. Helamano tarnas nuÏudo Ki‰kumenà,
ir Gadiantono gauja pabòga ∞ tyrus.
Apie 50–49 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios keturiasde‰imt antraisiais
metais, po to, kai Moronihas vòl
∞tvirtino taikà tarp nefit˜ ir
lamanit˜, ‰tai, nebuvo kam
uÏimti teismo krasòs; todòl tarp
Ïmoni˜ vòl prasidòjo ginãas –
kas turòt˜ uÏimti teismo kras´.
2 Ir buvo taip, kad Helamanas,
kuris buvo Helamano snus,
pagal liaudies balsà buvo paskirtas uÏimti teismo kras´.
3 Bet ‰tai, a Ki‰kumenas, kuris
nuÏudò Pahoranà, ruo‰ò pasalà
sunaikinti taip pat ir Helamanà;
ir j∞ palaikò jo gauja, sudariusi
sandorà, kad niekas nesuÏinos
apie jo nelabumà.
4 Nes ten buvo toks a Gadiantonas, nepaprastai prityr´s kalboje
ir taip pat savo amate – vykdyti
slaptà Ïudymo ir plò‰imo darbà;
todòl jis tapo Ki‰kumeno gaujos
vadu.
5 Taigi jis ∞kalbòjo juos, taip
pat ir Ki‰kumenà, kad jeigu jie
pasodint˜ j∞ ∞ teismo kras´, jis
suteikt˜ tiems, kurie priklausò
jo gaujai, galià ir valdÏià tarp
Ïmoni˜; todòl Ki‰kumenas stengòsi sunaikinti Helamanà.
6 Ir buvo taip, kad jam beeinant link teismo krasòs sunai-

4 a RR Gadiantono
plò‰ikai.
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kinti Helamano, ‰tai, vienas i‰
Helamano tarn˜, i‰òjo nakt∞
persireng´s ir taip suÏinojo apie
tuos planus, kuriuos ‰ita gauja
sudarò Helamanui sunaikinti.
7 Ir buvo taip, kad jis sutiko
Ki‰kumenà ir davò jam Ïenklà;
todòl Ki‰kumenas atskleidò jam
savo ketinimo esm´, noròdamas,
kad jis nuvest˜ j∞ prie teismo
krasòs, idant jis galòt˜ nuÏudyti
Helamanà.
8 Ir kada Helamano tarnas
i‰tyrò visà Ki‰kumeno ‰ird∞ ir
tai, kad jo tikslas buvo Ïudyti, ir
taip pat kad vis˜, kurie priklausò jo gaujai, tikslas buvo Ïudyti,
plò‰ti ir ∞gyti valdÏià (ir toks
buvo j˜ a slaptas planas ir suokalbis), Helamano tarnas tarò
Ki‰kumenui: Eime prie teismo
krasòs.
9 Dabar, tai nepaprastai
nudÏiugino Ki‰kumenà, nes jis
pamanò ∞vykdysiàs savo sumanymà; bet ‰tai jiems beeinant
prie teismo krasòs, Helamano
tarnas drò Ki‰kumenui, netgi
∞ paãià ‰ird∞, tad ‰is parkrito negyvas, net nesudejav´s. Ir jis nubògo ir papasakojo Helamanui
viskà, kà matò, girdòjo ir padarò.
10 Ir buvo taip, kad Helamanas
nusiuntò suimti ‰ios plò‰ik˜ ir
slapt˜ Ïudik˜ gaujos, idant jie
bt˜ teisiami pagal ∞statymà.
11 Bet ‰tai, Gadiantonas, pamat´s, kad Ki‰kumenas nesugr∞Ïo,
i‰sigando, kad tik jis nebt˜
sunaikintas; todòl ∞sakò, kad jo
gauja sekt˜ paskui j∞. Ir jie slaptu
keliu pabògo i‰ tos Ïemòs ∞ tyrus; tad kai Helamanas pasiuntò
8 a 2 Nef 10:15.

Ïmones j˜ suimti, jie niekur
nebegalòjo j˜ surasti.
12 O daugiau apie ‰ità Gadiantonà bus kalbama vòliau. Ir taip
pasibaigò keturiasde‰imt antrieji teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms metai.
13 Ir ‰tai, ‰ios knygos pabaigoje js pamatysite, jog dòl ‰ito
a
Gadiantono ∞vyko Ïlugimas,
taip, beveik visi‰kas Nefio liaudies sunaikinimas.
14 ·tai, a‰ turiu galvoje ne
Helamano knygos pabaigà, bet
turiu galvoje pabaigà Nefio knygos, i‰ kurios a‰ paòmiau visà
apra‰ymà, kur∞ uÏra‰iau.
3 SKYRIUS
Daug nefit˜ persikelia ∞ Ïem´ ‰iauròje. Jie stato namus i‰ cemento ir
veda daug metra‰ãi˜. De‰imtys
tkstanãi˜ atverãiami ir pakrik‰tijami. Dievo Ïodis veda Ïmones
∞ i‰gelbòjimà. Nefis, Helamano
snus, uÏima teismo kras´. Apie
49–39 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios keturiasde‰imt treãiaisiais metais tarp Nefio Ïmoni˜
nebuvo nesantaikos, i‰skyrus
nedidel∞ i‰didumà baÏnyãioje,
kuris tarp Ïmoni˜ sukòlò ‰ioki˜
toki˜ nedideli˜ nesutarim˜,
kurie buvo i‰spr´sti keturiasde‰imt treãi˜j˜ met˜ pabaigoje.
2 Ir keturiasde‰imt ketvirtaisiais metais nebuvo nesantaikos
tarp Ïmoni˜; nebuvo daug
nesantaikos ir keturiasde‰imt
penktaisiais metais.

RR Slaptos sàjungos.

13a Hel 6:18; 4 Nef 1:42.
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3 Ir buvo taip, kad keturiasde‰imt ‰e‰taisiais, taip, buvo daug
nesantaikos ir atskilim˜, dòl
kuri˜ nepaprastai daug Ïmoni˜
i‰vyko i‰ Zarahemlos Ïemòs ir
nuòjo ∞ Ïem´ a ‰iauròje paveldòti
tos Ïemòs.
4 Ir jie nukeliavo nepaprastai
didel∞ atstumà ir taip atòjo
prie a dideli˜ vandens telkini˜ ir
daugelio upi˜.
5 Taip, ir tikrai jie pasklido po
visas tos Ïemòs dalis, po visas
tas dalis, kurios nebuvo dykos
ir be medÏi˜ dòl daugybòs gyventoj˜, kurie prie‰ tai buvo
paveldòj´ ‰ità Ïem´.
6 Ir dabar, i‰skyrus medÏi˜
trkumà, jokia tos Ïemòs dalis
nebuvo dyka; bet dòl Ïmoni˜,
kurie prie‰ tai gyveno toje
Ïemòje, a i‰naikinimo masto, ji
buvo vadinama b dykàja.
7 Ir ant tos Ïemòs veido buvo
vos keletas medÏi˜, todòl atòj´
Ïmonòs nepaprastai ∞gudo dirbti su cementu; todòl namus,
kuriuose gyveno, jie statò i‰
cemento.
8 Ir buvo taip, kad jie pasidaugino ir pasklido, ir nuòjo i‰
Ïemòs pietuose ∞ Ïem´ ‰iauròje,
ir pasklido tiek, kad pradòjo
dengti visos Ïemòs veidà – nuo
jros pietuose iki jros ‰iauròje,
nuo jros a vakaruose iki jros
rytuose.
9 Ir Ïmonòs, kurie buvo ‰iaurinòje Ïemòje, gyveno palapinòse
ir namuose i‰ cemento, ir jie
leisdavo sudygti ant tos Ïemòs
3 3a Al 63:4.
4 a Mzj 8:8;
Mrm 6:4.
6 a Mzj 21:25–27.

b
8a
10a
12a

veido kiekvienam medÏiui, kad
jis i‰augt˜, idant savo laiku jie
turòt˜ medienos savo namams
statyti, taip, savo miestams ir
‰ventykloms, ir sinagogoms, ir
‰ventovòms, ir visokiems pastatams.
10 Ir buvo taip, kad dòl
nepaprasto medienos trkumo
‰iaurinòje Ïemòje jie daug atsisi˜sdavo a laivais.
11 Ir taip jie ∞galino Ïmones
‰iaurinòje Ïemòje statyti daug
miest˜ ir i‰ medÏio, ir i‰ cemento.
12 Ir buvo taip, kad daug
Amono a Ïmoni˜, pagal kilm´
lamanit˜, taip pat i‰òjo ∞ ‰ità
Ïem´.
13 Ir dabar, apie ‰it˜ Ïmoni˜
darbus yra daug i‰sami˜ ir labai
dideli˜ metra‰ãi˜, kuriuos vedò
daugelis ‰itos liaudies Ïmoni˜.
14 Bet ‰tai, net ‰imtoji dalis
‰it˜ Ïmoni˜ darb˜, taip, apra‰ymas apie lamanitus ir nefitus ir
apie j˜ karus, kovas ir nesutarimus, ir apie j˜ pamokslavimus
bei prana‰ystes, ir apie perveÏimus laivais ir laiv˜ statybà, ir
apie a ‰ventykl˜, sinagog˜ bei
‰ventovi˜ statybà, ir apie j˜ teisumà ir nelabumà, ir ÏmogÏudystes, ir plò‰ikavimus, ir grobimà, ir visokius bjaurumus
bei paleistuvystes negali bti
sutalpinta ‰itame darbe.
15 Bet ‰tai, yra daug visoki˜
knyg˜ ir metra‰ãi˜, ir juos vedò daugiausiai nefitai.
16 Ir nefitai juos a perduodavo

Al 22:31.
Al 22:27, 32.
Al 63:5–8.
Al 27:21–26.

14a 2 Nef 5:16; JokK 1:17;
3 Nef 11:1.
16a 1 Nef 5:16–19;
Al 37:4.
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i‰ vienos kartos ∞ kità, net kol
∞puolò ∞ prasiÏengimà ir buvo
Ïudomi, plò‰iami ir medÏiojami, ir i‰vejami, ir nukaunami,
ir i‰sklaidomi ant Ïemòs veido
ir sumi‰o su lamanitais, kol
daugiau b nebesivadina nefitais, tap´ nelabi ir laukiniai, ir
Ïiaurs, taip, netgi tap´ lamanitais.
17 Ir dabar a‰ vòl gr∞Ïtu prie
savo apra‰ymo; taigi tai, apie
kà kalbòjau, ∞vyko po smarki˜
kov˜ ir neramum˜, ir kar˜, ir
nesutarim˜ tarp Nefio Ïmoni˜.
18 Keturiasde‰imt ‰e‰tieji teisòj˜ valdÏios metai pasibaigò.
19 Ir buvo taip, kad vis dar
t´sòsi smarki kova ‰alyje, taip,
btent keturiasde‰imt septintaisiais ir taip pat keturiasde‰imt a‰tuntaisiais metais.
20 Taãiau Helamanas tarnavo
teismo krasòje teisingai ir ne‰ali‰kai; taip, jis stengòsi laikytis
Dievo nuostat˜, potvarki˜ ir
∞sakym˜; ir nuolat darò tai, kas
teisinga Dievo akyse; ir jis
vaik‰ãiojo savo tòvo keliais tiek,
kad klestòjo Ïemòje.
21 Ir buvo taip, kad jis turòjo
du snus. Jis davò vyriausiam
a
Nefio vardà, o jauniausiam –
b
Lehio vardà. Ir jie pradòjo augti
Vie‰paãiui.
22 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms keturiasde‰imt a‰tunt˜j˜ met˜ pabaigoje karai ir kovos tarp nefit˜
Ïmoni˜ po truputòl∞ pradòjo
rimti.
16b Al 45:12–14.
21a RR Nefis, Helamano
snus.
b RR Lehis, nefit˜

23 Ir buvo taip, kad keturiasde‰imt devintaisiais teisòj˜ valdÏios metais toje Ïemòje buvo
∞tvirtinta nuolatinò taika visame
kame, i‰skyrus slaptas sàjungas,
kurias plò‰ikas a Gadiantonas
∞steigò labiau apgyvendintose
tos Ïemòs dalyse; tos organizacijos tuo metu buvo neÏinomos
tiems, kas buvo vyriausybòs
galvoje; todòl jos nebuvo i‰naikintos i‰ tos Ïemòs.
24 Ir buvo taip, kad tais paãiais
metais baÏnyãia taip nepaprastai suklestòjo, kad tkstanãiai
prisijungò prie baÏnyãios ir
buvo pakrik‰tyti atgailai.
25 Ir toks didelis buvo baÏnyãios suklestòjimas ir tiek daug
palaiminim˜ i‰lieta ant Ïmoni˜,
kad net patys auk‰tieji kunigai
ir mokytojai neapsakomai
stebòjosi.
26 Ir buvo taip, kad Vie‰paties
darbas klestòjo: daug siel˜ buvo
krik‰tijama ir prijungiama prie
Dievo baÏnyãios, taip, netgi
de‰imtys tkstanãi˜.
27 Taip mes galime matyti, kad
Vie‰pats yra gailestingas visiems,
kurie nuo‰irdÏiai ‰aukiasi jo
‰vento vardo.
28 Taip, taigi mes matome, kad
dangaus a vartai atviri b visiems,
btent visiems tiems, kurie tiki
Jòzaus Kristaus, kuris yra Dievo
Snus, vardà.
29 Taip, mes matome, kad
kiekvienas norintis gali laikytis
Dievo a ÏodÏio, kuris yra b gyvas
ir galingas, kuris atskirs visokià

misionierius.
23a Hel 2:4.
28a 2 Nef 31:9, 17.
b ApD 10:28;

Rom 2:10–11.
29a RR Dievo Ïodis.
b Hbr 4:12;
DS 11:2.
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velnio apgaul´, pinkles bei
vylius ir ves Kristaus Ïmog˜
ank‰tu ir c siauru keliu per tà
nesibaigianãià nelaimòs d prarajà,
paruo‰tà nelabiesiems praryti,
30 ir atves j˜ sielas, taip, j˜
nemirtingas sielas, Dievo a de‰inòn dangaus karalystòje atsisòsti
su Abraomu, Izaoku ir Jokbu,
ir su visais ms˜ ‰ventais tòvais,
kad daugiau i‰ ten nebei‰eit˜.
31 Ir ‰itais metais buvo nuolatinis dÏigavimas Zarahemlos
Ïemòje ir visose aplinkinòse srityse, btent visoje Ïemòje, kuri
priklausò nefitams.
32 Ir buvo taip, kad taika ir
nepaprastai didelis dÏiaugsmas
buvo visà likusià keturiasde‰imt
devint˜j˜ met˜ dal∞; taip, ir taip
pat penkiasde‰imtaisiais teisòj˜
valdÏios metais buvo nuolatinò
taika ir didelis dÏiaugsmas.
33 Ir penkiasde‰imt pirmaisiais teisòj˜ valdÏios metais taip
pat buvo taika, neskaitant i‰didumo, kuris pradòjo skverbtis ∞
baÏnyãià – ne ∞ Dievo baÏnyãià,
bet ∞ ‰irdis Ïmoni˜, kurie skelbòsi priklausà Dievo baÏnyãiai, –
34 ir jie taip auk‰tinosi a i‰didumu, kad net pradòjo persekioti
daugel∞ savo broli˜. Dabar, tai
buvo didelis blogis, dòl kurio
nuolankesnioji Ïmoni˜ dalis
kentò nuoÏmius persekiojimus
ir turòjo bristi per didel∞ suspaudimà.
35 Taãiau jie daÏnai a pasninkavo ir b meldòsi, ir daròsi vis
29c 2 Nef 9:41; 33:9.
d 1 Nef 15:28–30.
30a Mt 25:33–34.
34a RR I‰didumas.
35a RR Pasninkauti,

stipresni ir stipresni c nuolankumu ir vis tvirtesni ir tvirtesni
Kristaus tikòjime, ir taip j˜ sielos
prisipildò dÏiaugsmo ir paguodos, taip, netgi iki savo ‰irdÏi˜
d
i‰valymo ir e pa‰ventinimo –
pa‰ventinimo, kuris vyksta dòl
to, kad jie savo ‰irdis f atiduoda
Dievui.
36 Ir buvo taip, kad penkiasde‰imt antrieji metai taip pat
baigòsi taikiai, neskaitant nepaprastai didelio i‰didumo, kuris
∞sigavo ∞ Ïmoni˜ ‰irdis; ir tai
buvo dòl j˜ nepaprastai dideli˜
a
turt˜ ir klestòjimo Ïemòje; ir
tai augo juose diena i‰ dienos.
37 Ir buvo taip, kad penkiasde‰imt treãiaisiais teisòj˜ valdÏios
metais Helamanas mirò, ir vyriausias jo snus Nefis pradòjo
valdyti jo vietoje. Ir buvo taip,
kad jis tarnavo teismo krasòje
teisingai ir ne‰ali‰kai; taip, jis
laikòsi Dievo ∞sakym˜ ir vaik‰ãiojo savo tòvo keliais.
4 SKYRIUS
Nefit˜ atskalnai ir lamanitai sujungia pajògas ir uÏima Zarahemlos
Ïem´. Nefitai pralaimi dòl savo nelabumo. BaÏnyãia silpsta, ir Ïmonòs
tampa silpni kaip lamanitai. Apie
38–30 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad penkiasde‰imt
ketvirtaisiais metais buvo daug
nesutarim˜ baÏnyãioje, ir tarp
Ïmoni˜ taip pat buvo a nesantai-

pasninkavimas.
b RR Malda.
c RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.

d RR Tyras, tyrumas.
e RR Pa‰ventinimas.
f 2 Met 30:8; Mzj 3:19.
36a RR Turtai.
4 1a 3 Nef 11:29.
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ka, kad net buvo didelis kraujo
praliejimas.
2 Ir mai‰taujanãioji dalis buvo
i‰Ïudyta ir i‰vyta i‰ ‰alies, ir jie
nuòjo pas lamanit˜ karali˜.
3 Ir buvo taip, kad jie stengòsi
sukurstyti lamanitus kariauti su
nefitais; bet ‰tai, lamanitai nepaprastai bijojo, tad jie nenoròjo
klausyti t˜ atskaln˜ ÏodÏi˜.
4 Bet buvo taip, kad penkiasde‰imt ‰e‰taisiais teisòj˜ valdÏios
metais buvo a atskaln˜, kurie
i‰òjo i‰ nefit˜ pas lamanitus;
ir jiems su tais kitais pavyko
sukurstyti juos pykãiui prie‰
nefitus; ir visi jie tais metais
ruo‰òsi karui.
5 Ir penkiasde‰imt septintaisiais metais jie atòjo prie‰ nefitus
kautis, ir jie pradòjo mirties
darbà; taip, tiek, kad penkiasde‰imt a‰tuntaisiais teisòj˜ valdÏios metais jiems pavyko
uÏvaldyti Zarahemlos Ïem´;
taip, taip pat ir visas Ïemes, net
iki Ïemòs, kuri buvo prie
Dosniosios Ïemòs.
6 O nefitai ir Moroniho armijos
buvo nuvytos net ∞ Dosniàjà
Ïem´.
7 Ir ten jie ∞sitvirtino prie‰
lamanitus, nuo vakarinòs jros
netgi iki rytinòs; tai buvo dienos
kelionò nefitui, einant ta linija,
kurioje jie ∞sitvirtino ir i‰dòstò
savo armijas ‰iaurinei ‰aliai
ginti.
8 Ir taip tie nefit˜ atskalnai,
padedami gausios lamanit˜
armijos, uÏgrobò visas nefit˜
valdas, kurios buvo pietinòje
4 a Hel 5:17.
12a Abd 1:3–4;
DS 101:42.

Ïemòje. Ir visa tai buvo padaryta
penkiasde‰imt a‰tuntaisiais bei
devintaisiais teisòj˜ valdÏios
metais.
9 Ir buvo taip, kad ‰e‰iasde‰imtaisiais teisòj˜ valdÏios metais
Moronihui su savo armijomis
pavyko paimti daug ‰alies dali˜;
taip, jie atgavo daug miest˜,
kurie buvo patek´ ∞ lamanit˜
rankas.
10 Ir buvo taip, kad ‰e‰iasde‰imt pirmaisiais teisòj˜ valdÏios
metais jiems pavyko atgauti net
pus´ savo vald˜.
11 Dabar, ‰i didelò nefit˜ netektis ir didelò Ïtis tarp j˜
nebt˜ ∞vykusi, jei ne nelabumas ir bjaurumas, buv´ tarp j˜;
taip, ir tai buvo taip pat tarp t˜,
kurie skelbòsi priklausà Dievo
baÏnyãiai.
12 Ir tai buvo dòl j˜ ‰irdÏi˜
a
i‰didumo, dòl j˜ nepaprast˜
b
turt˜, taip, tai buvo dòl to, kad
jie engò c varg‰à, sulaikydami
savo maistà nuo alkano, sulaikydami savo drabuÏ∞ nuo nuogo
ir mu‰dami savo nuolankius
brolius per skruostus, i‰juokdami tai, kas ‰venta, neigdami
prana‰ystòs ir aprei‰kimo dvasià, Ïudydami, plò‰dami, meluodami, vogdami, svetimaudami, keldami didelius vaidus,
perbògdami ∞ Nefio Ïem´ pas
lamanitus.
13 Ir dòl ‰ito didelio j˜ nelabumo ir a gyrimosi savo jòga jie
buvo palikti su savo paãi˜ jòga;
todòl jie neklestòjo, bet buvo
suspausti ir i‰tikti, ir vejami

b 1 Tim 6:17;
2 Nef 9:42.
c DS 42:30–31.

13a RR I‰didumas.
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lamanit˜, kol neteko beveik vis˜
savo Ïemi˜.
14 Bet ‰tai, Moronihas skelbò
daugel∞ dalyk˜ Ïmonòms dòl j˜
nedorybòs, ir taip pat a Nefis ir
Lehis, kurie buvo Helamano
sns, skelbò daugel∞ dalyk˜
Ïmonòms, taip, ir prana‰avo
jiems daugel∞ dalyk˜ apie j˜
nedorybes ir kas juos i‰tiks,
jeigu jie neatgailaus dòl savo
nuodòmi˜.
15 Ir buvo taip, kad jie atgailavo; ir kiek jie atgailavo, tiek
jiems pradòjo sektis.
16 Nes kada Moronihas pamatò, kad jie atgailauja, jis i‰dr∞so
vesti juos i‰ vietovòs ∞ vietov´ ir
i‰ miesto ∞ miestà, kol jie atgavo
netgi pus´ savo nuosavybòs ir
pus´ savo Ïemi˜.
17 Ir taip pasibaigò ‰e‰iasde‰imt pirmieji teisòj˜ valdÏios
metai.
18 Ir buvo taip, kad ‰e‰iasde‰imt antraisiais teisòj˜ valdÏios
metais Moronihas nebegalòjo i‰
lamanit˜ atgauti daugiau vald˜.
19 Todòl jie paliko savo ketinimà atgauti likusias savo Ïemes,
nes lamanit˜ buvo tiek daug,
kad nefitams pasidarò ne∞manoma ∞gyti daugiau galios jiems;
todòl Moronihas visas savo armijas panaudojo i‰laikyti toms
dalims, kurias buvo uÏòm´s.
20 Ir buvo taip, jog dòl lamanit˜ gausumo nefitai didÏiai
baiminosi, kad tik nebt˜ pergalòti ir sutrypti, ir nuÏudyti, ir
sunaikinti.
14a
22a
23a
24a

Hel 3:21.
Al 1:1.
RR Atsimetimas.
Mzj 1:13.

21 Taip, jie pradòjo atsiminti
Almos prana‰ystes ir taip pat
Mozijo ÏodÏius; ir jie pamatò, kad
buvo kietasprandÏiai Ïmonòs
ir kad niekino Dievo ∞sakymus;
22 ir kad pakeitò ir sutrypò
po kojomis Mozijo a ∞statymus,
arba tai, kà Vie‰pats jam ∞sakò
duoti Ïmonòms; ir jie pamatò,
kad j˜ ∞statymai tapo sugadinti
ir kad jie tapo nelabais Ïmonòmis, tokiais pat nelabais kaip ir
lamanitai.
23 Ir dòl j˜ nedorybòs baÏnyãia
pradòjo a silpti; ir jie pradòjo
nebetikòti prana‰ystòs dvasia
ir aprei‰kimo dvasia; ir Dievo
teismai Ïvelgò jiems ∞ veidà.
24 Ir jie pamatò, kad ir jie tapo
a
silpni kaip j˜ broliai lamanitai
ir kad Vie‰paties Dvasia daugiau j˜ nebesaugojo; taip, ji
pasitraukò nuo j˜, kadangi
Vie‰paties b Dvasia negyvena
c
ne‰ventose ‰ventyklose.
25 Todòl Vie‰pats nustojo
saugoti juos savo stebuklinga ir
neprilygstama galia, nes jie
nupuolò ∞ a netikòjimo ir baisaus
nelabumo bsenà; ir jie pamatò,
kad lamanitai buvo daug
gausesni uÏ juos, ir, jeigu jie
b
nesiglaus prie Vie‰paties, savo
Dievo, jie nei‰vengiamai Ïus.
26 Nes ‰tai, jie pamatò, kad
lamanit˜ jòga buvo tokia pat
didelò kaip j˜ jòga, btent vyras
prie‰ vyrà. Ir taip jie nupuolò ∞
‰ità didel∞ prasiÏengimà; taigi
a
nedaugeliui met˜ tepraòjus, dòl
savo prasiÏengimo jie tapo silpni.

b RR ·ventoji Dvasia.
c Mzj 2:37;
Al 7:21; 34:36.
25a RR Netikòjimas.

b JokK 6:5.
26a Al 46:8;
Hel 12:3–4.
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Nefis ir Lehis pasi‰venãia pamokslavimui. J˜ vardai kvieãia juos
gyventi pagal protòvi˜ model∞.
Kristus i‰perka tuos, kurie atgailauja. Nefis ir Lehis daugel∞ atverãia, yra ∞kalinami, ir juos apgaubia
ugnis. Tamsos debesis uÏdengia tris
‰imtus Ïmoni˜. Dreba Ïemò, ir
balsas ∞sako Ïmonòms atgailauti.
Nefis ir Lehis kalbasi su angelais,
ir minià apgaubia ugnis. Apie 30
m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad tais paãiais
metais, ‰tai, a Nefis uÏleido
teismo kras´ Ïmogui, vardu
Cezoramas.
2 Nes kadangi j˜ ∞statymai
ir j˜ valdÏios buvo patvirtinami liaudies a balsu, ir tie, kas
b
pasirinko pikta, buvo gausesni uÏ tuos, kurie pasirinko
gera, todòl jie brendo sunaikinimui, nes ∞statymai buvo
sugadinti.
3 Taip, ir tai dar ne viskas; jie
buvo kietasprandÏiai Ïmonòs,
tad buvo ne∞manoma j˜ valdyti
nei ∞statymu, nei teisingumu,
nebent j˜ sunaikinimui.
4 Ir buvo taip, kad Nefis nuvargo nuo j˜ nedorybòs; ir jis
a
uÏleido teismo kras´, ir apsiòmò skelbti Dievo Ïod∞ visas
likusias savo dienas, ir jo brolis
Lehis – taip pat visas likusias
savo dienas.
5 Nes jie prisiminò ÏodÏius,
kuriuos j˜ tòvas Helamanas
5 1a Hel 3:37.
2 a Mzj 29:25–27.
b Al 10:19.
4 a Al 4:15–20.

6a
b
8a
b

kalbòjo jiems. Ir ‰tai tie ÏodÏiai,
kuriuos jis kalbòjo:
6 ·tai, mano sns, a‰ noriu,
kad atmintumòt vykdyti Dievo
∞sakymus; ir noròãiau, kad
skelbtumòt Ïmonòms ‰ituos
ÏodÏius. ·tai, a‰ daviau jums
ms˜ pirm˜j˜ a gimdytoj˜, kurie atòjo i‰ Jeruzalòs Ïemòs,
vardus; ir tai padariau, kad
prisimindami savo vardus, js
prisimintumòt juos; o prisimindami juos, js prisimintumòt
j˜ darbus; o prisimindami j˜
darbus, Ïinotumòt, kaip tai
pasakyta bei uÏra‰yta, kad jie
buvo b geri.
7 Todòl, mano sns, a‰ noròãiau, kad darytumòte tai, kas
gera, kad apie jus bt˜ sakoma
bei ra‰oma, kaip tai buvo sakoma ir ra‰oma apie juos.
8 Ir dabar, mano sns, ‰tai dar
kai ko a‰ noriu i‰ js˜, btent,
kad js darytumòt tai ne tam,
kad galòtumòt girtis, bet kad
krautumòtòs a lob∞ danguje, taip,
lob∞, kuris yra amÏinas ir nesunyksta; taip, idant turòtumòte
tà b brangià amÏinojo gyvenimo
dovanà, kuri, kaip mes turime
pagrindo manyti, buvo suteikta
ms˜ tòvams.
9 O atsiminkite, atsiminkite,
mano sns, a ÏodÏius, kuriuos
karalius Benjaminas kalbòjo savo Ïmonòms; taip, prisiminkite,
kad nòra jokio kito kelio nei
bdo, kuriuo Ïmogus galòt˜
i‰sigelbòti – tik per ateisianãio
Jòzaus Kristaus b apmokant∞j∞

1 Nef 1:1, 5.
2 Nef 33.
3 Nef 13:19–21.
DS 14:7.

9 a Mzj 2:9.
b Mzj 3:17–18.
RR Apmokòti,
apmokòjimas.
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kraujà; taip, atminkite, kad jis
ateina c i‰pirkti d pasaulio.
10 Ir taip pat atsiminkite a ÏodÏius, kuriuos Amulekas kalbòjo Ziezromui Amoniho mieste;
nes jis pasakò jam, kad Vie‰pats
tikrai ateis i‰pirkti savo Ïmoni˜,
bet kad jis ateis ne j˜ i‰pirkti
j˜ nuodòmòse, bet j˜ i‰pirkti i‰
j˜ nuodòmi˜.
11 Ir jis turi galià, duotà jam
Tòvo, i‰pirkti juos i‰ j˜ nuodòmi˜ dòl atgailos; todòl jis
a
pasiuntò savo angelus skelbti
atgailos sàlyg˜ Ïinià, atgailos,
kuri atveda Ïmones prie
I‰pirkòjo galios, j˜ siel˜ i‰gelbòjimui.
12 Ir dabar, mano sns, atminkite, atminkite, kad btent
ant ms˜ I‰pirkòjo, kuris yra
Kristus, Dievo Snus, a uolos js
turite statyti savo b pamatà; idant
kada velnias pasi˜s savo galingus vòjus, taip, savo stròles
viesule, taip, kada visa jo kru‰a
ir jo galinga c audra dauÏysis ∞
jus, tai neturòt˜ galios jums nutraukti ∞ nelaimòs ir begalinio
vargo prarajà, dòl uolos, ant
kurios esate pastatyti, kuri yra
patikimas pamatas; ir jeigu
Ïmonòs stato ant ‰ito pamato,
jie negali griti.
13 Ir buvo taip, kad tai buvo
ÏodÏiai, kuri˜ Helamanas
a
mokò savo snus; taip, jis mokò
juos daugelio dalyk˜, kurie
9 c RR I‰pirkti, i‰pirktas,
i‰pirkimas.
d RR Pasaulis –
Îmonòs, kurie
nepaklsta
∞sakymams.
10a Al 11:34.
11a Al 13:24–25.

nòra uÏra‰yti, ir taip pat daugelio dalyk˜, kurie uÏra‰yti.
14 Ir jie ∞siminò jo ÏodÏius;
ir todòl jie i‰òjo, laikydamiesi
Dievo ∞sakym˜, mokyti Dievo
ÏodÏio tarp vis˜ Nefio Ïmoni˜,
pradòdami nuo Dosniojo miesto.
15 O i‰ ten – ∞ Gido miestà; ir i‰
Gido miesto ∞ Muleko miestà.
16 Ir taip i‰ vieno miesto ∞ kità,
kol pabuvojo tarp vis˜ Nefio
Ïmoni˜, kurie buvo pietinòje
Ïemòje; ir i‰ ten jie nuòjo ∞ Zarahemlos Ïem´ tarp lamanit˜.
17 Ir buvo taip, jog jie pamokslavo su tokia didele galia, kad
∞tikino daugel∞ t˜ a atskaln˜,
kurie buvo perbòg´ i‰ nefit˜,
tad ‰ie i‰òjo ∞ priek∞, i‰paÏino
savo nuodòmes ir pasikrik‰tijo
atgailai, ir tuoj pat sugr∞Ïo pas
nefitus stengtis atitaisyti jiems
padarytas skriaudas.
18 Ir buvo taip, kad Nefis ir
Lehis pamokslavo lamanitams
su tokia didele galia ir valdÏia –
nes jiems buvo duota galia ir
valdÏia, idant galòt˜ a kalbòti,
ir jiems taip pat buvo duota, kà
kalbòti.
19 Todòl, jie kalbòjo taip, jog
didÏiai nustebino lamanitus ir
a
∞tikino juos, ir taip a‰tuoni
tkstanãiai lamanit˜, buvusi˜
Zarahemlos Ïemòje ir apylinkòse, buvo pakrik‰tyti atgailai
ir ∞tikinti savo tòv˜ tradicij˜
nelabumu.

12a Mt 7:24–27; DS 6:34;
Moz 7:53.
RR Kertinis akmuo;
Uola, akmuo.
b Iz 28:16;
JokK 4:16.
c 3 Nef 14:25, 27.
13a Mzj 1:4.

17a Hel 4:4.
18a DS 100:5–8.
RR Prana‰ystò,
prana‰auti.
19a RR Atsivertimas,
atsivertusysis;
Misionieri‰kas
darbas.
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20 Ir buvo taip, kad i‰ ten Nefis
ir Lehis òjo ∞ Nefio Ïem´.
21 Ir buvo taip, kad lamanit˜
armija juos suòmò ir ∞metò ∞
a
kalòjimà; taip, btent ∞ tà pat∞
kalòjimà, ∞ kur∞ Limhio tarnai
buvo ∞met´ Amonà ir jo brolius.
22 Ir po to, kai ‰ie i‰buvo ∞mesti
kalòjime daugel∞ dien˜ be
maisto, ‰tai, jie nuòjo ∞ kalòjimà
paimti j˜, kad nuÏudyt˜.
23 Ir buvo taip, kad Nefis ir
Lehis buvo apgaubti tarsi
a
ugnies, netgi taip, kad jie nedr∞so j˜ paliesti i‰ baimòs, kad
sudegs. Taãiau Nefis ir Lehis
nedegò; ir jie stovòjo tarsi ugnies
viduryje ir nedegò.
24 Ir kada jie pamatò, jog yra
apgaubti ugnies a stulpo ir kad
jis j˜ nedegina, j˜ ‰irdys ∞gavo
dràsos.
25 Nes jie matò, kad lamanitai
nedr∞sta j˜ paliesti; ir nedr∞sta
prisiartinti prie j˜, bet stovi,
lyg i‰ nuostabos bt˜ netek´
Ïado.
26 Ir buvo taip, kad Nefis ir
Lehis Ïengò ∞ priek∞ ir pradòjo
kalbòti jiems, sakydami: Nebijokite, nes tai Dievas parodò jums
‰∞ nuostab˜ dalykà, kuriuo jums
parodyta, jog negalite suãiupti
ms˜, kad nuÏudytumòte.
27 Ir ‰tai, kada jie i‰tarò ‰ituos
ÏodÏius, Ïemò nepaprastai sudrebòjo ir kalòjimo sienos sudrebòjo taip, lyg ketint˜ griti;
bet ‰tai, jos nesugriuvo. Ir ‰tai
tie, kurie buvo kalòjime, buvo
lamanitai ir nefitai atskalnai.
28 Ir buvo taip, kad juos
21a Mzj 7:6–7; 21:23.
23a I‰ 3:2.
24a I‰ 14:24; 1 Nef 1:6;

uÏdengò a tamsos debesis ir
apòmò baisi i‰kilminga baimò.
29 Ir buvo taip, kad atsklido
a
balsas lyg nuo tamsos debesies
vir‰aus, sakantis: Atgailaukite,
atgailaukite ir daugiau nesikòsinkite sunaikinti mano tarn˜,
kuriuos a‰ pasiunãiau pas jus
skelbti gerosios naujienos.
30 Ir buvo taip, kad, i‰gird´ ‰ità
balsà ir pamat´, jog tai nebuvo
griaustinio balsas, ir tai nebuvo
smarkaus audringo triuk‰mo
balsas, bet ‰tai, tai buvo a ramus
tobulo ‰velnumo balsas, lyg tai
bt˜ ‰nibÏdesys, ir jis persmelkò
juos iki pat sielos.
31 Ir nepaisant balso ‰velnumo, ‰tai Ïemò nepaprastai
sudrebòjo ir kalòjimo sienos vòl
sudrebòjo, lyg ketint˜ griti; ir
‰tai tamsos debesis, uÏdeng´s
juos, nesisklaidò.
32 Ir ‰tai vòl atsklido balsas,
sakantis: Atgailaukite, atgailaukite, nes dangaus karalystò priartòjo; ir daugiau nesikòsinkite
sunaikinti mano tarn˜. Ir buvo
taip, kad Ïemò vòl sudrebòjo ir
sienos suvirpòjo.
33 Ir taip pat vòl, treãià kartà,
atsklido balsas ir kalbòjo jiems
nuostabius ÏodÏius, kuri˜ Ïmogus negali i‰tarti; ir sienos vòl
virpòjo ir Ïemò drebòjo, lyg
skirt˜si ∞ dalis.
34 Ir buvo taip, kad lamanitai
negalòjo pabògti dòl tamsos
debesies, kuris uÏdengò juos;
taip, ir i‰ baimòs, kuri apòmò
juos, jie negalòjo pajudòti.
35 Dabar, tarp j˜ buvo vienas,

DS 29:12;
DÏS–I 1:16.
28a I‰ 14:20.

29a 3 Nef 11:3–14.
30a 1 Kar 19:12;
DS 85:6.
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pagal kilm´ nefitas, kuris kaÏkada priklausò Dievo baÏnyãiai,
bet atskilo nuo j˜.
36 Ir buvo taip, kad jis atsigr´Ïò
ir ‰tai, pro tamsos debes∞ pamatò Nefio ir Lehio veidus; ir
‰tai, jie nepaprastai a spindòjo,
lyg angel˜ veidai. Ir jis pamatò,
kad jie pakòlò savo akis ∞ dang˜;
ir jie stovòjo taip, lyg kalbòt˜,
arba kelt˜ balsus ∞ kaÏkokià
esyb´, kurià jie matò.
37 Ir buvo taip, kad ‰itas vyras
su‰uko miniai, kad jie atsigr´Ït˜
ir paÏiròt˜. Ir ‰tai, jiems buvo
duota galia atsigr´Ïti ir paÏiròti; ir jie pamatò Nefio ir Lehio
veidus.
38 Ir jie tarò tam vyrui: ·tai, kà
visa tai rei‰kia, ir su kuo ‰itie
vyrai kalbasi?
39 Dabar, to vyro vardas buvo
Aminadabas. Ir Aminadabas
tarò jiems: Jie kalbasi su Dievo
angelais.
40 Ir buvo taip, kad lamanitai
sakò jam: a Kà mums daryti, kad
bt˜ pa‰alintas ‰itas mus dengiantis tamsos debesis?
41 Ir Aminadabas tarò jiems:
Js turite a atgailauti ir ‰auktis
to balso, netgi kol b ∞tikòsite
Krist˜, apie kur∞ jus mokò
Alma, Amulekas ir Ziezromas;
ir kada js tai padarysite, jus
dengiantis tamsos debesis bus
pa‰alintas.
42 Ir buvo taip, kad visi jie
pradòjo ‰auktis balso to, kuris
drebino Ïem´; taip, jie ‰aukòsi
36a I‰ 34:29–35;
ApD 6:15.
40a ApD 2:37–39.
41a RR Atgailauti,
atgaila.

b
43a
44a
45a

netgi kol tamsos debesis buvo
i‰sklaidytas.
43 Ir buvo taip, jog apsiÏvalg´
ir pamat´, kad juos dengiantis
tamsos debesis buvo i‰sklaidytas, ‰tai jie pamatò esà a apgaubti, taip, kiekviena siela, ugnies
stulpo.
44 O Nefis ir Lehis buvo j˜ viduryje; taip, jie buvo apgaubti;
taip, jie buvo tarsi liepsnojanãios
ugnies viduryje, taãiau ji neÏeidò j˜ ir nepersimetò ant kalòjimo
sien˜; ir jie buvo pripildyti to
a
dÏiaugsmo, kuris neapsakomas
ir pilnas ‰lovòs.
45 Ir ‰tai, Dievo a ·ventoji
Dvasia nusileido i‰ dangaus ir
∞òjo ∞ j˜ ‰irdis, ir jie buvo pripildyti tarsi ugnies ir galòjo
b
kalbòti nuostabius ÏodÏius.
46 Ir buvo taip, kad jiems atsklido balsas, taip, malonus balsas, tarsi ‰nabÏdesys, sakantis:
47 a Ramybò, ramybò jums, dòl
js˜ tikòjimo mano Mylimuoju,
kuris buvo nuo pasaulio sukrimo.
48 Ir dabar, tai i‰gird´, jie paÏvelgò auk‰tyn, tarsi Ïiròdami,
i‰ kur sklido ‰itas balsas; ir
‰tai, jie i‰vydo prasivòrusius
a
dangus; ir angelai nusileido i‰
dangaus ir tarnavo jiems.
49 Ir t˜, kurie tai matò ir girdòjo, ten buvo apie trys ‰imtai
siel˜; ir jiems buvo pasakyta
eiti ir nesistebòti, ir neabejoti.
50 Ir buvo taip, kad jie i‰òjo ir
tarnavo Ïmonòms, skelbdami

RR Tikòjimas, tikòti.
3 Nef 17:24; 19:14.
RR DÏiaugsmas.
3 Nef 9:20;
Etr 12:14.

b RR Dovanos,
Dvasios.
47a RR Ramybò, taika.
48a 1 Nef 1:8.
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po visas aplinkines sritis viskà,
kà i‰girdo ir pamatò, ir taip
didesnioji lamanit˜ dalis buvo
j˜ ∞tikinta dòl ∞rodym˜, kuriuos
jie gavo, svarumo.
51 Ir visi, kurie buvo a ∞tikinti,
paliko savo karo ginklus, taip
pat ir savo neapykantà bei tòv˜
tradicijas.
52 Ir buvo taip, kad jie atidavò
nefitams j˜ nuosavybòs Ïemes.
6 SKYRIUS
Teisieji lamanitai pamokslauja nelabiems nefitams. Abi tautos klesti
taikos ir gausos laikotarpiu. Liuciferis, nuodòmòs kròjas, kursto
nelab˜j˜ ir Gadiantono plò‰ik˜
‰irdis ÏmogÏudystòms ir nelabumui. Plò‰ikai uÏgrobia valdÏià
nefitams. Apie 29–23 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad pasibaigus
‰e‰iasde‰imt antriesiems teisòj˜
valdÏios metams, visa tai ∞vyko,
ir lamanitai, didesnò j˜ dalis, dòl
j˜ tvirtumo ir pastovumo tikòjime tapo tokiais teisiais Ïmonòmis, kad j˜ a teisumas vir‰ijo
nefit˜ teisumà.
2 Nes ‰tai, buvo daug nefit˜,
kurie pasidarò tokie a uÏkietòj´,
neatgailaujantys ir didÏiai nelabi, kad atmetò Dievo Ïod∞ ir visà
pamokslavimà bei prana‰avimà,
kuris vyko tarp j˜.
3 Taãiau baÏnyãios Ïmonòs
didÏiai dÏiaugòsi lamanit˜ atsivertimu, taip, dòl Dievo baÏnyãios, kuri buvo ∞steigta tarp
51a Al 31:5.
6 1a Hel 13:1.
2 a Rom 1:28–32.

j˜. Ir jie a bendravo vienas su
kitu ir dÏigavo drauge ir jautò
didel∞ dÏiaugsmà.
4 Ir buvo taip, kad daugelis
lamanit˜ atòjo ∞ Zarahemlos
Ïem´ ir skelbò nefit˜ Ïmonòms
apie savo a atsivertimà, ir ragino
juos tikòti ir atgailauti.
5 Taip, ir daugelis pamokslavo
su nepaprastai didele galia ir
valdÏia, atvesdami daugel∞ j˜ ∞
nuolankumo gelmes, kad bt˜
nuolanks Dievo ir Avinòlio
pasekòjai.
6 Ir buvo taip, kad daugelis
lamanit˜ i‰òjo ∞ Ïem´ ‰iauròje;
ir taip pat Nefis ir Lehis nuòjo
∞ Ïem´ a ‰iauròje pamokslauti
Ïmonòms. Ir taip pasibaigò ‰e‰iasde‰imt tretieji metai.
7 Ir ‰tai, visoje Ïemòje buvo
taika, tokia, kad nefitai panoròj´
galòjo eiti ∞ bet kurià Ïemòs dal∞
pas nefitus ar lamanitus.
8 Ir buvo taip, kad lamanitai
taip pat òjo, kur tik noròjo, ar
tai bt˜ tarp lamanit˜, ar tarp
nefit˜; ir taip jie laisvai bendravo vieni su kitais, kad pirkt˜ ir
parduot˜, ir gaut˜ pelnà, pagal
savo norà.
9 Ir buvo taip, kad jie tapo nepaprastai turtingi, tiek lamanitai, tiek ir nefitai; ir jie turòjo
nepaprastai daug aukso, sidabro ir visoki˜ brangi˜j˜ metal˜
tiek pietinòje, tiek ir ‰iaurinòje
Ïemòje.
10 Dabar, pietinò Ïemò vadinosi Lehio Ïemò, o ‰iaurinò Ïemò
vadinosi a Muleko Ïemò, pavadinta pagal Zedekijo sn˜; nes

3 a RR Bendrystò.
4 a RR Atsivertimas,
atsivertusysis.

6 a Al 63:4–9;
Hel 3:11–12.
10a Mzj 25:2–4; Hel 8:21.
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Vie‰pats atvedò Mulekà ∞ ‰iaurin´ Ïem´, o Leh∞ – ∞ pietin´ Ïem´.
11 Ir ‰tai, abiejose ‰itose Ïemòse buvo visokios r‰ies aukso ir
sidabro, ir ∞vairi˜ brangi˜ rd˜;
ir ten taip pat buvo naging˜
meistr˜, kurie perdirbdavo ∞vairias rdas ir jas i‰valydavo; ir
taip jie tapo turtingi.
12 Jie gausiai augino javus tiek
‰iauròje, tiek ir pietuose; ir nepaprastai klestòjo tiek ‰iauròje, tiek
ir pietuose. Ir jie pasidaugino ir
nepaprastai sustipròjo Ïemòje. Ir
jie augino daug kaimeni˜ ir band˜, taip, daug penim˜ jaunikli˜.
13 ·tai, j˜ moterys plu‰òjo,
verpò ir gamino visokius audinius, plon˜ sukt˜ sil˜ drobes
ir ∞vairi˜ r‰i˜ audinius, kad
aprengt˜ j˜ nuogumà. Ir taip
‰e‰iasde‰imt ketvirtieji metai
praòjo taikoje.
14 Ir ‰e‰iasde‰imt penktaisiais
metais pas juos taip pat buvo
didelis dÏiaugsmas ir taika, taip,
daug pamokslavimo ir daug
prana‰ysãi˜ apie tai, kas ∞vyks.
Ir taip praòjo ‰e‰iasde‰imt penktieji metai.
15 Ir buvo taip, kad ‰e‰iasde‰imt ‰e‰taisiais teisòj˜ valdÏios
metais, ‰tai, a Cezoramas buvo
nuÏudytas neÏinomos rankos,
jam sòdint teismo krasòje. Ir
buvo taip, kad tais paãiais metais jo snus, kur∞ liaudis paskyrò vietoje jo, taip pat buvo
nuÏudytas. Ir taip pasibaigò
‰e‰iasde‰imt ‰e‰tieji metai.
16 Ir ‰e‰iasde‰imt septint˜j˜
met˜ pradÏioje Ïmonòs vòl pradòjo darytis nepaprastai nelabi.
15a Hel 5:1.

17a 3 Nef 9:9.

17 Nes ‰tai, Vie‰pats taip ilgai
laimino juos pasaulio turtais,
kad jie nebuvo kurstomi pykãiui,
karams nei kraujo praliejimui;
todòl jie pradòjo ‰irdimis prisiri‰ti prie savo turt˜; taip, jie
pradòjo siekti pelno, kad galòt˜
i‰kilti vienas vir‰ kito; todòl jie
pradòjo vykdyti a slaptas ÏmogÏudystes, plò‰ti ir grobti, kad
gaut˜ pelno.
18 Ir ‰tai dabar, ‰itie ÏmogÏudÏiai ir plò‰ikai buvo Ki‰kumeno
ir a Gadiantono suorganizuota
gauja. Ir dabar, buvo taip, kad
net tarp nefit˜ buvo daug i‰
Gadiantono gaujos. Bet ‰tai, j˜
buvo daugiau tarp nelabesnòs
lamanit˜ dalies. Ir jie buvo vadinami Gadiantono plò‰ikais ir
ÏmogÏudÏiais.
19 Ir tai jie nuÏudò vyriausiàj∞
teisòjà Cezoramà ir jo sn˜
teismo krasòje, ir ‰tai, jie liko
nesurasti.
20 Ir dabar buvo taip, jog lamanitai, aptik´, kad tarp j˜ esama
plò‰ik˜, nepaprastai krimtosi;
ir jie panaudojo viskà, kas buvo
j˜ galioje, kad i‰naikint˜ juos
nuo Ïemòs veido.
21 Bet ‰tai, ·òtonas sukurstò
didesnòs nefit˜ dalies ‰irdis, tad
jie susivienijo su tomis plò‰ik˜
gaujomis ir priòmò j˜ sandoras,
ir davò priesaikas, kad gins ir
saugos vienas kità, kokiose sudòtingose aplinkybòse jie beatsidurt˜, idant nenukentòt˜ uÏ
savo ÏmogÏudystes, plò‰imus
ir vagystes.
22 Ir buvo taip, kad jie turòjo
savo Ïenklus, taip, slaptus
18a Hel 2:4, 12–13.
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Ïenklus ir slaptus ÏodÏius; ir tai
dòl to, kad galòt˜ atskirti brol∞,
sudarius∞ sandorà, idant kad ir
kok∞ nelabumà jo brolis bedaryt˜, jis nenukentòt˜ nuo savo
brolio ar nuo t˜, kurie priklausò
jo gaujai ir sudarò ‰ità sandorà.
23 Ir taip jie galòt˜ Ïudyti ir
plò‰ti, ir vogti, ir paleistuvauti,
ir daryti visok∞ nelabumà prie‰ingai savo ‰alies ∞statymams ir
taip pat savo Dievo ∞statymams.
24 Ir kas tik i‰ t˜, kurie priklausò j˜ gaujai, apreik‰t˜ pasauliui
apie j˜ a nelabumà ir j˜ bjaurumus, tas bt˜ teisiamas ne pagal
‰alies ∞statymus, bet pagal j˜
nelabumo ∞statymus, nustatytus
Gadiantono ir Ki‰kumeno.
25 Dabar ‰tai, tai yra tos slaptos
a
priesaikos ir sandoros, kurios,
pagal Almos ∞sakymà jo snui,
neturi i‰eiti ∞ pasaul∞, kad netapt˜ priemone nuvesti Ïmones ∞
sunaikinimà.
26 Dabar ‰tai, tos a slaptos
priesaikos ir sandoros neatòjo
Gadiantonui i‰ metra‰ãi˜, kurie
buvo perduoti Helamanui; bet
‰tai, jas ∞ Gadiantono ‰ird∞ ∞dòjo
·òtonas – b ta pati esybò, kuri
suviliojo ms˜ pirmuosius
gimdytojus valgyti uÏdrausto
vaisiaus.
27 Taip, ta pati esybò, kuri
susitarò su a Kainu, kad jeigu ‰is
nuÏudys savo brol∞ Abel∞, tai
nebus Ïinoma pasauliui. Ir nuo
to laiko ji susimokydavo su
Kainu ir jo pasekòjais.
22a RR Slaptos sàjungos.
24a RR Nelabas,
nelabumas.
25a Al 37:27–32.
26a Moz 5:29, 49–52.

28 Ir tai ta pati esybò, kuri ∞dòjo
∞ Ïmoni˜ ‰irdis a statyti bok‰tà,
pakankamai auk‰tà, kad jie galòt˜ patekti ∞ dang˜. Ir tai buvo
ta pati esybò, kuri viliojo Ïmones, atòjusius nuo to bok‰to ∞
‰ità Ïem´; kuri skleidò tamsos
ir bjaurum˜ darbus po visà ‰itos
Ïemòs veidà, kol nusitempò
Ïmones ∞ b visi‰kà sunaikinimà
ir ∞ nesibaigiant∞ pragarà.
29 Taip, tai ta pati esybò, kuri
∞dòjo ∞ a Gadiantono ‰ird∞ toliau
t´sti tamsos ir slapt˜ ÏmogÏudysãi˜ darbà; ir ji vykdò tai nuo
Ïmogaus pradÏios netgi iki
dabartinio laiko.
30 Ir ‰tai, tai ji, ·òtonas, visokios nuodòmòs a kròjas. Ir ‰tai,
jis t´sia savo tamsos ir slapt˜
ÏmogÏudysãi˜ darbus ir perduoda j˜ sàmokslus ir priesaikas, ir
sandoras, ir baisaus nelabumo
planus i‰ vienos kartos ∞ kità
pagal tai, kiek jis gali uÏvaldyti
Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdis.
31 Ir dabar ‰tai, jis stipriai
uÏvaldò nefit˜ ‰irdis; taip, tiek,
kad jie pasidarò nepaprastai
nelabi; taip, didesnò j˜ dalis
pasuko i‰ teisumo kelio ir a trypò
po savo kojomis Dievo ∞sakymus, ir pasuko savo keliais, ir
pasistatò sau stabus i‰ savo
aukso ir sidabro.
32 Ir buvo taip, kad visos ‰itos
nedorybòs i‰tiko juos per a nedaugelio met˜ laikotarp∞, netgi
taip, kad didesnò j˜ dalis i‰tiko
juos teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmo-

b 3 Nef 6:28;
Moz 4:6–12.
27a Moz 5:18–33.
28a Pr 11:1–4; Etr 1:3.
b Etr 8:9, 15–25.

29a Hel 2:4–13.
30a Al 5:39–42;
Mor 7:12, 17; Moz 4:4.
31a 1 Nef 19:7.
32a Al 46:8.

Helamano 6:33–7:2
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nòms ‰e‰iasde‰imt septintaisiais
metais.
33 Ir taip pat ‰e‰iasde‰imt a‰tuntaisiais metais jie augo savo
nedorybòmis, dideliam teisi˜j˜
sielvartui ir apgailestavimui.
34 Ir taip mes matome, kad
nefitai pradòjo ristis ∞ netikòjimà
ir augti nelabumu ir bjaurumais,
kai tuo tarpu lamanitai pradòjo
nepaprastai augti savo Dievo
paÏinimu; taip, jie pradòjo laikytis jo nuostat˜ ir ∞sakym˜ ir
vaik‰ãioti prie‰ais j∞ tiesoje ir
doroje.
35 Ir taip matome, kad Vie‰paties Dvasia pradòjo a trauktis
nuo nefit˜ dòl j˜ ‰irdÏi˜ nelabumo ir kietumo.
36 Ir taip matome, kad
Vie‰pats pradòjo i‰lieti savo
Dvasios ant lamanit˜ dòl j˜
∞kalbamumo ir noro tikòti jo
ÏodÏiais.
37 Ir buvo taip, kad lamanitai
medÏiojo Gadiantono plò‰ik˜
gaujà ir skelbò Dievo Ïod∞ nelabesnei j˜ daliai, ir taip ‰ita
plò‰ik˜ gauja buvo visi‰kai
i‰naikinta i‰ lamanit˜ tarpo.
38 Ir buvo taip, kad, antravertus, nefitai palaikò ir ròmò juos,
pradedant nelabesniàja j˜ dalimi, kol ‰ie pasklido po visà nefit˜ Ïem´ ir suvedÏiojo didesn´
dal∞ teisi˜j˜, kol ‰ie nusirito iki
to, kad òmò tikòti j˜ darbais ir
priimti dal∞ j˜ grobio bei jungtis
prie j˜ slapt˜ ÏmogÏudysãi˜ ir
suokalbi˜.
39 Ir taip jie pradòjo visi‰kai
valdyti valdÏià, todòl trypò po
kojomis ir triu‰kino, ir draskò,
35a Mzj 2:36; DS 121:37.
39a Ps 109:16;

ir atsukdavo nugarà a varg‰ams
ir romiems, ir nuolankiems
Dievo sekòjams.
40 Ir taip mes matome, kad
jie buvo baisioje bsenoje ir
a
brendo nesibaigianãiam sunaikinimui.
41 Ir buvo taip, kad taip pasibaigò teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms ‰e‰iasde‰imt a‰tuntieji metai.
Nefio, Helamano Snaus, Prana‰ystò. Dievas grasina Nefio
Ïmonòms, kad aplankys juos
pyktyje visi‰kam j˜ sunaikinimui, jeigu jie neatgailaus dòl
savo nelabumo. Dievas i‰tinka
Nefio Ïmones maru; jie atgailauja ir atsigr´Ïia ∞ j∞. Lamanitas
Samuelis prana‰auja nefitams.
Tai apra‰yta nuo 7 iki 16 skyriaus
imtinai

7 SKYRIUS
·iauròje Nefis atmetamas ir sugr∞Ïta ∞ Zarahemlà. Jis meldÏiasi savo
sodo bok‰te ir po to ‰aukia Ïmones
atgailauti, arba jie praÏus. Apie
23–21 m. prie‰ Kristaus gim.
·tai, dabar buvo taip, kad teisòj˜ valdÏios nefit˜ Ïmonòms
‰e‰iasde‰imt devintaisiais metais Nefis, Helamano snus,
a
sugr∞Ïo ∞ Zarahemlos Ïem´ i‰
Ïemòs ‰iauròje.
2 Nes jis buvo i‰òj´s tarp
Ïmoni˜, kurie buvo ‰iaurinòje
Ïemòje, ir skelbò jiems Dievo
Ïod∞, ir daug jiems prana‰avo.

Al 5:54–56; DS 56:16.
40a Hel 5:2; 11:37;

DS 18:6.
7 1a Hel 6:6.
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3 Ir jie atmetò visus jo ÏodÏius,
tad jis negalòjo daugiau pasilikti
tarp j˜, bet vòl sugr∞Ïo ∞ savo
gimtin´.
4 Ir matydamas Ïmones tokio
baisaus nelabumo bsenoje ir
tuos Gadiantono plò‰ikus, uÏòmusius teismo krases – uÏgrobusius galià ir valdÏià ‰alyje
ir atmetusius Dievo ∞sakymus
be maÏiausio pasiteisinimo prie‰ais j∞, nevykdanãius jokio
teisingumo Ïmoni˜ vaikams,
5 nuteisianãius teisiuosius uÏ
j˜ teisumà, leidÏianãius kaltiesiems ir nelabiesiems uÏ pinigus i‰eiti nenubaustiems, ir
negana to, palaikomus vyriausybòs vir‰nòje, kad valdyt˜ ir
veikt˜ pagal savo norus, idant
galòt˜ gauti pelno ir a pasaulio
gyri˜ ir be to, kad galòt˜ lengviau svetimauti ir vogti, ir Ïudyti, ir veikti pagal savo paãi˜
norus –
6 dabar, ‰ita didi nedorybò
i‰tiko nefitus per nedaugelio
met˜ laikotarp∞ – ir kada Nefis
tai pamatò, ‰irdis jo krtinòje
pritvinko sielvarto; ir jis su‰uko
i‰ savo sielos skausmo:
7 O, kad a‰ bãiau galòj´s
gyventi tomis dienomis, kai
mano tòvas Nefis pradÏioje atvyko i‰ Jeruzalòs Ïemòs, kad
bãiau galòj´s dÏiaugtis su juo
paÏadòtoje Ïemòje; tada jo
Ïmonòs buvo lengvai pripra‰omi, tvirtai pasiryÏ´ laikytis
Dievo ∞sakym˜ ir lòti susigundyti daryti nedoryb´; ir jie
buvo greiti klausyti Vie‰paties
ÏodÏi˜ –
5 a Mt 13:22; 16:26.

13a Mt 3:5–8.

8 taip, jeigu bãiau galòj´s
gyventi tomis dienomis, mano
siela dÏiaugt˜si mano broli˜
teisumu.
9 Bet ‰tai, man paskirta, kad
‰itos bt˜ mano dienos ir kad
mano siela bt˜ pripildyta sielvarto dòl ‰ito mano broli˜ nelabumo.
10 Ir ‰tai, dabar buvo taip, kad
tai vyko ant bok‰to, buvusio
Nefio sode, kuris buvo ‰alia
vie‰kelio, vedusio ∞ pagrindin´
turgaviet´, kuri buvo Zarahemlos mieste; taigi Nefis buvo
atsiklaup´s ant bok‰to, buvusio
jo sode; tas bok‰tas taip pat
buvo netoli sodo vart˜, ‰alia
kuri˜ òjo vie‰kelis.
11 Ir buvo taip, kad pro ‰al∞ òjo
vyrai ir pamatò Nef∞, kai jis ant
bok‰to liejo savo sielà Dievui; ir
jie nubògo ir prane‰ò Ïmonòms,
kà mat´, ir Ïmonòs susiòjo
miniomis, kad suÏinot˜ tokio
didelio raudojimo dòl ‰it˜
Ïmoni˜ nelabumo prieÏast∞.
12 Ir dabar, kada Nefis atsikòlò,
jis pamatò susirinkusias Ïmoni˜
minias.
13 Ir buvo taip, kad jis atvòrò
savo burnà ir sakò jiems: ·tai,
a
ko ãia susirinkote? Kad pasakyãiau jums apie js˜ nedorybes?
14 Taip, nes a‰ pasikòliau ∞ savo
bok‰tà, kad galòãiau i‰lieti sielà
savo Dievui dòl nepaprasto savo
‰irdies sielvarto, kur∞ sukòlò
js˜ nedorybòs!
15 Ir dòl mano raud˜ ir aiman˜
js susirinkote ir stebitòs; taip,
ir jums tikrai reikia stebòtis;
taip, js turite stebòtis, kadangi

Helamano 7:16–29
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leidote velniui taip stipriai
uÏvaldyti savo ‰irdis.
16 Taip, kaipgi js galòjote
leistis suviliojami to, kuris siekia
nusviesti js˜ sielas Ïemyn ∞
nesibaigiant∞ nelaimingumà ir
begalin∞ vargà?
17 O atgailaukite, atgailaukite!
a
Kam jums mirti? Atsigr´Ïkite,
atsigr´Ïkite ∞ Vie‰pat∞, savo
Dievà. Kodòl jis paliko jus?
18 Todòl, kad js uÏkietinote
savo ‰irdis; taip, js neklausote
a
gerojo ganytojo balso; taip,
b
sukòlòte jo pykt∞ prie‰ jus.
19 Ir ‰tai, jeigu neatgailausite,
uÏuot a surink´s jus, ‰tai, jis jus
i‰sklaidys, ir taip tapsite maistu
‰unims ir laukiniams Ïvòrims.
20 O, kaip js galòjote uÏmir‰ti
savo Dievà tà paãià dienà, kurià
jis i‰vadavo jus?
21 Bet ‰tai, tai dòl pelno, dòl
Ïmoni˜ gyriaus, taip, ir kad
gautumòt aukso ir sidabro. Ir
js ‰irdimis prisiri‰ote prie turt˜
ir tu‰ãi˜ ‰io a pasaulio dalyk˜,
dòl kuri˜ Ïudote ir plò‰iate, ir
vagiate, ir b neteisingai liudijate
prie‰ savo artimà, ir darote
visokià nedoryb´.
22 Ir dòl ‰itos prieÏasties vargas i‰tiks jus, jeigu neatgailausite. Nes jeigu neatgailausite,
‰tai ‰itas didis miestas ir taip
pat tie dids aplinkiniai miestai ms˜ nuosavybòs Ïemòje
bus atimti, tad jums nebus
vietos juose; nes ‰tai, Vie‰pats
neduos jums a jògos, kaip jis
17a Ez 18:23, 31–32.
18a Ez 34:12; Jn 10:14–16;
Al 5:38–41, 57–60.
RR Gerasis ganytojas.
b JokK 1:8;
Al 12:36–37.

darò ligi ‰iol, kad atsilaikytumòt
prie‰ savo prie‰us.
23 Nes ‰tai, taip sako Vie‰pats:
A‰ nerodysiu nelabiems savo
jògos, vienam daugiau negu
kitam, nebent tiems, kurie atgailaus dòl savo nuodòmi˜ ir
klausys mano ÏodÏi˜. Todòl dabar a‰ noròãiau, kad js, mano
broliai, pamatytumòt, jog lamanitams bus a geriau negu jums,
jeigu neatgailausite.
24 Nes ‰tai, jie teisesni uÏ jus,
nes nenusidòjo tam dideliam
paÏinimui, kur∞ gavote js; todòl
Vie‰pats bus gailestingas jiems;
taip, jis a prat´s j˜ dienas ir padaugins j˜ sòklà, kai tuo tarpu
js bsite visi‰kai b sunaikinti,
jeigu neatgailausite.
25 Taip, vargas jums dòl to
baisaus bjaurumo, kuris atsirado tarp js˜; ir js ∞sijungòte ∞
tai, taip, ∞ tà a slaptà gaujà,
∞steigtà Gadiantono!
26 Taip, a vargas i‰tiks jus dòl
to i‰didumo, kuriam leidote ∞eiti
∞ savo ‰irdis, kuris dòl js˜ nepaprastai dideli˜ b turt˜ pakòlò
jus vir‰ to, kas gera!
27 Taip, vargas jums dòl js˜
nelabumo ir bjaurum˜!
28 Ir jeigu neatgailausite, js
praÏsite; taip, btent js˜
Ïemòs bus atimtos i‰ js˜, ir
js bsite i‰naikinti nuo Ïemòs
veido.
29 ·tai dabar, kad visa tai
∞vyks, a‰ sakau ne i‰ sav´s, kadangi ne i‰ sav´s tai a Ïinau; bet

19a 3 Nef 10:4–7.
21a RR Pasaulieti‰kumas.
b I‰ 20:16;
Mt 15:19–20.
22a Mzj 7:29.
23a Hel 15:11–15.

24a
b
25a
26a
b
29a

Al 9:16; DS 5:33.
Al 9:19.
Hel 3:23.
Iz 5:8–25.
JokK 2:13.
Al 5:45–46.
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‰tai, a‰ Ïinau, kad visa tai tiesa,
kadangi tai man atskleidò Vie‰pats Dievas; todòl a‰ liudiju, kad
tai ∞vyks.
8 SKYRIUS
Nedori teisòjai siekia sukurstyti
Ïmones prie‰ Nef∞. Abraomas,
Mozò, Zenosas, Zenokas, Ezijas,
Izaijas, Jeremijas, Lehis ir Nefis –
visi liudijo apie Krist˜. Per ∞kvòpimà Nefis paskelbia apie vyriausiojo
teisòjo nuÏudymà. Apie 23–21 m.
prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad Nefiui
i‰tarus ‰iuos ÏodÏius, – ‰tai, ten
buvo vyrai, kurie buvo teisòjai,
taip pat priklausà slaptajai
Gadiantono gaujai, – jie pyko ir
‰aukò prie‰ j∞, sakydami Ïmonòms: Kodòl js nesuãiumpate
‰ito vyro ir neatvedate jo, kad
jis bt˜ teisiamas pagal nusikaltimà, kur∞ padarò?
2 Ko Ïirite ∞ ‰ità vyrà ir klausotòs jo burnojimo prie‰ ‰ituos
Ïmones ir prie‰ ms˜ ∞statymà?
3 Nes ‰tai, Nefis jiems kalbòjo
apie j˜ ∞statymo sugedimà; taip,
Nefis kalbòjo daug dalyk˜,
kurie negali bti uÏra‰yti; ir jis
nekalbòjo nieko, kas prie‰taraut˜ Dievo ∞sakymams.
4 Ir ‰itie teisòjai pyko ant jo,
kadangi jis atvirai jiems a kalbòjo
apie j˜ slaptus tamsos darbus;
taãiau jie nedr∞so jo suãiupti, nes
bijojo Ïmoni˜, kad jie nepradòt˜
‰aukti prie‰ juos.
5 Todòl jie ‰aukò Ïmonòms,
sakydami: Kodòl js leidÏiate
8 4a 1 Nef 16:2–3.
8 a Hel 7:29.

‰itam vyrui burnoti prie‰ mus?
Nes ‰tai jis pasmerkò visà ‰ità
liaud∞, netgi sunaikinimui; taip,
ir taip pat sakò, kad ‰itie ms˜
galingi miestai bus atimti i‰
ms˜, ir mums nebus vietos
juose.
6 Ir dabar mes Ïinome, kad tai
ne∞manoma, nes ‰tai esame galingi ir ms˜ miestai galingi,
todòl ms˜ prie‰ai negali turòti
jokios galios mums.
7 Ir taip jie kurstò Ïmones
pykãiui prie‰ Nef∞ ir kòlò ginãus
tarp j˜; nes buvo toki˜, kurie
‰aukò: Palikite ‰∞ vyrà ramybòje,
nes jis geras vyras ir tai, kà jis
sako, tikrai ∞vyks, jeigu neatgailausime.
8 Taip, ‰tai mus i‰tiks visi
teismai, apie kuriuos jis mums
liudijo; nes mes Ïinome, kad jis
mums teisingai liudijo apie
ms˜ nedorybes. Ir ‰tai j˜ yra
daug, ir jis taip pat a Ïino viskà,
kas uÏgrius mus, kaip Ïino apie
ms˜ nedorybes.
9 Taip, ir ‰tai, jeigu jis nebt˜
prana‰as, jis negalòt˜ liudyti
apie tai.
10 Ir buvo taip, kad tie Ïmonòs,
kurie ketino sunaikinti Nef∞,
pabijojo j∞ suãiupti; todòl jis vòl
pradòjo kalbòti, matydamas,
kad kai kuri˜ akyse jis ∞gijo tok∞
palankumà, kad likusieji bijojo.
11 Todòl jis buvo priverstas
dar kalbòti jiems ir sakò: ·tai,
mano broliai, argi neskaitòte,
kad Dievas davò galià vienam
vyrui, btent Mozei, smogti ∞
a
Raudonosios jros vandenis,
ir jie persiskyrò ∞ abi puses, tad

11a I‰ 14:16;
1 Nef 17:26;

Mzj 7:19; DS 8:2–3;
Moz 1:25.
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izraelitai, kurie buvo ms˜ tòvai, peròjo sausa Ïeme, ir vandenys uÏsivòrò vir‰ egiptieãi˜
armij˜ ir juos prarijo?
12 Ir dabar ‰tai, jeigu Dievas
davò ‰itam vyrui tokià galià, tai
kodòl js turòtumòte ginãytis
tarp sav´s ir sakyti, kad jis nedavò man galios Ïinoti apie
teismus, kurie i‰tiks jus, jeigu
neatgailausite?
13 Bet, ‰tai, js neigiate ne tik
mano ÏodÏius, bet taip pat neigiate visus ÏodÏius, pasakytus
ms˜ tòv˜, ir taip pat ÏodÏius,
pasakytus ‰ito vyro, Mozòs,
kuris turòjo tokià didel´ galià,
duotà jam, taip, ÏodÏius, kuriuos jis pasakò apie Mesijo
atòjimà.
14 Taip, argi jis neliudijo, kad
turi ateiti Dievo Snus? Ir kaip
jis tyruose a i‰kòlò skaistvarin´
gyvat´, lygiai taip bus i‰keltas
tas, kuris ateis.
15 Ir kaip visi, kurie Ïiròjo ∞
tà gyvat´, a i‰gyveno, lygiai taip,
visi, kurie Ïiròs ∞ Dievo Sn˜,
tikòdami, bdami atgailaujanãios dvasios, b gyvens, btent tam
gyvenimui, kuris yra amÏinas.
16 Ir dabar ‰tai, ne tik Mozò
liudijo apie tai, bet ir a visi ‰ventieji prana‰ai nuo jo dien˜ net
iki Abraomo dien˜.
17 Taip, ir ‰tai, aAbraomas
14a Sk 21:6–9;
2 Nef 25:20;
Al 33:19–22.
RR Jòzus
Kristus – Kristaus
pavaizdai ir
simboliai.
15a 1 Nef 17:41;
Al 37:45–47;
3 Nef 15:9.

b
16a
17a
18a

matò jo atòjimà ir buvo pripildytas dÏiaugsmo ir dÏigavo.
18 Taip, ir ‰tai, sakau jums,
kad ne tik Abraomas Ïinojo apie
tai, bet ir prie‰ Abraomo dienas
buvo a daug pa‰aukt˜ pagal
Dievo b tvarkà; taip, btent pagal
jo Snaus tvarkà; ir tai buvo
tam, kad prie‰ gana daug
tkstanãi˜ met˜ iki jo atòjimo
Ïmonòms bt˜ parodyta, kad
jiems tikrai ateis i‰pirkimas.
19 Ir dabar, noròãiau, kad
Ïinotumòt, jog nuo Abraomo
dien˜ buvo daugybò prana‰˜,
liudijusi˜ apie tai; ‰tai, prana‰as
a
Zenosas dràsiai liudijo; uÏ tai
jis buvo nuÏudytas.
20 Ir ‰tai, taip pat a Zenokas
ir Ezijas, ir taip pat b Izaijas ir
c
Jeremijas (Jeremijas buvo tas
pats prana‰as, kuris liudijo apie
d
Jeruzalòs sugriovimà), ir dabar
mes Ïinome, kad Jeruzalò buvo
sugriauta sulig Jeremijo ÏodÏiais.
O tad kodòl gi Dievo Snui neateiti sulig jo prana‰yste?
21 Ir dabar, argi js ginãysitòs,
kad a Jeruzalò buvo sugriauta?
Ar sakysite, jog Zedekijo b sns
nebuvo nuÏudyti, visi, i‰skyrus
c
Mulekà? Taip, ir argi nematote,
kad Zedekijo sòkla yra su
mumis ir jie yra i‰vyti i‰ Jeruzalòs Ïemòs? Bet ‰tai, tai dar
ne viskas.

Jn 11:25.
JokK 4:4–5; 7:11.
Pr 22:8–14; Jn 8:56.
Al 13:19; DS 84:6–16;
136:37.
b RR Melchizedeko
kunigystò.
19a Al 34:7.
20a 1 Nef 19:10;
3 Nef 10:15–16.

RR Ra‰tai – Prarasti
Ra‰tai.
b Iz 53.
c 1 Nef 5:13; 7:14.
d Jer 26:18; 1 Nef 1:4.
21a 2 Nef 6:8; Om 1:15.
b 2 Kar 25:7; Jer 39:6;
52:10.
c Ez 17:22–23;
Hel 6:10.
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22 Ms˜ tòvas Lehis buvo
i‰vytas i‰ Jeruzalòs, kadangi jis
liudijo apie tai. Nefis taip pat
liudijo apie tai ir taip pat beveik
visi ms˜ tòvai iki pat ‰ito laiko;
taip, jie liudijo apie Kristaus
a
atòjimà ir Ïvelgò ateitin, ir
dÏigavo jo diena, kuri ateis.
23 Ir ‰tai, jis yra Dievas, ir jis
yra su jais, ir jis aprei‰kò save
jiems, kad jie yra jo i‰pirkti; ir
jie ‰lovino j∞ dòl to, kas ∞vyks.
24 Ir dabar, kadangi Ïinote tai
ir negalite to neigti, nebent meluotumòt, todòl ‰ituo js nusidòjote, nes atmetòte visa tai,
nepaisydami tokios daugybòs
∞rodym˜, kuriuos gavote; taip,
btent, js gavote a visa, tiek kas
danguje, tiek ir visa, kas Ïemòje,
kaip liudijimà, kad tai tiesa.
25 Bet ‰tai, js atmetòte tiesà ir
a
mai‰tavote prie‰ savo ‰ventàj∞
Dievà; ir netgi ‰iuo metu uÏuot
krov´ sau b lobius danguje, kur
niekas nesugenda ir kur niekas
ne‰varus negali patekti, js
kraunate sau rstyb´ c teismo
dienai.
26 Taip, netgi ‰iuo metu js
br´state – dòl savo ÏmogÏudysãi˜, a i‰tvirkavimo ir nelabumo –
nesibaigianãiam sunaikinimui;
taip, ir jeigu neatgailausite,
netrukus tai i‰tiks jus.
27 Taip, ‰tai dabar tai tikrai
prie js˜ dur˜; taip, eikite prie
teismo krasòs ir i‰tirkite; ir ‰tai,
js˜ teisòjas nuÏudytas ir a guli
savo kraujyje; ir j∞ nuÏudò
22a RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
24a Al 30:44; Moz 6:63.

b

jo brolis, siekiantis atsisòsti ∞
teismo kras´.
28 Ir ‰tai, jie abu priklauso js˜
slaptai gaujai, kurios a ∞kròjas
yra Gadiantonas ir piktasis,
kuris stengiasi sunaikinti Ïmoni˜ sielas.
9 SKYRIUS
Pasiuntiniai randa vyriausiàj∞
teisòjà negyvà prie teismo krasòs.
Jie ∞kalinami, o vòliau paleidÏiami.
Nefis ∞kvòptas nurodo, kad Ïudikas
yra Seantumas. Kai kas Nef∞ laiko
prana‰u. Apie 23–21 m. prie‰
Kristaus gim.

·tai, dabar buvo taip, kad
Nefiui i‰tarus ‰ituos ÏodÏius,
kaÏkokie vyrai, kurie buvo tarp
j˜, nubògo prie teismo krasòs;
taip, i‰ tikr˜j˜ buvo penki vyrai,
kurie nuòjo ir eidami tarpusavy
kalbòjo:
2 ·tai, dabar mes tikrai suÏinosime, ar ‰itas vyras yra prana‰as
ir ar Dievas jam ∞sakò prana‰auti
mums tokius nuostabius dalykus. ·tai, mes netikime, kad
∞sakò; taip, mes netikime, jog jis
prana‰as; taãiau, jeigu tai, kà jis
pasakò apie vyriausiàj∞ teisòjà –
kad jis negyvas – pasitvirtins,
mes patikòsime, kad ir kiti
ÏodÏiai, kuriuos jis kalbòjo, yra
tikri.
3 Ir buvo taip, kad jie visomis
i‰galòmis bògo ir atbògo prie
teismo krasòs; ir ‰tai, vyriausia-

25a Mzj 2:36–38; 3:12.
b Hel 5:8;
3 Nef 13:19–21.
c DS 10:20–23;
121:23–25.

26a
27a
b
28a

RR I‰tvirkavimas.
Hel 9:3, 15.
Hel 9:6, 26–38.
Hel 6:26–30.
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sis teisòjas buvo parkrit´s ant
Ïemòs ir a gulòjo savo kraujyje.
4 Ir dabar ‰tai, kada jie tai
pamatò, jie buvo taip apstulbinti, kad parpuolò ant Ïemòs;
nes jie nebuvo patikòj´ ÏodÏiais,
kuriuos Nefis kalbòjo apie vyriausiàj∞ teisòjà.
5 Bet dabar, pamat´, jie patikòjo, ir juos apòmò baimò, kad visi
teismai, apie kuriuos kalbòjo
Nefis, i‰tiks ‰ituos Ïmones; todòl
jie drebòjo ir parpuolò ant Ïemòs.
6 Dabar, tuojau po to, kai teisòjas buvo nuÏudytas, – jis buvo
nudurtas persirengusio savo
brolio, ir ‰is pabògo, ir tarnai
nubògo ir prane‰ò Ïmonòms,
sukeldami ‰auksmà apie ÏmogÏudyst´ tarp j˜;
7 ir ‰tai Ïmonòs susirinko ∞ teismo krasòs vietà – ir ‰tai, savo
nuostabai, jie pamatò tuos penkis vyrus, kurie buvo parpuol´
ant Ïemòs.
8 Ir dabar, ‰itie Ïmonòs nieko
neÏinojo apie tà minià, kuri
buvo susirinkusi prie Nefio
a
sodo; todòl jie kalbòjo tarpusavy: ·itie vyrai nuÏudò teisòjà, ir
Dievas i‰tiko juos taip, kad jie
negalòjo pabògti nuo ms˜.
9 Ir buvo taip, kad jie ãiupo
juos, suri‰o ir ∞metò ∞ kalòjimà.
Ir buvo i‰siuntinòtas prane‰imas, kad nuÏudytas teisòjas ir
kad Ïudikai suimti ir ∞mesti ∞
kalòjimà.
10 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà Ïmonòs susirinko raudoti
ir a pasninkauti ∞ nuÏudyto
didÏio vyriausiojo teisòjo laidotuves.
9 3a Hel 8:27.
8 a Hel 7:10.

11 Ir taip tie teisòjai, kurie buvo
prie Nefio sodo ir girdòjo jo
ÏodÏius, taip pat susirinko ∞
laidotuves.
12 Ir buvo taip, kad jie Ïmoni˜
teiravosi, sakydami: Kur tie
penki, pasi˜sti suÏinoti, ar vyriausiasis teisòjas tikrai negyvas? Ir jie atsakinòjo ir sakò:
Apie tuos penkis, kuriuos, kaip
sakote, pasiuntòte, mes neÏinome; bet ãia yra penki, kurie yra
Ïudikai, kuriuos mes ∞metòme ∞
kalòjimà.
13 Ir buvo taip, jog teisòjai
parei‰kò norà, kad jie bt˜ atvesti; ir jie buvo atvesti, ir ‰tai
jie buvo tie penki, kurie buvo
pasi˜sti; ir ‰tai teisòjai juos
apklausò, kad suÏinot˜ apie tà
reikalà, ir jie papasakojo jiems
viskà, kà jie padarò, sakydami:
14 Mes nubògome ∞ teismo
krasòs vietà ir, kai pamatòme
viskà btent taip, kaip Nefis
paliudijo, mes buvome taip apstulbinti, kad parpuolòme ant
Ïemòs; o kada atsipeikòjome i‰
apstulbimo, ‰tai, jie ∞metò mus
∞ kalòjimà.
15 O kas dòl ‰ito vyro nuÏudymo, mes neÏinome, kas tai
padarò; o Ïinome tik tiek, kad
nubògome, kaip js noròjote,
ir ‰tai jis buvo negyvas, sulig
Nefio ÏodÏiais.
16 Ir dabar buvo taip, kad teisòjai i‰dòstò ‰∞ reikalà Ïmonòms
ir ‰aukò prie‰ Nef∞, sakydami:
·tai, mes Ïinome, kad ‰itas Nefis
buvo su kaÏkuo susitar´s nuÏudyti teisòjà, kad galòt˜ skelbti
mums, kad atvest˜ mus ∞ savo

10a RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
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Helamano 9:17–34

tikòjimà, idant i‰kelt˜ save
Dievo i‰rinktu didÏiu vyru ir
prana‰u.
17 Ir dabar ‰tai, mes i‰ai‰kinsime ‰ità vyrà, ir jis i‰paÏins savo
kalt´ ir atskleis mums tikràj∞
‰ito teisòjo Ïudikà.
18 Ir buvo taip, jog tie penki tà
laidotuvi˜ dienà buvo paleisti.
Taãiau jie priekai‰tavo teisòjams
dòl ÏodÏi˜, kuriuos ‰ie kalbòjo
prie‰ Nef∞, ir ginãijosi su jais,
su kiekvienu atskirai, kad net
nuginãijo juos.
19 Nepaisydami to, ‰ie nurodò Nef∞ suimti ir suri‰ti, ir
atvesti prie‰ais minià, ir jie
pradòjo j∞ visaip klausinòti, kad
galòt˜ sukirsti, idant apkaltint˜
j∞ myriop,
20 sakydami jam: Tu esi susitar´s. Kuris vyras ∞vykdò ‰ità
ÏmogÏudyst´? Dabar pasakyk
mums ir pripaÏink savo kalt´;
sakydami: ·tai pinigai; ir mes
taip pat paliksime tave gyvà,
jeigu pasakysi mums ir pripaÏinsi, kad susitarei su juo.
21 Bet Nefis tarò jiems: O js
a
kvailiai, js neapipjaustyti ‰irdimi, js akli ir b kietasprandÏiai
Ïmonòs, ar js Ïinote, kiek ilgai
Vie‰pats, js˜ Dievas leis jums
toliau eiti ‰ituo js˜ nuodòmòs
keliu?
22 O, js turite pradòti aimanuoti ir a raudoti, kadangi didis
sunaikinimas jau laukia js˜,
jeigu neatgailausite.
23 ·tai, js sakote, kad a‰
susitariau su vyru, kad jis
nuÏudyt˜ Syzoramà, ms˜ vyriausiàj∞ teisòjà. Bet ‰tai, sakau
21a ApD 7:51.
b RR Mai‰tas,

sukilimas.
22a Mzj 7:24.

jums, jog tai dòl to, kad a‰
jums liudijau, kad Ïinotumòt
apie tai; taip, btent paliudijau
jums, kad Ïinau apie nelabumà ir bjaurumus, kurie yra tarp
js˜.
24 Ir dòl to, kad padariau tai,
js sakote, jog a‰ susitariau su
vyru, kad jis tai ∞vykdyt˜; taip,
dòl to, kad parodÏiau jums ‰ità
Ïenklà, js pykstate ant man´s
ir kòsinatòs sunaikinti mano
gyvyb´.
25 Ir dabar ‰tai, a‰ jums parodysiu kità Ïenklà ir paÏiròsiu,
ar js ir dòl ‰ito kòsinsitòs
sunaikinti mane.
26 ·tai a‰ sakau jums: Nueikite
∞ Seantumo, Syzoramo a brolio,
namus ir sakykite jam:
27 Ar Nefis, apsi‰auk´s prana‰as, kuris prana‰auja tiek daug
blogio apie ‰ità liaud∞, susitarò
su tavimi ir dòl to js nuÏudòte
Syzoramà, savo brol∞?
28 Ir ‰tai, jis sakys jums: Ne.
29 Ir js sakysite jam: Ar tu
nuÏudei savo brol∞?
30 Ir jis stovòs i‰sigand´s ir
neÏinos, kà sakyti. Ir ‰tai, jis
neigs; ir apsimes lyg bt˜ apstulbintas; taãiau jis pareik‰
jums, kad jis nekaltas.
31 Bet ‰tai, js apÏiròsite j∞ ir
aptiksite kraujà ant jo apsiausto
skvern˜.
32 Ir pamat´ tai, js pasakysite:
I‰ kur ‰itas kraujas? Argi mes
neÏinome, kad tai tavo brolio
kraujas?
33 Ir tada jis suvirpòs ir i‰blyk‰,
lyg mirties i‰tiktas.
34 Ir tada js pasakysite:
26a Hel 8:27.

Helamano 9:35–10:5
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Kadangi taip i‰sigandai ir i‰bly‰kai, ‰tai, mes Ïinome, jog tu
kaltas.
35 Ir tada j∞ apims dar didesnò
baimò; ir tada jis prisipaÏins
jums ir daugiau nebeneigs, kad
jis ∞vykdò ‰ità ÏmogÏudyst´.
36 Ir tada jis pasakys jums,
kad a‰, Nefis, nieko neÏinau
apie ‰ità reikalà, nebent tai
duota man Dievo galia. Ir tada
js Ïinosite, jog esu doras
vyras ir kad esu atsi˜stas jums
nuo Dievo.
37 Ir buvo taip, kad jie nuòjo ir
padarò tiksliai taip, kaip Nefis
jiems sakò. Ir ‰tai ÏodÏiai, kuriuos jis pasakò, pasitvirtino;
nes pagal tuos ÏodÏius jis paneigò, ir taip pat pagal tuos ÏodÏius
jis prisipaÏino.
38 Ir jis buvo priverstas patvirtinti, kad jis pats buvo
tikrasis Ïudikas, tad tie penki
buvo paleisti ∞ laisv´, taip pat
ir Nefis.
39 Ir buvo nefit˜, kurie patikòjo
Nefio ÏodÏiais; ir taip pat buvo
toki˜, kurie patikòjo t˜ penki˜
liudijimu, nes bdami kalòjime
jie atsivertò.
40 Ir dabar, tarp Ïmoni˜ buvo
toki˜, kurie sakò, kad Nefis
prana‰as.
41 Ir buvo kiti, kurie sakò: ·tai,
jis dievas, nes jeigu jis nebt˜
dievas, jis negalòt˜ visko Ïinoti.
Nes ‰tai, jis pasakò mums ms˜
‰irdÏi˜ mintis ir taip pat pasakò
mums faktus, ir netgi nurodò
mums tikràj∞ vyriausiojo teisòjo
Ïudikà.
10 2a RR Màstyti.
4 a RR Stropumas.
b RR Auka.

10 SKYRIUS
Vie‰pats suteikia Nefiui uÏantspaudavimo galià. Jam suteikiama
galia suri‰ti ir atri‰ti Ïemòje ir danguje. Jis ∞sako Ïmonòms atgailauti,
arba jie praÏus. Dvasia perne‰a j∞
nuo minios prie minios. Apie 21–
20 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad tarp t˜ Ïmoni˜
atsirado skilimas, toks, kad jie
susiskaldò grupòmis ir i‰sivaik‰ãiojo kas sau, palikdami j˜
viduryje stovòjus∞ Nef∞ vienà.
2 Ir buvo taip, kad Nefis nuòjo
savo keliu link savo nam˜,
a
màstydamas apie tai, kà Vie‰pats parodò jam.
3 Ir jam taip bemàstant – jis
buvo labai prislògtas dòl nefit˜
Ïmoni˜ nelabumo, j˜ slapt˜
tamsos darb˜ ir Ïudym˜, ir plò‰im˜, ir visoki˜ nedorybi˜ – ir
jam taip bemàstant ‰irdyje,
‰tai, atòjo balsas, sakantis:
4 Palaimintas tu, Nefi, dòl to,
kà padarei; nes a‰ maãiau, kaip
tu a nenuilstamai skelbei ‰itiems
Ïmonòms Ïod∞, kur∞ a‰ tau
daviau. Ir tu nepabgai j˜ ir
neie‰kojai, kaip apsaugoti b savo
gyvyb´, bet ie‰kojai mano
c
valios ir kaip ∞vykdyti mano
∞sakymus.
5 Ir dabar, kadangi tu darei
tai taip nenuilstamai, ‰tai, a‰
palaiminsiu tave amÏinai ir
padarysiu tave galingà ÏodÏiu
ir veiksmu, tikòjimu ir darbais;
taip, netgi kad a viskas bus padaryta tau pagal tavo b Ïod∞, nes tu

c 3 Nef 11:11.
5 a 3 Nef 18:20;
DS 88:63–65.

b En 1:12.
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nepapra‰ysi to, kas prie‰tarauja
mano valiai.
6 ·tai, tu esi Nefis, o a‰ esu
Dievas. ·tai, a‰ tai paskelbiu tau
savo angel˜ akivaizdoje, jog
turòsi galià ‰itiems Ïmonòms
ir i‰tiksi Ïem´ a badu, maru ir
sunaikinimu, pagal ‰it˜ Ïmoni˜
nelabumà.
7 ·tai, a‰ duodu tau galià, kad
kà tik tu a uÏantspauduosi Ïemòje, bus uÏantspauduota danguje;
ir kà tik atri‰i Ïemòje, bus atri‰ta
danguje; todòl tu turòsi galià
‰itiems Ïmonòms.
8 Todòl, jeigu pasakysi ‰itai
‰ventyklai, kad ji perply‰t˜
pusiau, tai bus padaryta.
9 Ir jeigu pasakysi ‰itam a kalnui: Bk nublok‰tas Ïemyn ir
tapk lyguma, – tai bus padaryta.
10 Ir ‰tai, jeigu pasakysi, kad
Dievas i‰tiks ‰ità liaud∞, tai ∞vyks.
11 Ir dabar ‰tai, a‰ tau ∞sakau
eiti ir skelbti ‰itiems Ïmonòms,
kad taip sako Vie‰pats Dievas,
kuris yra Visagalis: Jeigu neatgailausite, bsite i‰tikti, net iki
a
sunaikinimo.
12 Ir ‰tai, kada Vie‰pats i‰tarò Nefiui ‰ituos ÏodÏius, ‰is
sustojo ir nebòjo ∞ savo namus,
bet sugr∞Ïo pas minias, pasklidusias po ‰alies veidà, ir
pradòjo jiems skelbti Vie‰paties Ïod∞, kuris buvo i‰tartas
jam apie j˜ sunaikinimà, jeigu
jie neatgailaus.
13 Dabar ‰tai, nepaisant to
didÏio stebuklo, kur∞ Nefis padarò, pasakydamas jiems apie
vyriausiojo teisòjo mirt∞, jie
5 c 2 Nef 4:35;
DS 46:30.
6 a Hel 11:4–18.

uÏkietino savo ‰irdis ir nepaklausò Vie‰paties ÏodÏi˜.
14 Todòl Nefis paskelbò jiems
Vie‰paties Ïod∞, sakydamas:
Jeigu neatgailausite, – taip sako Vie‰pats, – bsite i‰tikti, net
iki sunaikinimo.
15 Ir buvo taip, kad Nefiui
paskelbus jiems ‰ità Ïod∞, ‰tai,
jie vis dar kietino savo ‰irdis ir
nenoròjo klausyti jo ÏodÏi˜; taigi
jie mai‰tavo prie‰ j∞ ir kòsinosi j∞
suãiupti, kad ∞mest˜ ∞ kalòjimà.
16 Bet ‰tai, su juo buvo Dievo
galia, ir jie negalòjo jo suimti,
kad ∞mest˜ ∞ kalòjimà, nes jis
buvo paimtas Dvasios ir nune‰tas i‰ j˜ tarpo.
17 Ir buvo taip, kad taip jis
òjo Dvasioje nuo minios prie
minios, skelbdamas Dievo Ïod∞,
netgi kol j∞ paskelbò jiems
visiems arba perdavò visiems
Ïmonòms.
18 Ir buvo taip, kad jie neklausò jo ÏodÏi˜; ir prasidòjo tokie
nesutarimai, kad jie susiskaldò
ir pradòjo Ïudyti vienas kità
kalaviju.
19 Ir taip pasibaigò septyniasde‰imt pirmieji teisòj˜ valdÏios
Nefio Ïmonòms metai.
11 SKYRIUS
Nefis ∞kalba Vie‰pat∞ pakeisti j˜
karà badu. Daug Ïmoni˜ Ïva. Jie
atgailauja, ir Nefis kar‰tai maldauja Vie‰pat∞ lietaus. Nefis ir Lehis
gauna daug aprei‰kim˜. Gadiantono plò‰ikai ∞sitvirtina ‰alyje. Apie
20–6 m. prie‰ Kristaus gim.

7 a Mt 16:19.
RR UÏantspauduoti,
uÏantspaudavimas.

9 a Mt 17:20; JokK 4:6;
Mrm 8:24; Etr 12:30.
11a Hel 5:2.

Helamano 11:1–14
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Ir dabar buvo taip, kad septyniasde‰imt antraisiais teisòj˜
valdÏios metais nesutarimai tiek
sustipròjo, jog visoje Ïemòje
vyko karai tarp vis˜ Nefio
Ïmoni˜.
2 Ir btent ta a slapta plò‰ik˜
gauja vykdò ‰ità griovimo ir
nelabumo darbà. Ir ‰itas karas
t´sòsi visus tuos metus; ir septyniasde‰imt treãiaisiais metais
jis taip pat t´sòsi.
3 Ir buvo taip, jog tais metais
Nefis ‰aukòsi Vie‰paties, sakydamas:
4 O Vie‰patie, neleisk, kad ‰ita
liaudis bt˜ sunaikinta kalaviju;
bet, o Vie‰patie, geriau tegul
bna a badas ‰itoje Ïemòje, kad
paragint˜ juos prisiminti Vie‰pat∞, savo Dievà, ir galbt jie
atgailaus ir atsigr´‰ ∞ tave.
5 Ir taip buvo padaryta pagal
Nefio ÏodÏius. Ir buvo didelis
badas Ïemòje tarp vis˜ Nefio
Ïmoni˜. Ir taip septyniasde‰imt
ketvirtaisiais metais badas t´sòsi, ir naikinimo kalaviju darbas liovòsi, bet badu pasidarò
nuoÏmus.
6 Ir ‰itas naikinimo darbas taip
pat t´sòsi septyniasde‰imt penktaisiais metais. Nes Ïemò buvo
i‰tikta taip, kad buvo sausra ir
jav˜ sezono metu nedavò jav˜;
ir visa Ïemò buvo i‰tikta, btent
tiek pas lamanitus, tiek ir pas
nefitus, tad jie buvo i‰tikti ir
tkstanãiais Ïdavo nelabesnòse
‰alies dalyse.
7 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
pamatò, jog jiems gresia Ïtis
nuo bado, ir pradòjo a prisiminti
11 2a Hel 6:18–24;
11:25–26.

Vie‰pat∞, savo Dievà; ir jie pradòjo prisiminti Nefio ÏodÏius.
8 Ir Ïmonòs pradòjo pra‰yti
savo vyriausi˜j˜ teisòj˜ ir savo
vadov˜, kad jie sakyt˜ Nefiui:
·tai, mes Ïinome, kad tu esi
Dievo vyras, ir todòl ‰aukis
Vie‰paties Dievo, kad jis nugr´Ït˜ nuo ms˜ ‰ità badà, kad
nei‰sipildyt˜ visi a ÏodÏiai, kuriuos tu i‰tarei apie ms˜ sunaikinimà.
9 Ir buvo taip, kad teisòjai
kalbòjo Nefiui pagal ÏodÏius,
koki˜ pageidauta. Ir kada
Nefis pamatò, kad Ïmonòs
atgailavo ir nusiÏemino su a‰utine, jis vòl ‰aukòsi Vie‰paties,
sakydamas:
10 O Vie‰patie, ‰tai ‰itie Ïmonòs atgailauja; ir jie taip i‰‰lavò
Gadiantono gaujà i‰ savo tarpo,
kad ‰ie i‰naikinti ir savo slaptus
planus paslòpò Ïemòje.
11 Dabar, o Vie‰patie, uÏ ‰ità
j˜ nuolankumà ar nenugr´Ïtum
savo pykãio, ir tegul tavo pyktis
bna nuramdytas sunaikinimo
t˜ nelab˜ Ïmoni˜, kuriuos tu
jau sunaikinai.
12 O Vie‰patie, ar nenugr´Ïtum
savo pykãio, taip, savo nuoÏmaus pykãio, ir ar nepadarytum, kad ‰itas badas liaut˜si
‰itoje Ïemòje.
13 O Vie‰patie, ar nei‰klausytum man´s ir ar nepadarytum,
kad ∞vykt˜ pagal mano ÏodÏius,
ir ar nepasi˜stum a lietaus ant
Ïemòs veido, idant ji atne‰t˜
savo vaisius ir savo javus jav˜
sezono metu.
14 O Vie‰patie, tu i‰klausei

4 a 1 Kar 17:1; Hel 10:6.
7 a Hel 12:3.

8 a Hel 10:11–14.
13a 1 Kar 18:1, 41–46.
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Helamano 11:15–25

mano ÏodÏi˜, kada sakiau:
Tegul bna badas, kad liaut˜si
maras nuo kalavijo; ir a‰ Ïinau,
jog lygiai taip ir dabar tu i‰klausysi mano ÏodÏi˜, nes tu pasakei: Jeigu ‰itie Ïmonòs atgailaus,
a‰ j˜ pasigailòsiu.
15 Taip, o Vie‰patie, ir tu matai,
kad jie atgailavo dòl bado, maro
ir sunaikinimo, kuris i‰tiko juos.
16 Ir dabar, o Vie‰patie, ar
nenugr´Ïtum savo pykãio ir
nei‰bandytum dar kartà, ar jie
tarnaus tau? Ir jeigu taip, o
Vie‰patie, tu galòsi palaiminti
juos pagal savo ÏodÏius, kuriuos
pasakei.
17 Ir buvo taip, kad septyniasde‰imt ‰e‰taisiais metais Vie‰pats nugr´Ïò savo pykt∞ nuo
tos liaudies ir padarò, kad a lietus
lyt˜ ant Ïemòs, tad ji atne‰ò savo
vaisius vaisi˜ sezono metu. Ir
buvo taip, kad ji atne‰ò savo
javus jav˜ sezono metu.
18 Ir ‰tai, Ïmonòs dÏigavo ir
‰lovino Dievà, ir visas tos Ïemòs
veidas buvo kupinas dÏigavimo; ir jie daugiau nesikòsino
sunaikinti Nefio, bet gerbò j∞
kaip a did∞ prana‰à ir Dievo vyrà,
turint∞ didel´ galià ir valdÏià,
duotà jam Dievo.
19 Ir ‰tai Lehis, jo brolis, a nò
kiek neatsiliko nuo jo teisumo
dalykais.
20 Taigi buvo taip, kad Nefio
Ïmonòs vòl pradòjo klestòti toje
Ïemòje ir pradòjo atstatinòti
nuniokotas vietoves, ir pradòjo
daugintis ir plisti, netgi kol jie
padengò visà tos Ïemòs veidà
14a Hel 11:4.
17a PakØst 11:13–17.
18a Hel 10:5–11.

tiek ‰iauròje, tiek pietuose, nuo
jros vakaruose iki jros rytuose.
21 Ir buvo taip, kad septyniasde‰imt ‰e‰tieji metai baigòsi
taikiai. Ir septyniasde‰imt septintieji prasidòjo taikiai; ir a baÏnyãia pasklido po visos Ïemòs
veidà; ir didÏioji Ïmoni˜ dalis,
tiek nefit˜, tiek ir lamanit˜, priklausò baÏnyãiai; ir buvo nepaprastai didelò taika Ïemòje; ir
taip pasibaigò septyniasde‰imt
septintieji metai.
22 Ir septyniasde‰imt a‰tuntaisiais metais taip pat buvo taika,
neskaitant keleto ginã˜ dòl doktrinos punkt˜, kuriuos pateikò
prana‰ai.
23 O septyniasde‰imt devintaisiais metais prasidòjo dideli
nesutarimai. Bet buvo taip, kad
Nefis, Lehis ir daugelis j˜ broli˜,
kurie Ïinojo teisingus doktrinos
punktus, kasdien gaudami daug
a
aprei‰kim˜, pamokslavo Ïmonòms tiek, kad jie padarò galà
j˜ nesutarimams tais paãiais
metais.
24 Ir buvo taip, kad teisòj˜
valdÏios Nefio Ïmonòms a‰tuoniasde‰imtaisiais metais kaÏkiek Nefio Ïmoni˜ atskaln˜,
kurie prie‰ keletà met˜ buvo
peròj´ pas lamanitus ir priòm´
lamanit˜ vardà, ir taip pat kaÏkiek tikr˜ lamanit˜ palikuoni˜
buvo sukurstyti pykãiui an˜, tai
yra t˜ atskaln˜, todòl jie pradòjo karà su savo broliais.
25 Ir jie Ïudydavo ir plò‰davo;
ir po to jie pasitraukdavo atgal
∞ kalnus ir ∞ tyrus bei slaptas

19a Hel 5:36–44.
21a RR BaÏnyãia, Jòzaus
Kristaus.

23a Al 26:22;
DS 107:19.

Helamano 11:26–38
vietas, slapstydamiesi taip, kad
j˜ negalima buvo rasti, kasdien
pasipildydami tiek, kiek buvo
atskaln˜, kurie i‰eidavo pas
juos.
26 Ir taip laikui bògant, taip,
btent per nedaugel∞ met˜, jie
tapo nepaprastai didele plò‰ik˜
gauja; ir jie susirado visus slaptus Gadiantono planus; ir taip
jie tapo Gadiantono plò‰ikais.
27 Dabar ‰tai, ‰itie plò‰ikai
sukòlò didel´ suirut´, taip, netgi didel∞ naikinimà tarp Nefio
Ïmoni˜ ir taip pat tarp lamanit˜
Ïmoni˜.
28 Ir buvo taip, kad i‰kilo btinybò sustabdyti ‰ità naikinimo
darbà; todòl jie pasiuntò stipri˜
vyr˜ armijà ∞ tyrus ir ∞ kalnus
ie‰koti tos plò‰ik˜ gaujos ir
sunaikinti j˜.
29 Bet ‰tai, buvo taip, kad tais
paãiais metais jie buvo nuvyti
atgal, netgi ∞ savo Ïemes. Ir taip
pasibaigò a‰tuoniasde‰imtieji
teisòj˜ valdÏios Nefio Ïmonòms
metai.
30 Ir buvo taip, kad a‰tuoniasde‰imt pirm˜j˜ met˜ pradÏioje
jie vòl i‰òjo prie‰ ‰ità plò‰ik˜
gaujà ir daugel∞ sunaikino; ir
jie taip pat patyrò dideli˜ nuostoli˜.
31 Ir jie buvo priversti vòl
sugr∞Ïti i‰ tyr˜ ir i‰ kaln˜ ∞ savo
Ïemes, nes buvo nepaprastai
daug t˜ plò‰ik˜, kuri˜ knibÏdòjo kalnai ir tyrai.
32 Ir buvo taip, kad taip pasibaigò ‰itie metai. Ir plò‰ikai
vis gausòjo ir stipròjo, tad jie
nepaisò net i‰tis˜ nefit˜, taip
36a Al 46:8.
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pat ir lamanit˜ armij˜; ir jie
∞varò didÏiul´ baim´ Ïmonòms
ant viso ‰ios Ïemòs veido.
33 Taip, nes jie lankò daugel∞
Ïemòs dali˜ ir didÏiai siaubò
juos; taip, daugel∞ nuÏudydavo,
o kitus i‰sivarydavo nelaisvòn
∞ tyrus, taip, o ypaã j˜ moteris ir
vaikus.
34 Dabar ‰itas didelis blogis,
kuris i‰tiko ‰iuos Ïmones uÏ j˜
nedorybes, paragino juos vòl
prisiminti Vie‰pat∞, j˜ Dievà.
35 Ir taip pasibaigò a‰tuoniasde‰imt pirmieji teisòj˜ valdÏios
metai.
36 Ir a‰tuoniasde‰imt antraisiais metais jie vòl pradòjo
a
uÏmir‰ti Vie‰pat∞, savo Dievà.
Ir a‰tuoniasde‰imt treãiaisiais
metais jie pradòjo stipròti nedorybe. Ir a‰tuoniasde‰imt ketvirtaisiais metais jie nepakeitò
savo keli˜.
37 Ir buvo taip, kad a‰tuoniasde‰imt penktaisiais metais jie
stipròjo ir stipròjo savo i‰didumu ir nelabumu; ir taip jie vòl
brendo sunaikinimui.
38 Ir taip pasibaigò a‰tuoniasde‰imt penktieji metai.
12 SKYRIUS
Îmonòs yra nepastovs, kvaili ir
greiti daryti pikta. Vie‰pats
drausmina savo Ïmones. Îmoni˜
niekumas palyginamas su Dievo
galia. Teismo dienà Ïmonòs gaus
nesibaigiant∞j∞ gyvenimà arba nesibaigiant∞j∞ pasmerkimà. Apie 6
m. prie‰ Kristaus gim.
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Ir taip mes galime matyti, kokie
apgaulingi Ïmoni˜ vaikai ir taip
pat kokios nepastovios j˜ ‰irdys; taip, galime matyti, kad
Vie‰pats i‰ savo didÏio beribio
gerumo laimina ir duoda a klestòjimà tiems, kurie sudeda savo
b
viltis ∞ j∞.
2 Taip, ir mes galime pamatyti,
kad kai tik jis savo Ïmonòms
duoda klestòjimà, taip, j˜ lauk˜,
kaimeni˜ ir band˜ padidòjimu,
ir auksu, ir sidabru, ir visokiais
∞vairios r‰ies ir tipo brangiais
daiktais, apsaugodamas j˜ gyvybes ir i‰vaduodamas juos i‰
j˜ prie‰˜ rank˜, sumink‰tindamas j˜ prie‰˜ ‰irdis, kad ‰ie
neskelbia kar˜ jiems, taip, ir
galiausiai, viskà darydamas
savo Ïmoni˜ gerovei ir laimei,
taip, tada ir ateina laikas, kada
jie a uÏkietina savo ‰irdis ir uÏmir‰ta Vie‰pat∞, savo Dievà, ir
b
trypia po kojomis ·ventàj∞, –
taip, ir tai dòl j˜ atsipalaidavimo ir j˜ nepaprastai didelio
suklestòjimo.
3 Ir taip mes matome, kad jeigu
Vie‰pats a nedrausmina savo
Ïmoni˜ daugybe suspaudim˜,
taip, jeigu jis neaplanko j˜ mirtimi ir siaubu, ir badu, ir visokiu
maru, jie b neprisimena jo.
4 O kokie kvaili ir kokie tu‰ti,
ir kokie pikti, ir kokie velni‰ki,
ir kokie a greiti daryti nedoryb´,
12 1a 2 Met 26:5;
Ps 1:2–3.
b Ps 36:8–9; 2 Nef 22:2;
Mzj 4:6.
RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
2 a RR Atsimetimas.
b Al 5:53;
3 Nef 28:35.

ir kokie lòti daryti gera yra
Ïmoni˜ vaikai; taip, kokie greiti klausyti piktojo ÏodÏi˜ ir
b
‰irdimis prisiri‰ti prie tu‰ãi˜
pasaulio dalyk˜!
5 Taip, kokie greiti auk‰tintis
a
i‰didumu; taip, kokie greiti
girtis ir daryti visa tai, kas yra
nedorybò; ir kokie jie lòti prisiminti Vie‰pat∞, savo Dievà, ir
atsukti aus∞ jo patarimams, taip,
kokie lòti b vaik‰ãioti i‰minties
keliais!
6 ·tai, jie nenori, kad Vie‰pats,
j˜ Dievas, kuris a sukrò juos,
valdyt˜ ir b vie‰pataut˜ jiems,
nepaisydami jo didÏio gerumo
ir gailestingumo jiems, jie niekina jo patarimus ir nenori, kad
jis bt˜ j˜ vadovas.
7 O koks didis Ïmoni˜ vaik˜
a
niekumas; taip, jie tikrai menkesni uÏ Ïemòs dulk´.
8 Nes ‰tai, pagal ms˜ didÏiojo
ir nesibaigianãiojo Dievo ∞sakymà Ïemòs dulkò juda ‰en ir ten,
kad i‰siskirt˜ ∞ dalis.
9 Taip, ‰tai nuo jo balso kalvos
ir kalnai tirta ir a dreba.
10 Ir jo balso a galia jie sutrupinami ir tampa lygs, taip, kaip
slònis.
11 Taip, nuo jo balso galios
dreba a visa Ïemò.
12 Taip, nuo jo balso galios
dreba pagrindas net iki pat
‰erdies.

3 a Mzj 23:21;
DS 98:21; 101:8.
b Am 4:6–11.
4 a I‰ 32:8.
b Mt 15:19; Hbr 3:12.
5 a Pat 29:23.
RR I‰didumas.
b RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.

6 a Iz 45:9; DS 58:30;
Moz 7:32–33.
b DS 60:4.
7 a Iz 40:15, 17;
Mzj 4:19;
Moz 1:10.
9 a 3 Nef 22:10.
10a 1 Nef 17:46.
11a Mrm 5:23; Etr 4:9.

Helamano 12:13–26
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13 Taip, ir jei jis pasako Ïemei:
Judòk, – ji pajudinta.
14 Taip, jei jis pasako a Ïemei:
b
Eik atgal, kad diena c pailgòt˜
daugeliu valand˜, – tai padaryta.
15 Ir taip, pagal jo Ïod∞, Ïemò
sukasi atgal, o Ïmogui atrodo,
kad saulò stovi; taip, ir ‰tai,
btent taip yra; nes tikrai tai
Ïemò juda, o ne saulò.
16 Ir ‰tai, taip pat, jeigu jis sako
didÏiosios gelmòs a vandenims:
b
I‰dÏikite, – tai padaryta.
17 ·tai, jeigu jis sako kalnui:
Pakilk, a ateik ir krisk ant to
miesto, kad jis bt˜ palaidotas, – ‰tai, tai padaryta.
18 Ir ‰tai, jeigu Ïmogus a paslòps Ïemòje lob∞, o Vie‰pats
pasakys: Tebus jis b prakeiktas
dòl nedorybòs to, kuris j∞ paslòpò, – ‰tai, jis bus prakeiktas.
19 Ir jeigu Vie‰pats pasakys:
Bk prakeiktas, kad joks Ïmogus nerast˜ tav´s nuo ‰iol ir per
amÏius, – ‰tai, niekas nuo tada
neras jo per amÏius.
20 Ir ‰tai, jeigu Vie‰pats pasakys Ïmogui: UÏ savo nedorybes
tu bsi prakeiktas per amÏius, – tai bus padaryta.
21 Ir jeigu Vie‰pats pasakys:
UÏ savo nedorybes tu bsi i‰kirstas i‰ mano akivaizdos, – jis
padarys, kad taip ir bus.
22 Ir vargas tam, kuriam jis
taip pasakys, nes tai bus tam,
kuris elgiasi nedorai, ir jis negali
bti i‰gelbòtas; todòl, kad Ïmo14a
b
c
16a
b

Joz 10:12–14.
Iz 38:7–8.
2 Kar 20:8–11.
Mt 8:27.
Iz 44:27; 51:10.

gus bt˜ i‰gelbòtas, paskelbta
atgaila.
23 Todòl palaiminti tie, kurie
atgailaus ir klausys Vie‰paties,
savo Dievo, balso; nes tai tie,
kurie bus a i‰gelbòti.
24 Ir teduoda Dievas pagal
savo didÏiàjà pilnatv´, kad Ïmonòs bt˜ atvesti ∞ atgailà ir gerus
darbus, kad jie galòt˜ bti
atstatyti ∞ malon´ uÏ a malon´,
pagal savo darbus.
25 Ir a‰ noròãiau, kad visi
Ïmonòs bt˜ i‰gelbòti. Bet mes
skaitome, kad didÏiàjà ir paskutiniàjà dienà bus toki˜, kurie
bus i‰mesti lauk, taip, kurie bus
atmesti i‰ Vie‰paties akivaizdos.
26 Taip, kurie bus paskirti begalinio nelaimingumo bsenai,
kad i‰sipildyt˜ ÏodÏiai, sakantys: Tie, kas darò gera, gaus
a
nesibaigiant∞j∞ gyvenimà; o tie,
kas darò pikta, gaus nesibaigiant∞j∞ b pasmerkimà. Ir taip yra.
Amen.

Samuelio Lamanito prana‰ystò
nefitams.
Tai apra‰yta nuo 13 iki 15 skyriaus
imtinai.

13 SKYRIUS
Samuelis Lamanitas prana‰auja
nefit˜ sunaikinimà, jeigu jie neatgailaus. Jie ir j˜ turtai prakeikti.
Jie atmeta prana‰us ir mu‰a juos

17a 3 Nef 8:10.
18a Mrm 1:18;
Etr 14:1.
b Hel 13:17.
23a RR I‰gelbòjimas.

24a RR Malonò.
26a Mt 25:46; Jn 5:28–29;
Rom 6:13.
b RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
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Helamano 13:1–11

akmenimis, yra apsupti demon˜,
siekia laimòs, darydami nedoryb´.
Apie 6 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad a‰tuoniasde‰imt ‰e‰taisiais metais
nefitai vis dar tebebuvo nelabume, taip, didÏiame nelabume,
kai tuo tarpu a lamanitai stengòsi
grieÏtai laikytis Dievo ∞sakym˜
pagal Mozòs ∞statymà.
2 Ir buvo taip, kad tais metais
toks Samuelis, lamanitas, atòjo
∞ Zarahemlos Ïem´ ir pradòjo
pamokslauti Ïmonòms. Ir buvo
taip, kad jis daug dien˜ skelbò
atgailà Ïmonòms, o jie i‰metò j∞
lauk, ir jis buvo begr∞Ïtàs ∞ savo
Ïem´.
3 Bet ‰tai, jam atòjo Vie‰paties
balsas, kad jis turi sugr∞Ïti ir
prana‰auti Ïmonòms visa tai,
kas ateis jam ∞ a ‰ird∞.
4 Ir buvo taip, jog jie neleido
jam ∞eiti ∞ miestà; todòl jis nuòjo
ir uÏsilipo ant jo sienos, i‰tiesò
rankà, ir ‰aukò garsiu balsu, ir
prana‰avo Ïmonòms visa, kà
Vie‰pats ∞dòjo jam ∞ ‰ird∞.
5 Ir jis sakò jiems: ·tai a‰,
Samuelis, lamanitas, kalbu jums
Vie‰paties ÏodÏius, kuriuos jis
∞deda man ∞ ‰ird∞; ir ‰tai jis ∞dòjo man ∞ ‰ird∞ pasakyti ‰itiems
Ïmonòms, kad vir‰ j˜ pakib´s
teisingumo a kalavijas; ir nepraeis keturi ‰imtai met˜, kai
teisingumo kalavijas kris ant
‰itos liaudies.
6 Taip, sunkus a sunaikinimas
13 1a Hel 15:4–5.
3 a DS 100:5.
5 a Al 60:29; 3 Nef 2:19.
6 a Al 45:10–14;
Hel 15:17.

7a
b
8a
9a
10a

laukia ‰itos liaudies, ir jis tikrai
i‰tiks ‰ituos Ïmones, ir niekas
negali j˜ i‰gelbòti, i‰skyrus
atgailà ir tikòjimà Vie‰paãiu
Jòzumi Kristumi, kuris tikrai
ateis ∞ pasaul∞ ir daug kentòs, ir
bus nuÏudytas uÏ savo Ïmones.
7 Ir ‰tai, Vie‰paties a angelas
man tai paskelbò ir atne‰ò
b
geràjà naujienà mano sielai. Ir
‰tai, a‰ buvau pasi˜stas pas jus,
kad taip pat ir jums tai paskelbãiau, idant Ïinotumòt geràjà
naujienà; bet ‰tai js nenoròjote
man´s priimti.
8 Todòl taip sako Vie‰pats: UÏ
nefit˜ Ïmoni˜ ‰irdÏi˜ kietumà,
jeigu jie neatgailaus, a‰ i‰ j˜
atimsiu savo Ïod∞ ir a atitrauksiu
savo Dvasià, ir daugiau j˜
nebepak´siu, ir j˜ broli˜ ‰irdis
atgr´‰iu prie‰ juos.
9 Ir a keturi ‰imtai met˜ nepraeis, kai a‰ padarysiu, kad jie bus
i‰tikti; taip, a‰ aplankysiu juos
kalaviju, badu ir maru.
10 Taip, a‰ aplankysiu juos
nuoÏmiame pyktyje, ir bus toki˜
js˜ prie‰˜ i‰ a ketvirtos kartos,
kurie gyvens, kad pamatyt˜
visi‰kà js˜ sunaikinimà; ir tai
tikrai ∞vyks, jeigu neatgailausite, – sako Vie‰pats, – ir tie i‰
ketvirtosios kartos ∞vykdys js˜
sunaikinimà.
11 Bet jeigu atgailausite ir
a
sugr∞‰ite pas Vie‰pat∞, savo
Dievà, a‰ nugr´‰iu savo pykt∞, – sako Vie‰pats; taip, taip
sako Vie‰pats, – palaiminti tie,

Al 13:26.
Iz 52:7.
Hel 6:35.
Al 45:10–12.
1 Nef 12:12;

2 Nef 26:9;
3 Nef 27:32.
11a 3 Nef 10:5–7.
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kas atgailaus ir atsigr´‰ ∞ mane,
bet vargas tam, kuris neatgailauja.
12 Taip, a vargas ‰itam didÏiam
Zarahemlos miestui; nes ‰tai, tik
dòl teisi˜j˜ jis i‰gelbòtas; taip,
vargas ‰itam didÏiam miestui,
nes a‰ suvokiu, – sako Vie‰pats, – kad daugelis, taip, netgi
didesnò ‰ito didÏio miesto dalis,
uÏkietins savo ‰irdis prie‰
mane, – sako Vie‰pats.
13 Bet palaiminti tie, kurie
atgailaus, nes t˜ a‰ pasigailòsiu. Bet ‰tai, jeigu ne teisieji,
gyvenantys ‰itame didÏiame
mieste, ‰tai, a‰ padaryãiau, kad
i‰ dangaus ateit˜ a ugnis ir j∞
sunaikint˜.
14 Bet ‰tai, tik dòl teisi˜j˜ jo
pasigailòta. Bet ‰tai, ateina laikas, – sako Vie‰pats, – kada js
i‰mesite teisiuosius i‰ savo tarpo, tada bsite pribrend´ sunaikinimui; taip, vargas ‰itam
didÏiam miestui dòl nelabumo
ir bjaurum˜, esanãi˜ jame.
15 Taip, ir vargas Gideono
miestui dòl nelabumo ir bjaurum˜, esanãi˜ jame.
16 Taip, ir vargas visiems miestams aplinkinòje Ïemòje, kurie
apgyventi nefit˜, dòl nelabumo
ir bjaurum˜, esanãi˜ juose.
17 Ir ‰tai, a prakeiksmas i‰tiks
‰ià Ïem´, – sako Pulk˜ Vie‰pats, – dòl Ïmoni˜, kurie yra
‰itoje Ïemòje, taip, dòl j˜ nelabumo ir bjaurum˜.
18 Ir bus taip, – sako Pulk˜
Vie‰pats, taip, ms˜ didysis ir
12a 3 Nef 8:8, 24; 9:3.
13a Pr 19:24;
2 Kar 1:9–16;
3 Nef 9:11.

tikrasis Dievas, – kad kas tik
paslòps lob∞ Ïemòje, daugiau jo
neberas, nes didÏiai prakeikta
‰ita Ïemò, nebent jis bt˜ teisus
Ïmogus ir paslòpt˜ j∞ Vie‰paãiui.
19 Nes a‰ noriu, – sako Vie‰pats, – kad jie paslòpt˜ savo
lobius man; ir prakeikti tie, kurie nepaslepia savo lobi˜ man;
nes niekas kitas, i‰skyrus teisiuosius, neslepia savo lobi˜
man; ir prakeiktas tas, kuris nepaslepia savo lobi˜ man, ir jo
lobis taip pat; ir niekas neatgaus jo, nes prakeikta ‰ita Ïemò.
20 Ir ateis diena, kada jie slòps
savo lobius, nes ‰irdimis prisiri‰o prie turt˜; ir kadangi jie
‰irdimis prisiri‰o prie savo turt˜
ir slòps savo lobius, bògdami nuo
savo prie‰˜, kadangi jie slòps
juos ne man, prakeikti bus ir jie,
ir taip pat j˜ lobiai; ir tà dienà
jie bus i‰tikti, – sako Vie‰pats.
21 Îiròkite, ‰ito didÏio miesto
Ïmonòs, ir a ∞siklausykite ∞ mano
ÏodÏius; taip, ∞siklausykite ∞
ÏodÏius, kuriuos sako Vie‰pats;
nes ‰tai, jis sako, kad js prakeikti uÏ savo turtus, ir taip pat
prakeikti js˜ turtai, kadangi
js ‰irdimis prisiri‰ote prie j˜ ir
nepaklausòte ÏodÏi˜ to, kuris
jums juos davò.
22 Js neprisimenate Vie‰paties, savo Dievo, dòl to, kuo jis
palaimino jus, bet visuomet
prisimenate savo a turtus, nedòkodami Vie‰paãiui, savo Dievui,
uÏ juos; taip, js˜ ‰irdys nelinkusios ∞ Vie‰pat∞, bet jos tvinksta
a

17a Hel 12:18.
18a Mrm 1:18; Etr 14:1.
21a RR Klausyti,
∞siklausyti.

22a Lk 12:34.
RR Turtai;
Pasaulieti‰kumas.
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didÏiu b i‰didumu, vedanãiu ∞
pagyras ir did∞ pasiptimà,
c
pavydus, nesutarimus ir piktumus, persekiojimus ir Ïudymus
bei visokias nedorybes.
23 UÏ tai Vie‰pats Dievas
siuntò prakeiksmà ‰itai Ïemei
ir taip pat js˜ turtams, ir tai uÏ
js˜ nedorybes.
24 Taip, vargas ‰itiems Ïmonòms dòl ‰ito atòjusio laiko,
kada js a i‰metate lauk prana‰us ir i‰juokiate juos, ir apmòtote juos akmenimis, ir Ïudote
juos, ir darote visokià nedoryb´ jiems, kaip darò tie, i‰
senovòs laik˜.
25 Ir dabar, kalbòdami, js
sakote: Jeigu ms˜ dienos bt˜
buvusios ms˜ a sentòvi˜ dienomis, mes nebtume Ïud´
prana‰˜; mes nebtume mu‰´ j˜
akmenimis ir nebtume i‰met´
j˜ lauk.
26 ·tai, js blogesni uÏ juos; nes
kaip gyvas Vie‰pats, jeigu a prana‰as ateina pas jus ir skelbia
jums Dievo Ïod∞, kuris liudija
apie js˜ nuodòmes ir nedorybes, js b pykstate ant jo ir i‰metate j∞ lauk, ir ie‰kote visoki˜
bd˜ jam sunaikinti; taip, js
sakysite, kad jis netikras c prana‰as ir kad jis nusidòjòlis ir
i‰ velnio, kadangi d liudija, kad
js˜ darbai pikti.
27 Bet ‰tai, jeigu pas jus ateis
Ïmogus ir sakys: Darykite ‰ità,
ir ãia nòra jokios nedorybòs;

Helamano 13:23–32
darykite tà ir js nenukentòsite;
taip, jis sakys: Vaik‰ãiokite pagal savo ‰irdÏi˜ i‰didumà; taip,
vaik‰ãiokite pagal savo aki˜
i‰didumà ir darykite viskà, ko
tik trok‰ta js˜ ‰irdis, – ir jeigu
pas jus ateis Ïmogus ir tai kalbòs, js priimsite j∞ ir sakysite,
kad jis a prana‰as.
28 Taip, js i‰kelsite j∞ ir duosite jam savo turto; js duosite
jam savo aukso ir savo sidabro
ir aprengsite j∞ prabangiais drabuÏiais; ir dòl to, kad jis kalba
a
pataikni‰kus ÏodÏius jums ir
sako, kad viskas gerai, js nerasite klaidos jame.
29 O js, nelaba ir i‰krypusi
karta, js uÏkietòj´ ir kietasprandÏiai Ïmonòs, kiek ilgai js
manysite, kad Vie‰pats pak´s
jus? Taip, kiek ilgai js leisitòs
vedÏiojami a kvail˜ ir b akl˜ vadov˜? Taip, kiek ilgai js c rinksitòs tamsà, o ne d ‰viesà?
30 Taip, ‰tai, Vie‰paties pyktis
jau uÏsidegò prie‰ jus; ‰tai, jis
prakeikò Ïem´ uÏ js˜ nedoryb´.
31 Ir ‰tai, ateina laikas, kada
jis prakeiks js˜ turtus, tad jie
taps a slids, ir js negalòsite j˜
i‰laikyti; ir savo skurdo dienomis js negalòsite j˜ suturòti.
32 Ir savo skurdo dienomis js
‰auksitòs Vie‰paties; ir ‰auksitòs
bergÏdÏiai, nes js˜ i‰naikinimas
jau i‰tiko jus ir js˜ sunaikinimas nei‰vengiamas; ir tada, tà
dienà, js verksite ir kauksite, –

22b RR I‰didumas.
b Iz 30:9–10.
c RR Pavydòti, pavydas.
c Mt 13:57.
24a 2 Met 36:15–16;
d Gal 4:16.
1 Nef 1:20.
27a Mch 2:11.
25a ApD 7:51.
RR PiktnaudÏiavimas
26a 2 Met 18:7; Lk 16:31.
kunigavimu.

28a 2 Tim 4:3–4.
29a 2 Nef 28:9.
b Mt 15:14.
c Jn 3:19.
d Job 24:13.
31a Mrm 1:17–18.

Helamano 13:33–14:4
sako Pulk˜ Vie‰pats, – ir tada
js raudosite ir sakysite:
33 O a kad bãiau atgailav´s
ir nebãiau Ïud´s prana‰˜ ir
b
mu‰´s j˜ akmenimis, ir i‰met´s
j˜. Taip, tà dienà js sakysite: O
kad btume prisimin´ Vie‰pat∞
Dievà tà dienà, kada jis davò
mums ms˜ turtus; tada jie nebt˜ pasidar´ tokie slids, kad
prarastume juos; nes ‰tai, mums
dingo ms˜ turtai.
34 ·tai, mes pasidedame ∞rank∞
ãia, o rytoj jo nòra; ir ‰tai, ms˜
kalavijai mums dingo tà dienà,
kai mes ie‰kojome j˜ kovai.
35 Taip, mes paslòpòme savo
lobius, ir jie i‰slydo nuo ms˜,
nes prakeikta ‰ita Ïemò.
36 O kad btume atgailav´ tà
dienà, kada mums atòjo Vie‰paties Ïodis; nes ‰tai, Ïemò prakeikta, ir visi daiktai tapo slids,
ir mes negalime j˜ i‰laikyti.
37 ·tai, mes apsupti demon˜,
taip, mes apsupti angel˜ to,
kuris siekia sunaikinti ms˜
sielas. ·tai, didelòs yra ms˜
nedorybòs. O Vie‰patie, ar negalòtum nugr´Ïti savo pykãio
nuo ms˜? ·tai, taip js kalbòsite tomis dienomis.
38 Bet ‰tai, js˜ i‰bandymo
a
dienos bus praòjusios; js bsite b uÏvilkin´ savo i‰gelbòjimo
dienà, kol bus jau amÏinai per
vòlu ir js˜ sunaikinimas bus
nei‰vengiamas; taip, nes js
visas savo gyvenimo dienas
siekòte to, ko negalòjote ∞sigyti;
ir siekòte c laimòs, darydami
nedoryb´, kas prie‰tarauja pri33a Mrm 2:10–15.
b Mt 23:37.
38a Mrm 2:15.
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gimãiai to teisumo, kuris yra
ms˜ didÏiojoje ir amÏinojoje
Galvoje.
39 O js, ‰itos Ïemòs Ïmonòs,
kad js teiktumòtòs i‰girsti mano ÏodÏius! Ir a‰ meldÏiu, kad
Vie‰paties pyktis bt˜ nugr´Ïtas nuo js˜ ir kad js atgailautumòte ir btumòte i‰gelbòti.
14 SKYRIUS
Samuelis numato ‰viesà nakties
metu ir naujà ÏvaigÏd´ Kristui
gimus. Kristus i‰perka Ïmones i‰
laikinosios ir dvasinòs mirties. Jo
mirties Ïenklai yra trys tamsos
dienos, uol˜ skilinòjimas ir Ïyms
gamtos perversmai. Apie 6 m. prie‰
Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad
Samuelis Lamanitas prana‰avo Ïymiai daugiau dalyk˜,
kurie negali bti sura‰yti.
2 Ir ‰tai, jis sakò jiems: ·tai, a‰
duodu jums Ïenklà; nes dar
penkeri metai praeis ir ‰tai, tada
Dievo Snus ateis i‰pirkti vis˜
t˜, kas tikòs jo vardà.
3 Ir ‰tai, jo atòjimo metu duosiu
jums tok∞ a Ïenklà. ·tai, bus tokie
dideli ‰viesuliai danguje, kad
nakt∞ prie‰ jam ateinant nebus
tamsos, tad Ïmonòms atrodys,
lyg bt˜ diena.
4 Todòl bus viena diena ir
naktis, ir diena, lyg tai bt˜
viena diena ir nebt˜ nakties;
ir tai bus jums Ïenklas; nes js
Ïinosite apie saulòs patekòjimà
ir taip pat apie jos nusileidimà;
a

b Al 34:33–34.
c Al 41:10–11.
14 1a Hel 13:2.

3 a 3 Nef 1:15.
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todòl jie tikrai Ïinos, kad tai
bus dvi dienos ir naktis; taãiau
naktis nesutems; ir tai bus naktis
prie‰ a jam gimstant.
5 Ir ‰tai, uÏtekòs nauja a ÏvaigÏdò, tokia, kurios dar niekada
nematòte; ir tai taip pat bus
jums Ïenklas.
6 Ir ‰tai, tai dar ne viskas;
bus daug Ïenkl˜ ir stebukl˜
danguje.
7 Ir bus taip, kad js visi bsite
taip nustebinti ir stebòsitòs, kad
a
parpulsite ant Ïemòs.
8 Ir bus, kad kiekvienas, kuris
a
tikòs Dievo Sn˜, turòs nesibaigiant∞ gyvenimà.
9 Ir ‰tai, tokiu bdu Vie‰pats
per savo angelà man ∞sakò eiti ir
pasakyti tai jums; taip, jis ∞sakò
prana‰auti tai jums; taip, jis
pasakò man: ·auk ‰itiems Ïmonòms: Atgailaukite ir ruo‰kite
Vie‰paties kelià.
10 Ir dabar, kadangi esu lamanitas ir kalbòjau jums ÏodÏius,
kuriuos man ∞sakò Vie‰pats, ir
kadangi jums jie buvo sunks,
js pykstate ant man´s ir kòsinatòs mane sunaikinti ir a i‰metòte
mane i‰ savo tarpo.
11 Ir js i‰girsite mano ÏodÏius,
nes a‰ tam ir uÏlipau ant miesto
sienos, kad js i‰girstumòt ir suÏinotumòt apie Dievo teismus,
kurie laukia js˜ uÏ js˜ nedorybes, ir taip pat kad Ïinotumòt
atgailos sàlygas.
4 a RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie
Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
5 a Mt 2:1–2; 3 Nef 1:21.
7 a 3 Nef 1:16–17.
8 a Jn 3:16.
10a Hel 13:2.

12 Ir taip pat kad Ïinotumòt
apie atòjimà Jòzaus Kristaus,
Dievo Snaus, dangaus ir Ïemòs
a
Tòvo, vis˜ dalyk˜ nuo pradÏios
Kròjo; ir kad Ïinotumòt apie
jo atòjimo Ïenklus tam, kad
tikòtumòt jo vardà.
13 Ir jeigu a tikòsite jo vardà,
js atgailausite dòl vis˜ savo
nuodòmi˜, kad per tai jo b nuopeln˜ dòka jos bt˜ atleistos.
14 Ir ‰tai, be to, a‰ duosiu jums
kità Ïenklà, taip, jo mirties
Ïenklà.
15 Nes ‰tai, jis tikrai turi numirti, kad galòt˜ ateiti a i‰gelbòjimas; taip, jam dera ir tampa
btina numirti, idant ∞gyvendint˜ mirusi˜j˜ b prikòlimà, kad per
tai Ïmonòs galòt˜ bti atvesti
Vie‰paties akivaizdon.
16 Taip, ‰tai, ‰ita mirtis ∞gyvendina prikòlimà ir a i‰perka visà
Ïmonijà i‰ pirmosios mirties –
dvasinòs mirties; nes visa
Ïmonija, per Adomo b nuopuol∞
bdama c atkirsta nuo Vie‰paties
akivaizdos, laikoma lyg d mirusia, tiek laikin˜j˜, tiek ir dvasini˜ dalyk˜ atÏvilgiu.
17 Bet ‰tai, Kristaus prikòlimas
a
i‰perka Ïmonijà, taip, btent
visà Ïmonijà, ir atveda juos atgal
Vie‰paties akivaizdon.
18 Taip, ir tai ∞vykdo atgailos
sàlygà, tad kiekvienas, kuris atgailauja, nenukertamas ir ne∞metamas ∞ ugn∞; bet kiekvienas,

12a Mzj 3:8; 3 Nef 9:15;
Etr 4:7.
RR Jòzus Kristus.
13a ApD 16:30–31.
b DS 19:16–20.
15a RR Gelbòtojas.
b Al 42:23.
RR Prikòlimas.

16a RR I‰pirkimo planas.
b RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
c Al 42:6–9.
d RR Mirtis, dvasinò.
17a RR I‰pirkti,
i‰pirktas,
i‰pirkimas.
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kuris neatgailauja, nukertamas
ir ∞metamas ∞ ugn∞; ir ten juos
vòl i‰tinka dvasinò mirtis, taip,
antroji mirtis, nes jie vòl i‰kertami teisumo dalyk˜ atÏvilgiu.
19 Todòl atgailaukite, atgailaukite, kad Ïinodami tai ir
nevykdydami, neleistumòte sau
patekti ∞ pasmerkimà ir nebtumòte atvesti ∞ ‰ità antràjà mirt∞.
20 Bet ‰tai, kaip sakiau jums
apie kità a Ïenklà, jo mirties
Ïenklà, ‰tai, tà dienà, kurià jis
i‰k´s mirt∞, saulò b uÏtems ir
atsisakys teikti jums ‰viesà;
taip pat mònulis ir ÏvaigÏdòs;
ir c tris dienas nebus jokios
‰viesos ant ‰itos Ïemòs veido,
btent nuo tada, kai jis i‰k´s
mirt∞, iki tada, kai jis vòl prisikels i‰ mirusi˜j˜.
21 Taip, tuo metu, kada jis atiduos dvasià, bus a griaustiniai ir
Ïaibai daugel∞ valand˜, ir Ïemò
virpòs ir drebòs; ir uolos, kurios
yra ant ‰itos Ïemòs veido, tiek
vir‰ Ïemòs, tiek ir po Ïeme,
kurias dabar js Ïinote esant
vientisas, arba didesnò j˜ dalis
yra viena vientisa masò, bus
b
suskaldytos.
22 Taip, jos suply‰inòs ir nuo
tol a liks suskilusios, suaiÏòjusios
ir sulauÏytos gabalais ant visos
Ïemòs veido, taip, tiek vir‰, tiek
ir po Ïeme.
23 Ir ‰tai, bus didelòs audros,
ir daug kaln˜ bus nuÏeminti
kaip slònis, ir daug viet˜, dabar
20a
b
c
21a
b
22a
24a

3 Nef 8:5–25.
Lk 23:44.
Mzj 3:10.
3 Nef 8:6.
3 Nef 10:9.
3 Nef 8:18.
3 Nef 9:3–12.

vadinam˜ slòniais, taps labai
auk‰tais kalnais.
24 Ir daug vie‰keli˜ bus suardyta, ir daugelis a miest˜ taps
dykynòmis.
25 Ir daug a kap˜ atsivers ir
atiduos daug mirusi˜j˜; ir daug
‰vent˜j˜ pasirodys daugeliui.
26 Ir ‰tai, taip man kalbòjo
a
angelas; nes jis man sakò, kad
daugel∞ valand˜ bus griaustiniai
ir Ïaibai.
27 Ir jis man sakò, kad tai vyks,
kol t´sis griaudòjimas ir Ïaibavimas, ir audra; ir kad tris dienas
a
tamsa dengs visos Ïemòs veidà.
28 Ir angelas man sakò, jog
daugelis matys dar nuostabesni˜ dalyk˜ negu ‰itie, idant
∞tikòt˜, kad a ‰itie Ïenklai ir ‰itie
stebuklai turi ∞vykti ant viso
‰itos Ïemòs veido, idant Ïmoni˜
vaikams nebt˜ jokios prieÏasties netikòti.
29 Ir tai tam, kad kiekvienas,
kuris tikòs, bt˜ i‰gelbòtas ir
kad kiekvienà, kuris netikòs, i‰tikt˜ teisingas a teismas; ir be to,
jeigu jie pasmerkti, tai jie patys
uÏsitraukia savo pasmerkimà.
30 Ir dabar, atminkite, atminkite, mano broliai, kad jeigu
kas Ïsta, jis tai pats sau padarò;
ir kas daro nedoryb´, daro jà sau
paãiam; nes ‰tai, esate a laisvi;
jums duota veikti savo nuoÏira; nes ‰tai, Dievas davò jums
b
paÏinimà ir jus i‰laisvino.
31 Jis davò jums, kad galòtumòte

25a Mt 27:50–54;
3 Nef 23:9–11.
26a Al 13:26.
27a 1 Nef 19:10;
3 Nef 8:3.
28a 1 Nef 12:4–5.
29a RR Teismas,

paskutinysis.
30a 2 Nef 2:26–29;
Moz 6:56.
RR Valios laisvò.
b RR PaÏinimas,
Ïinojimas.
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a

Ïinoti, kas gera ir kas pikta,
ir jis davò jums galimyb´ b pasirinkti gyvenimà ar mirt∞; ir js
galite daryti gera ir bti c atstatyti ∞ tai, kas gera, arba kad jums
bt˜ atstatyta tai, kas gera; arba
galite daryti pikta, ir jums bus
atstatyta pikta.
15 SKYRIUS
Vie‰pats drausmino nefitus todòl,
kad juos mylòjo. Atsivert´ lamanitai yra tvirti ir pastovs tikòjime.
Paskutinòmis dienomis Vie‰pats
bus gailestingas lamanitams. Apie
6 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, mano mylimi broliai,
‰tai, a‰ jums skelbiu, kad jeigu
neatgailausite, js˜ namai bus
jums palikti a tu‰ti.
2 Taip, jeigu neatgailausite,
js˜ moterys turòs rimtà prieÏast∞ raudoti tà dienà, kada jos
Ïindys; nes js bandysite bògti,
ir nebus vietos prieglobsãiui;
taip, ir vargas a nò‰ãioms, nes jos
bus sunkios ir negalòs bògti; todòl jos bus sutryptos ir paliktos
praÏti.
3 Taip, vargas ‰itiems Ïmonòms, kurie vadinami Nefio
Ïmonòmis, jeigu jie neatgailaus,
pamat´ visus ‰iuos Ïenklus ir
stebuklus, kurie bus jiems parodyti; nes ‰tai, jie buvo i‰rinkti
Vie‰paties Ïmonòs; taip, Nefio
Ïmones jis mylòjo ir taip pat
a
drausmino juos; taip, j˜ nedo31a Mor 7:16.
b 2 Nef 2:28–29;
Al 3:26–27.
c Al 41:3–5.
15 1a Mt 23:37–38.
2 a Mt 24:19.

rybi˜ dienomis jis drausmino
juos, kadangi juos myli.
4 Bet ‰tai, mano broliai, lamanit˜ jis nekentò, kadangi j˜ darbai
visà laikà buvo pikti, ir tai dòl j˜
tòv˜ a tradicij˜ nedorumo. Bet
‰tai, per nefit˜ pamokslavimà
pas juos atòjo i‰gelbòjimas; ir todòl Vie‰pats b prat´sò j˜ dienas.
5 Ir a‰ noròãiau, kad pastebòtumòt, jog a dauguma j˜ vykdo
savo pareigas ir vaik‰to apdairiai prie‰ais Dievà, ir stengiasi
laikytis jo ∞sakym˜ ir nuostat˜,
ir potvarki˜ pagal Mozòs ∞statymà.
6 Taip, sakau jums, jog dauguma j˜ vykdo tai ir su nenuilstamu stropumu stengiasi atvesti
likusius savo brolius ∞ tiesos
paÏinimà; todòl yra daug toki˜,
kurie kasdien prisideda prie j˜.
7 Ir ‰tai, js patys Ïinote, nes
matòte, kad visi tie, kurie buvo
atvesti ∞ tiesos paÏinimà ir atvesti paÏinti nelabas ir bjaurias
savo tòv˜ tradicijas, ir atvesti
tikòti ·ventaisiais Ra‰tais, taip,
uÏra‰ytomis ‰vent˜j˜ prana‰˜
prana‰ystòmis, kurios veda juos
∞ tikòjimà Vie‰paãiu ir ∞ atgailà – tikòjimà ir atgailà, kurie
sukelia j˜ ‰irdies a permainà.
8 Todòl visi, kurie tik atòjo ∞
tai, patys Ïinote, yra a tvirti ir
pastovs tikòjime ir tame, kuo
jie buvo padaryti laisvi.
9 Ir taip pat Ïinote, kad jie
a
uÏkasò savo karo ginklus ir bijo
j˜ imtis, kad tik kokiu nors bdu

3 a Pat 3:12;
Hbr 12:5–11;
DS 95:1.
4 a RR Tradicijos.
b Al 9:16.
5 a Hel 13:1.

7 a RR Atsivertimas,
atsivertusysis.
8 a Al 23:6; 27:27;
3 Nef 6:14.
9 a Al 24:17–19.

Helamano 15:10–16:1
nenusidòt˜; taip, js galite matyti, kad jie bijo nusidòti, nes ‰tai
jie geriau leist˜si bti sutrypti ir
nuÏudyti savo prie‰˜, negu pakelt˜ savo kalavijus prie‰ juos,
ir tai dòl j˜ tikòjimo Kristumi.
10 Ir dabar, dòl j˜ pastovumo
tikint tuo, kuo jie tiki, dòl j˜
tvirtumo po to, kai syk∞ buvo
ap‰viesti, ‰tai Vie‰pats palaimins juos ir prat´s j˜ dienas,
nepaisant j˜ nedorybòs.
11 Taip, nors jie nusirist˜ ∞
netikòjimà, Vie‰pats a prat´s j˜
dienas, kol ateis laikas, apie
kur∞ kalbòjo ms˜ tòvai ir taip
pat prana‰as b Zenosas, ir daugelis kit˜ prana‰˜ apie ms˜
broli˜, lamanit˜, c atstatymà ∞
tiesos paÏinimà.
12 Taip, sakau jums, kad
paskutiniais laikais Vie‰paties
a
paÏadai bus i‰tiesti ms˜ broliams lamanitams; ir nepaisant
daugelio suspaudim˜, kuriuos
jie patirs, ir nepaisant to, kad jie
bus b vejami ‰en ir ten po Ïemòs
veidà ir medÏiojami, ir i‰tikti,
ir i‰sklaidyti svetur, neturòdami
vietos prieglobsãiui, Vie‰pats
bus jiems c gailestingas.
13 Ir pagal prana‰yst´ jie bus
vòl a atvesti ∞ tikràj∞ paÏinimà –
paÏinimà apie savo I‰pirkòjà ir
savo did∞j∞ ir tikràj∞ b ganytojà ir
bus priskaiãiuoti prie jo avi˜.
14 Todòl sakau jums, kad jiems
bus a geriau negu jums, jeigu
neatgailausite.
15 Nes ‰tai, a jeigu jiems bt˜
11a
b
c
12a
b

Al 9:16.
Hel 8:19.
2 Nef 30:5–8.
En 1:12–13.
Mrm 5:15.
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buv´ parodyti tie galingi darbai,
kurie buvo parodyti jums, taip,
jiems, kurie nusirito ∞ netikòjimà
dòl savo tòv˜ tradicij˜, js patys
suprantate, kad jie niekada nebt˜ vòl nusirit´ ∞ netikòjimà.
16 Todòl sako Vie‰pats: A‰
ne visi‰kai sunaikinsiu juos, bet
padarysiu, kad tà dienà, kada
man tai atrodys i‰mintinga, jie
vòl sugr∞‰ pas mane, – sako
Vie‰pats.
17 Ir dabar ‰tai, – sako Vie‰pats, – kas dòl nefit˜ Ïmoni˜:
jeigu jie neatgailaus ir nesistengs vykdyti mano valios, a‰
visi‰kai juos a sunaikinsiu, –
sako Vie‰pats, – dòl j˜ netikòjimo, nepaisant daugelio galing˜
darb˜, kuriuos a‰ padariau tarp
j˜; ir taip tikrai, kaip gyvas Vie‰pats, tai ∞vyks, – sako Vie‰pats.
16 SKYRIUS
Nefitus, kurie patiki Samueliu,
Nefis pakrik‰tija. Neatgailaujanãi˜
nefit˜ stròlòs ir akmenys negali
nuÏudyti Samuelio. Vieni uÏkietina
savo ‰irdis, o kiti mato angelus. Netikintieji sako, jog neprotinga tikòti
Kristumi ir jo atòjimu Jeruzalòje.
Apie 6–1 m. prie‰ Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, jog daug
kas girdòjo Samuelio Lamanito
ÏodÏius, kuriuos jis kalbòjo ant
miesto sien˜. Ir visi, kurie tik
patikòjo jo ÏodÏiu, nuòjo ir ie‰kojo Nefio; ir atòj´ ir rad´ j∞, jie

c 1 Nef 13:31;
2 Nef 10:18–19;
JokK 3:5–6.
13a 3 Nef 16:12.
b RR Gerasis

ganytojas.
14a Hel 7:23.
15a Mt 11:20–23.
17a Hel 13:6–10.
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Helamano 16:2–14

i‰paÏino jam savo nuodòmes ir
neneigò j˜, noròdami pasikrik‰tyti Vie‰paãiui.
2 Bet visi, kurie tik nepatikòjo Samuelio ÏodÏiais, pyko ant
jo ir mòtò akmenis ∞ j∞ ant sienos, ir taip pat daugelis laidò
stròles ∞ j∞, kai jis stovòjo ant
sienos; bet Vie‰paties Dvasia
buvo su juo, tad jie negalòjo
∞ j∞ pataikyti nei akmenimis,
nei stròlòmis.
3 Dabar, kada jie pamatò, kad
negali ∞ j∞ pataikyti, daug daugiau ∞tikòjo jo ÏodÏiais tiek, kad
nuòjo pas Nef∞ krik‰tytis.
4 Nes ‰tai, Nefis krik‰tijo
ir prana‰avo, ir pamokslavo,
‰aukdamas Ïmonòms atgailà,
rodydamas Ïenklus ir nuostabius dalykus, darydamas
a
stebuklus tarp Ïmoni˜, idant
jie Ïinot˜, kad Kristus b netrukus turi ateiti,
5 pasakodamas jiems apie tai,
kas netrukus turi ∞vykti, kad
tam ∞vykus, jie Ïinot˜ ir prisimint˜, jog tai buvo jiems atskleista i‰ anksto tam, kad jie
tikòt˜; todòl visi, kurie tik patikòjo Samuelio ÏodÏiais, nuòjo
pas j∞ krik‰tytis, nes jie atòjo
atgailaudami ir i‰paÏindami
savo nuodòmes.
6 Bet dauguma j˜ nepatikòjo
Samuelio ÏodÏiais; todòl pamat´, kad negali kliudyti jo akmenimis ir stròlòmis, jie ‰aukò
savo vadams, sakydami: Suimkite ‰ità vyrà ir suri‰kite j∞,
nes ‰tai jis velnio apsòstas; ir
dòl velnio galios, kuri yra jame,
mes negalime kliudyti jo savo
16 4a RR Stebuklas.
b Hel 14:2.

akmenimis ir stròlòmis; todòl
suimkite ir suri‰kite j∞, ir pa‰alinkite j∞.
7 Ir kai jie nuòjo jo suãiupti,
‰tai, jis nu‰oko nuo sienos
ir pabògo i‰ j˜ Ïemi˜, taip,
netgi ∞ savo ‰al∞ ir pradòjo
pamokslauti ir prana‰auti tarp
savo Ïmoni˜.
8 Ir ‰tai, apie j∞ niekada daugiau nesigirdòjo tarp nefit˜;
ir tokie buvo ‰itos liaudies
reikalai.
9 Ir taip pasibaigò a‰tuoniasde‰imt ‰e‰tieji teisòj˜ valdÏios
Nefio Ïmonòms metai.
10 Ir taip pasibaigò taip pat
ir a‰tuoniasde‰imt septintieji teisòj˜ valdÏios metai. Dauguma
Ïmoni˜ pasiliko savo i‰didume
ir nelabume, ir tik maÏuma
vaik‰ãiojo apdairiau prie‰ais
Dievà.
11 Ir tokios sàlygos taip pat
buvo a‰tuoniasde‰imt a‰tuntaisiais teisòj˜ valdÏios metais.
12 Ir a‰tuoniasde‰imt devintaisiais teisòj˜ valdÏios metais
Ïmoni˜ reikaluose nebuvo Ïymesni˜ pasikeitim˜, i‰skyrus
tai, kad Ïmonòs pradòjo dar
labiau kietòti nedorybe ir vis
daugiau ir daugiau daryti tai,
kas prie‰inga Dievo ∞sakymams.
13 Bet buvo taip, kad devyniasde‰imtaisiais teisòj˜ valdÏios
metais ‰itiems Ïmonòms buvo
parodyti a dideli Ïenklai ir
stebuklai; ir prana‰˜ ÏodÏiai
b
pradòjo pildytis.
14 Ir a angelai pasirodydavo
vyrams, i‰mintingiems vyrams,
ir skelbdavo jiems didÏiai

13a 3 Nef 1:4.
b Hel 14:3–7.

14a Al 13:26.

Helamano 16:15–25
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dÏiaugsmingà geràjà naujienà;
taip ‰itais metais pradòjo pildytis Ra‰tai.
15 Nepaisant to, Ïmonòs pradòjo kietinti savo ‰irdis, visi,
i‰skyrus stipriausiai tikinãià tiek
nefit˜, tiek ir lamanit˜ dal∞, ir
pradòjo kliautis savo paãi˜
jòga ir savo a paãi˜ i‰mintimi,
sakydami:
16 Kai kà jie gal ir teisingai atspòjo i‰ tokios gausybòs dalyk˜;
bet ‰tai, mes Ïinome, kad visi
‰itie galingi ir nuostabs darbai,
apie kuriuos buvo kalbòta, negali ∞vykti.
17 Ir jie pradòjo samprotauti ir
ginãytis tarp sav´s, sakydami:
18 Tai a neprotinga, kad ateis
tokia esybò kaip Kristus; jeigu
taip, ir jeigu jis Dievo Snus,
dangaus ir Ïemòs Tòvas, kaip
tai buvo pasakyta, tai kodòl gi jis
nepasirodys ir mums taip pat
kaip tiems, kurie bus Jeruzalòs
Ïemòje?
19 Taip, kodòl jis nepasirodys
‰itoje Ïemòje taip pat kaip
Jeruzalòs Ïemòje?
20 Bet ‰tai, mes Ïinome, kad
tai nelaba a tradicija, perduota
mums ms˜ tòv˜, kad mes tikòtume kaÏkokiu didÏiu ir nuostabiu dalyku, kuris ∞vyks, bet
ne tarp ms˜, o Ïemòje, kuri
yra toli, Ïemòje, kurios mes nepaÏ∞stame; todòl jie gali mus
laikyti neÏinojime, kadangi
15a Iz 5:21.
18a Al 30:12–13.

negalime savo akimis b ∞sitikinti, ar tai tiesa.
21 Ir gudriais bei paslaptingais
piktojo triukais jie padarys
kaÏkok∞ did∞ slòpin∞, kurio mes
negalòsime suprasti, kuris padarys mus nei‰manòliais, kad
btume j˜ ÏodÏi˜ tarnai ir taip
pat j˜ tarnai, nes mes priklausytume nuo j˜, kad mus mokyt˜
ÏodÏio; taigi, jeigu pasiduosime jiems, jie laikys mus nei‰manyme visas ms˜ gyvenimo
dienas.
22 Ir Ïmonòs prikrò savo ‰irdyse dar daug daugiau kvail˜ ir
a
tu‰ãi˜ dalyk˜; ir jie visi buvo
labai suirz´, nes ·òtonas nuolat
kurstò juos daryti nedoryb´;
taip, jis vaik‰ãiojo aplinkui,
skleisdamas gandus ir ginãus
po visà tos Ïemòs veidà, kad
galòt˜ uÏkietinti Ïmoni˜ ‰irdis
prie‰ tai, kas gera, ir prie‰ tai,
kas ∞vyks.
23 Ir nepaisant Ïenkl˜ ir nuostabi˜ dalyk˜, kurie buvo daromi tarp Vie‰paties Ïmoni˜, ir
daugybòs stebukl˜, kuriuos jie
darò, ·òtonas stipriai uÏvaldò
Ïmoni˜ ‰irdis ant viso Ïemòs
veido.
24 Ir taip pasibaigò devyniasde‰imtieji teisòj˜ valdÏios Nefio
Ïmonòms metai.
25 Ir taip pasibaigò Helamano
knyga pagal Helamano ir jo
sn˜ metra‰t∞.

20a RR Tradicijos.
b Etr 12:5–6, 19.

22a RR Tu‰ãias, tu‰tybò.

Treãiasis Nefis
Nefio knyga
·IS NEFIS BUVO SÌNUS NEFIO, KURIS BUVO HELAMANO SÌNUS

O

Helamanas buvo snus Helamano, kuris buvo snus Almos,
kuris buvo snus Almos, kuris buvo palikuonis Nefio, kuris
buvo snus Lehio, kuris atòjo i‰ Jeruzalòs pirmaisiais Judòjos
karaliaus Zedekijo valdymo metais.
1 SKYRIUS
Nefis, Helamano snus, i‰vyksta i‰
‰alies ir jo snus Nefis veda metra‰ãius. Nepaisant daugybòs Ïenkl˜ ir
stebukl˜, nelabieji ketina i‰Ïudyti
teisiuosius. Ateina Kristaus gimimo naktis. Duotas Ïenklas, ir i‰kyla
nauja ÏvaigÏdò. Melagystòs ir apgaulòs sustipròja, ir Gadiantono
plò‰ikai i‰Ïudo daug Ïmoni˜. Apie
1–4 m. po Kristaus gim.

D

ABAR buvo taip, kad devyniasde‰imt pirmieji metai
praòjo ir tai buvo a ‰e‰i ‰imtai
met˜ nuo to laiko, kada Lehis
paliko Jeruzal´; ir tai buvo tais
metais, kada Lachonijus buvo
vyriausiasis teisòjas ir ‰alies
valdytojas.
2 Ir Nefis, Helamano snus,
i‰vyko i‰ Zarahemlos Ïemòs,
perdav´s savo snui a Nefiui,
kuris buvo vyriausias jo snus,
atsakomyb´ dòl skaistvario
b
plok‰teli˜ bei vis˜ vedam˜
metra‰ãi˜ ir dòl vis˜ t˜ dalyk˜,
kurie buvo laikomi ‰ventais nuo
Lehio i‰vykimo i‰ Jeruzalòs.
3 Tada jis i‰vyko i‰ ‰alies, ir
a
kur jis nuòjo, joks Ïmogus
[3 nefio]
1 1a 2 Nef 25:19.
2 a RR Nefis, snus

neÏino; ir jo snus Nefis vedò
metra‰ãius jo vietoje, taip, ‰itos
liaudies metra‰ãius.
4 Ir buvo taip, kad devyniasde‰imt antr˜j˜ met˜ pradÏioje,
‰tai, pradòjo ry‰kiau pildytis
prana‰˜ prana‰ystòs; nes tarp
Ïmoni˜ pradòjo vykti didesni
Ïenklai ir stebuklai.
5 Bet buvo toki˜, kurie pradòjo
sakyti, kad jau praòjo laikas,
kada turòjo i‰sipildyti Samuelio
Lamanito a i‰tarti ÏodÏiai.
6 Ir jie pradòjo juoktis i‰ savo
broli˜, sakydami: ·tai, laikas
praòjo, o Samuelio ÏodÏiai nei‰sipildò; todòl js˜ dÏiaugsmas ir
js˜ tikòjimas tuo buvo tu‰ãias.
7 Ir buvo taip, kad jie sukòlò
didel∞ sàmy‰∞ visoje ‰alyje; ir
tikintys Ïmonòs pradòjo labai
sielvartauti, baimindamiesi, jog
tai, kas buvo kalbòta, kaÏkokiu
bdu ne∞vyks.
8 Bet ‰tai, jie nepajudinamai
laukò ateinant tos dienos ir tos
nakties ir tos dienos, kurios
turòs bti kaip viena diena –
lyg be nakties, idant jie Ïinot˜,
kad j˜ tikòjimas nebuvo tu‰ãias.
9 Dabar buvo taip, kad netikintieji paskyrò dienà, kurià visi

Nefio, Helamano
snaus.
b Al 37:3–5.

3 a 3 Nef 2:9.
5 a Hel 14:2–4.

3 Nefio 1:10–22
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tikintys tomis tradicijomis turòjo
bti a atiduoti mirãiai, jeigu ne∞vyks tas Ïenklas, kur∞ nurodò
prana‰as Samuelis.
10 Dabar buvo taip, kad Nefiui,
Nefio snui, pamaãius savo
liaudies nelabumà, jo ‰irdis
nepaprastai sielvartavo.
11 Ir buvo taip, kad jis nuòjo ir
parpuolò ant Ïemòs, ir kar‰tai
‰aukòsi savo Dievo dòl savo
Ïmoni˜, taip, dòl t˜, kuriems
gròsò sunaikinimas dòl j˜ tikòjimo savo tòv˜ tradicija.
12 Ir buvo taip, kad jis kar‰tai
‰aukòsi Vie‰paties a visà tà dienà; ir ‰tai, Vie‰paties balsas atòjo
jam, sakantis:
13 Pakelk savo galvà ir nelidòk; nes ‰tai laikas jau atòjo, ir
‰ià nakt∞ bus duotas tas Ïenklas,
ir a rytoj a‰ ateisiu ∞ pasaul∞ parodyti pasauliui, jog ∞vykdysiu
visa tai, kà nurodÏiau b pasakyti
savo ‰vent˜j˜ prana‰˜ burna.
14 ·tai, a‰ a ateinu pas savuosius b ∞vykdyti visko, kà atskleidÏiau Ïmoni˜ vaikams nuo
pasaulio c ∞krimo, ir ∞vykdyti
valios d tiek Tòvo, tiek ir Snaus:
Tòvo – nuo sav´s, ir Snaus –
nuo savo kno. Ir ‰tai, laikas
jau atòjo, ir ‰ià nakt∞ bus duotas
Ïenklas.
15 Ir buvo taip, kad ÏodÏiai,
atòj´ Nefiui, buvo ∞vykdyti taip,
kaip jie buvo pasakyti; nes ‰tai,
saulei nusileidus nebuvo tamsos; ir Ïmonòs apstulbo, kadangi
atòjus nakãiai a nebuvo tamsos.
9 a RR Kankinys,
kankinio mirtis.
12a En 1:4; Al 5:46.
13a Lk 2:10–11.
b RR Jòzus Kristus –
Prana‰ystòs apie

16 Ir daug netikòjusi˜j˜ prana‰˜ ÏodÏiais a parpuolò ant Ïemòs
ir tapo lyg negyvi, nes Ïinojo,
kad didysis b sunaikinimo planas, kur∞ jie buvo paruo‰´ tiems,
kurie tikòjo prana‰˜ ÏodÏiais,
Ïlugo; nes jau ∞vyko nurodytas
Ïenklas.
17 Ir jie pradòjo suvokti, kad
netrukus turi pasirodyti Dievo
Snus; taip, gal˜ gale visi Ïmonòs ant visos ‰ios Ïemòs veido
nuo vakar˜ iki ryt˜, tiek ‰iaurinòje, tiek ir pietinòje Ïemòje
buvo taip nepaprastai apstulbinti, kad parpuolò ant Ïemòs.
18 Nes jie Ïinojo, kad prana‰ai
apie tai prana‰avo daugel∞ met˜
ir kad tas Ïenklas, kuris buvo
duotas, jau ∞vyko; ir jie pradòjo
bijoti dòl savo nedorybòs ir
netikòjimo.
19 Ir buvo taip, kad visà tà nakt∞ nebuvo tamsos, bet buvo taip
‰viesu, lyg bt˜ vidurdienis. Ir
buvo taip, kad ryte, kaip ∞prasta,
vòl patekòjo saulò; ir pagal duotà Ïenklà jie Ïinojo, kad tai diena, kurià turòjo a gimti Vie‰pats.
20 Ir tai i‰sipildò, taip, viskas,
kiekviena dalelytò, pagal prana‰˜ ÏodÏius.
21 Ir taip pat buvo taip, kad
pagal tà Ïod∞ pasirodò nauja
a
ÏvaigÏdò.
22 Ir buvo taip, kad nuo to
laiko ·òtonas pradòjo skleisti
melagystes tarp Ïmoni˜, idant
uÏkietint˜ j˜ ‰irdis tam, kad jie
netikòt˜ tais Ïenklais ir stebuk-

Jòzaus Kristaus
gimimà ir mirt∞.
14a Jn 1:11.
b Mt 5:17–18.
c Al 42:26.
d DS 93:3–4.

15a
16a
b
19a
21a

Hel 14:3.
Hel 14:7.
3 Nef 1:9.
Lk 2:1–7.
Mt 2:1–2;
Hel 14:5.
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3 Nefio 1:23–2:1

lais, kuriuos matò; bet nepaisydami ‰it˜ melagysãi˜ ir apgavysãi˜, dauguma Ïmoni˜ ∞tikòjo ir atsivertò ∞ Vie‰pat∞.
23 Ir buvo taip, kad Nefis ir
taip pat daugelis kit˜ i‰òjo tarp
Ïmoni˜, krik‰tydami atgailai,
ir tai atne‰ò didel∞ nuodòmi˜
a
atleidimà. Ir taip Ïmonòs vòl
pradòjo taikiai gyventi ‰alyje.
24 Ir nebuvo ginã˜, i‰skyrus
tai, kad keletas pradòjo pamokslauti, stengdamiesi Ra‰t˜
pagalba ∞rodyti, kad jau a nebereikia laikytis Mozòs ∞statymo.
Dabar, ãia jie klydo, kadangi
nesuprato Ra‰t˜.
25 Bet buvo taip, kad netrukus
jie buvo atversti ir ∞tikinti klyd´,
nes jiems buvo i‰ai‰kinta, kad
∞statymas dar a ne∞vykdytas ir
kad jis turi bti ∞vykdytas iki
smulkmen˜; taip, jiems atòjo
Ïodis, kad tai turi bti ∞vykdyta;
taip, nò viena raidelò ar brk‰nelis neturi i‰nykti, kol visa
bus ∞vykdyta; todòl tais paãiais
metais jie buvo atvesti ∞ savo
klaidos paÏinimà ir b i‰paÏino
savo kaltes.
26 Ir taip praòjo devyniasde‰imt antrieji metai, atne‰dami
Ïmonòms geràjà naujienà per
Ïenklus, ∞vykusius pagal vis˜
‰vent˜j˜ prana‰˜ prana‰ystòs
ÏodÏius.
27 Ir buvo taip, kad devyniasde‰imt tretieji metai taip
pat praòjo taikiai, neskaitant
a
Gadiantono plò‰ik˜, gyvenanãi˜ kalnuose, kurie apniko ‰al∞;
nes tokie stiprs buvo j˜ ∞tvirti23a RR Nuodòmi˜
atleidimas.
24a Al 34:13.

nimai ir j˜ slaptavietòs, kad
Ïmonòs negalòjo j˜ ∞veikti; todòl
jie vykdò daug ÏmogÏudysãi˜
ir Ïudò daug Ïmoni˜.
28 Ir buvo taip, kad devyniasde‰imt ketvirtaisiais metais j˜
pradòjo smarkiai daugòti, nes
daug nefit˜ atskaln˜ perbògdavo pas juos, suteikdami daug
sielvarto tiems nefitams, kurie
pasiliko ‰alyje.
29 Ir lamanitams taip pat buvo dòl ko smarkiai sielvartauti;
nes ‰tai, jie turòjo daug vaik˜,
kurie uÏaugo ir pasiekò brandos
amÏi˜, taigi tapo savaranki‰ki,
ir buvo nuklaidinti kai kuri˜
a
zoraminink˜, j˜ melagysãi˜ ir
pataikni‰k˜ ÏodÏi˜, prisijungti
prie t˜ Gadiantono plò‰ik˜.
30 Taigi lamanitai taip pat
buvo i‰tikti ir dòl auganãios
kartos nelabumo pradòjo silpti
savo tikòjimu ir teisumu.
2 SKYRIUS
Nelabumas ir bjaurumai tarp Ïmoni˜ stipròja. Nefitai ir lamanitai
susivienija, kad apsigint˜ nuo
Gadiantono plò‰ik˜. Atversti lamanitai tampa baltaodÏiais ir pavadinami nefitais. Apie 5–16 m. po
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad taip praòjo ir
devyniasde‰imt penktieji metai,
ir Ïmonòs pradòjo uÏmir‰ti tuos
Ïenklus ir stebuklus, apie kuriuos buvo girdòj´, ir pradòjo vis
maÏiau ir maÏiau stebòtis Ïenklu, arba stebuklu, i‰ dangaus,

25a Mt 5:17–18.
b Mzj 26:29.
27a RR Gadiantono

plò‰ikai.
29a Al 30:59.

3 Nefio 2:2–14
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taigi pradòjo darytis kieta‰irdÏiai ir akli protais ir pradòjo
nebetikòti niekuo, kà buvo
girdòj´ ir mat´,
2 i‰sigalvodami savo ‰irdyse
kaÏkokias tu‰tybes – kad tai
buvo padaryta Ïmoni˜ ir velnio galia, kad nuklaidint˜ ir
a
apgaut˜ Ïmoni˜ ‰irdis; ir taip
·òtonas vòl uÏvaldò Ïmoni˜
‰irdis tiek, kad apakino j˜ akis
ir nuklaidino juos patikòti, kad
Kristaus doktrina buvo kvailystò ir tu‰tybò.
3 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
pradòjo stipròti nelabumu ir
bjaurumais; ir jie netikòjo, kad
bus duota dar kiek nors daugiau
Ïenkl˜, arba stebukl˜; ir ·òtonas
a
vaik‰ãiojo aplink, klaidindamas
Ïmoni˜ ‰irdis, gundydamas
juos ir pastmòdamas daryti
didel∞ nelabumà ‰alyje.
4 Ir taip praòjo devyniasde‰imt
‰e‰tieji metai; ir taip pat devyniasde‰imt septintieji metai; ir
taip pat devyniasde‰imt a‰tuntieji metai; ir taip pat devyniasde‰imt devintieji metai;
5 ir taip pat ‰imtieji metai
praòjo nuo a Mozijo, kuris buvo
nefit˜ Ïmoni˜ karalius, dien˜.
6 Ir praòjo ‰e‰i ‰imtai devyneri
metai nuo to laiko, kai Lehis
paliko Jeruzal´.
7 Ir devyneri metai praòjo nuo
to laiko, kada buvo duotas tas
Ïenklas, apie kur∞ kalbòjo prana‰ai, kad Kristus ateis ∞ pasaul∞.
8 Dabar, nefitai pradòjo skaiãiuoti savo laikà nuo to laikotarpio, kada buvo duotas tas
2 2a RR Apgavystò,
apgauti, apgaulò.

Ïenklas, arba nuo Kristaus atòjimo; taigi praòjo devyneri metai.
9 Ir Nefis, Nefio tòvas, kuris
buvo atsakingas uÏ metra‰ãius, a nebesugr∞Ïo ∞ Zarahemlos
Ïem´, ir jo nebuvo galima rasti
visoje ‰alyje.
10 Ir buvo taip, kad Ïmonòs vis
dar pasiliko nelabume, nepaisant daugybòs pamokslavim˜
ir prana‰avim˜, atsi˜st˜ jiems;
ir taip praòjo ir de‰imtieji metai;
ir vienuoliktieji metai taip pat
praòjo nedorybòje.
11 Ir buvo taip, kad tryliktaisiais metais visoje ‰alyje
prasidòjo karai ir kovos; nes
Gadiantono plò‰ikai pasidarò
tokie gauss ir nuÏudò tiek
daug Ïmoni˜, ir nusiaubò tiek
daug miest˜, ir paskleidò tiek
daug mirties ir skerdyni˜ ‰alyje,
jog i‰kilo btinybò visiems Ïmonòms, tiek nefitams, tiek ir lamanitams, imtis ginkl˜ prie‰ juos.
12 Todòl visi atsivert´ ∞ Vie‰pat∞ lamanitai susivienijo su savo
broliais nefitais ir, kad apsaugot˜ savo, savo moter˜ ir savo
vaik˜ gyvybes, buvo priversti
imtis ginkl˜ prie‰ tuos Gadiantono plò‰ikus, taip, ir taip pat
kad i‰laikyt˜ savo teises ir savo
baÏnyãios bei garbinimo privilegijas ir a laisv´, ir nepriklausomyb´.
13 Ir buvo taip, kad prie‰
pasibaigiant ‰itiems tryliktiems
metams nefitams gròsò visi‰kas
sunaikinimas dòl ‰ito karo, kuris
pasidarò nepaprastai nuoÏmus.
14 Ir buvo taip, kad tie lamani-

3 a DS 10:27.
5 a Mzj 29:46–47.

9 a 3 Nef 1:2–3.
12a RR Laisvas, laisvò.
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tai, kurie susivienijo su nefitais,
buvo priskaiãiuoti prie nefit˜.
15 Ir j˜ a prakeiksmas nuo j˜
buvo nuimtas, ir j˜ oda pasidarò
b
balta kaip nefit˜.
16 Ir j˜ jaunuoliai ir j˜ dukros
tapo nepaprastai graÏs ir buvo
priskaiãiuoti prie nefit˜ ir pavadinti nefitais. Ir taip pasibaigò
tryliktieji metai.
17 Ir buvo taip, kad keturiolikt˜j˜ met˜ pradÏioje karas tarp
plò‰ik˜ ir Nefio Ïmoni˜ t´sòsi
ir tapo nepaprastai nuoÏmus;
taãiau Nefio Ïmonòs ∞gijo ‰iok∞
tok∞ prana‰umà prie‰ plò‰ikus,
tad i‰vijo juos i‰ savo Ïemi˜
atgal ∞ kalnus ir ∞ j˜ slaptavietes.
18 Ir taip pasibaigò keturioliktieji metai. Ir penkioliktaisiais
metais jie atòjo prie‰ Nefio
Ïmones; ir dòl Nefio Ïmoni˜
nelabumo ir daugybòs vaid˜
bei nesutarim˜ Gadiantono
plò‰ikai ∞gijo daug prana‰um˜
prie‰ juos.
19 Ir taip pasibaigò penkioliktieji metai, ir taip ‰itie Ïmonòs
buvo dideliuose suspaudimuose; ir sunaikinimo a kalavijas
pakibo vir‰ j˜, tad jiems gròsò
bti jo nukirstiems, ir tai dòl
j˜ nedorybòs.
3 SKYRIUS
Gidianhis, Gadiantono plò‰ik˜
vadas, reikalauja, kad Lachonijus
ir nefitai pasiduot˜ ir atiduot˜
savo Ïemes. Lachonijus paskiria
Gidgidon∞ vyriausiuoju armij˜
vadu. Nefitai susirenka gintis
15a Al 17:15; 23:18.
b 2 Nef 5:21; 30:6;

JokK 3:8.
19a Al 60:29.

Zarahemlos ir Dosniojoje Ïemòse.
Apie 16–18 m. po Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad ‰e‰ioliktaisiais metais nuo Kristaus
atòjimo Lachonijus, ‰alies valdytojas, gavo lai‰kà nuo plò‰ik˜
gaujos vado ir valdytojo; ir ‰tai
tie para‰yti ÏodÏiai:
2 Lachonijau, kilniausiasis ir
vyriausiasis ‰alies valdytojau,
‰tai, a‰ ra‰au tau ‰∞ lai‰kà ir
i‰rei‰kiu tau nepaprastai didel∞
pagyrimà uÏ tavo tvirtumà ir
taip pat uÏ tavo Ïmoni˜ tvirtumà i‰laikant tai, kà laikote esant
js˜ teise ir nepriklausomybe;
taip, js gerai laikotòs, neva
remiami dievo ranka, gindami
savo nepriklausomyb´ ir savo
nuosavyb´, ir savo ‰al∞, arba tai,
kà js taip vadinate.
3 Ir man lidna, kilniausiasis
Lachonijau, kad esate tokie
kvaili ir tu‰ãiai pasipt´, manydami, kad esate pajògs atsilaikyti prie‰ tokià daugyb´ dràsi˜
mano vadovaujam˜ vyr˜, kurie
dabar, ‰iuo metu, stovi apsiginklav´ ir su didÏiuliu nekantrumu laukia ÏodÏio: Pulkite
nefitus ir sunaikinkite juos.
4 Ir a‰, Ïinodamas apie j˜ nenugalimà dvasià, i‰band´s juos
m‰io lauke ir Ïinodamas apie
j˜ nesibaigianãià neapykantà
jums dòl daugybòs skriaud˜,
kurias js padaròte jiems, Ïinau,
kad jei jie pult˜ jus, tai aplankyt˜ jus visi‰ku sunaikinimu.
5 Todòl a‰ para‰iau ‰ità lai‰kà,
uÏantspauduodamas j∞ savo paties ranka, rpindamasis js˜

3 Nefio 3:6–15

438

gerove, dòl js˜ tvirtumo tame,
kà js tikite esant teisinga, ir
js˜ kilnios dvasios m‰io lauke.
6 Todòl a‰ ra‰au jums, noròdamas, kad js verãiau atiduotumòte ‰itiems mano Ïmonòms
savo miestus, savo Ïemes ir savo
nuosavyb´, negu kad jie turòt˜
aplankyti jus kalaviju ir kad jus
i‰tikt˜ sunaikinimas.
7 Arba, kitais ÏodÏiais, pasiduokite mums ir susivienykite
su mumis, ir susipaÏinkite su
ms˜ a slaptais darbais, ir tapkite ms˜ broliais, kad btumòte
tokie kaip mes – ne ms˜ vergai, bet ms˜ broliai ir vis˜
ms˜ turt˜ dalininkai.
8 Ir ‰tai, a‰ a prisiekiu tau, kad
jeigu tai padarysite, su priesaika, js nebsite sunaikinti; bet
jei to nepadarysite, a‰ prisiekiu
tau su priesaika, kad kità mònes∞
a‰ ∞sakysiu savo armijoms pulti
jus, ir jie nesulaikys savo rankos
ir nepasigailòs, bet Ïudys jus ir
leis kalavijui kristi ant js˜,
netgi kol bsite i‰naikinti.
9 Ir ‰tai, a‰ – Gidianhis; ir a‰
esu ‰itos a slaptos Gadiantono
bendrijos valdytojas; ir a‰ Ïinau,
kad ‰ita bendrija ir jos darbai yra
b
geri; ir jie gyvuoja nuo c sen˜
laik˜ ir buvo perduoti mums.
10 Ir a‰ ra‰au ‰ità lai‰kà tau,
Lachonijau, ir viliuosi, kad atiduosite savo Ïemes ir savo
nuosavyb´ be kraujo praliejimo,
kad ‰itie mano Ïmonòs, kurie
atsiskyrò nuo js˜ dòl js˜ nelabumo atimant i‰ j˜ valdymo
teises, galòt˜ atgauti savo teises
3 7a Hel 6:22–26.
8 a Etr 8:13–14.
9 a RR Slaptos sàjungos.

ir valdÏià; ir jeigu js to nepadarysite, a‰ atker‰ysiu uÏ j˜
skriaudas. A‰ – Gidianhis.
11 Ir dabar buvo taip, kad
Lachonijus, gav´s ‰ità lai‰kà,
buvo nepaprastai apstulbintas
Gidianhio ∞Ïlumo reikalaujant
nefit˜ Ïemi˜ ir taip pat grasinant Ïmonòms bei ker‰ijant uÏ
skriaudas t˜, kurie nepatyrò
jokios skriaudos, i‰skyrus tai,
kad jie a patys nuskriaudò save,
perbògdami pas tuos nelabus ir
bjaurius plò‰ikus.
12 Dabar ‰tai, ‰itas Lachonijus,
valdytojas, buvo teisus vyras ir
jo negalòjo i‰gàsdinti a plò‰iko
reikalavimai bei grasinimai;
todòl jis nepaklausò Gidianhio,
plò‰ik˜ valdytojo, lai‰ko, bet
nurodò savo liaudÏiai ‰auktis
Vie‰paties, idant suteikt˜ stiprybòs tam laikui, kada plò‰ikai
ateis prie‰ juos.
13 Taip, jis visiems Ïmonòms
i‰siuntinòjo skelbimà, kad jie
surinkt˜ savo moteris ir savo
vaikus, savo kaimenes ir savo
bandas, ir visà savo turtà, i‰skyrus savo Ïem´, ∞ vienà vietà.
14 Ir jis nurodò, kad aplink
juos bt˜ pastatyti ∞tvirtinimai
ir kad jie bt˜ nepaprastai tvirti. Ir jis nurodò, kad tiek nefit˜,
tiek ir lamanit˜, kitaip sakant,
vis˜ t˜, kurie buvo priskaiãiuoti
prie nefit˜, armijos bt˜ i‰dòstytos kaip apsauga aplinkui, kad
saugot˜ juos ir gint˜ nuo plò‰ik˜ dienà ir nakt∞.
15 Taip, jis sakò jiems: Kaip
Vie‰pats gyvas, jeigu neatgai-

b Al 30:53.
c Hel 6:26–30;
Moz 5:29, 49–52.

11a Hel 14:30.
12a Al 54:5–11;
3 Nef 4:7–10.
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lausite dòl vis˜ savo nedorybi˜
ir nesi‰auksite Vie‰paties, js
jokiu bdu nebsite i‰gelbòti i‰
t˜ Gadiantono plò‰ik˜ rank˜.
16 Ir tokie didingi ir nuostabs buvo Lachonijaus ÏodÏiai
ir prana‰ystòs, jog jie visiems
Ïmonòms sukòlò baim´; ir
jie visomis i‰galòmis stengòsi
viskà daryti pagal Lachonijaus
ÏodÏius.
17 Ir buvo taip, kad Lachonijus
paskyrò vyriausiuosius vadus
visoms nefit˜ armijoms, kad
vadovaut˜ joms tuo metu, kai
plò‰ikai ateis i‰ tyr˜ prie‰ juos.
18 Dabar, buvo paskirtas vyriausiasis i‰ vis˜ vyriausi˜j˜
vad˜ ir vis˜ nefit˜ armij˜ vir‰iausiasis karvedys, ir jo vardas
buvo a Gidgidonis.
19 Dabar, tarp vis˜ nefit˜ buvo
∞prasta (i‰skyrus j˜ nelabumo
laikotarpius) savo vyriausiaisiais vadais skirti tuos, kurie turi
aprei‰kimo ir taip pat a prana‰ystòs dvasià; taigi ‰itas Gidgidonis buvo tarp j˜ didis prana‰as, kaip ir vyriausiasis teisòjas.
20 Dabar, Ïmonòs sakò Gidgidoniui: Pasimelsk Vie‰paãiui
ir eikime ∞ kalnus ir ∞ tyrus, kad
uÏpultume plò‰ikus ir sunaikintume juos j˜ paãi˜ Ïemòse.
21 Bet Gidgidonis sakò jiems:
Vie‰pats a draudÏia; nes jeigu
mes eisime auk‰tyn prie‰ juos,
Vie‰pats b atiduos mus ∞ j˜ rankas; todòl mes pasirengsime
savo Ïemi˜ viduryje ir surinksime visas savo armijas, ir neisime prie‰ juos, bet lauksime,
18a 3 Nef 6:6.
19a RR Prana‰ystò,
prana‰auti.

kol jie ateis prie‰ mus; todòl,
kaip Vie‰pats gyvas, jeigu mes
taip padarysime, jis atiduos juos
∞ ms˜ rankas.
22 Ir buvo taip, kad septynioliktais metais, paãioje met˜
pabaigoje, po visà Ïemòs veidà
pasklido Lachonijaus skelbimas,
ir jie pasiòmò savo arklius ir
veÏimus, ir galvijus, ir savo kaimenes ir bandas, ir grdus, ir
savo turtà ir Ïygiavo tkstanãiais ir de‰imtimis tkstanãi˜,
kol visi atòjo ∞ vietà, kuri buvo
paskirta tam, kad jie susirinkt˜
gintis nuo savo prie‰˜.
23 Ir paskirtoji Ïemò buvo
Zarahemlos Ïemò ir Ïemò tarp
Zarahemlos ir Dosniosios Ïemòs, taip, iki ribos tarp Dosniosios ir Dykynòs Ïemi˜.
24 Ir buvo labai daug tkstanãi˜ Ïmoni˜, vadinam˜ nefitais,
kurie susirinko ‰itoje Ïemòje.
Dabar, Lachonijus nurodò, kad
jie susirinkt˜ pietinòje Ïemòje,
nes a ‰iaurinò Ïemò buvo prakeikta didÏiu prakeiksmu.
25 Ir jie ∞sitvirtino prie‰ savo
prie‰us; ir gyveno vienoje Ïemòje ir viename kne; ir jie taip
bijojo t˜ Lachonijaus i‰tart˜
ÏodÏi˜, kad atgailavo dòl savo
nuodòmi˜; ir atna‰avo maldas
Vie‰paãiui, savo Dievui, kad jis
a
i‰vaduot˜ juos tuo metu, kada
j˜ prie‰ai ateis prie‰ juos kautis.
26 Ir jie nepaprastai sielvartavo
dòl savo prie‰˜. Ir Gidgidonis
nurodò, kad jie gamint˜ ∞vairi˜
r‰i˜ karo a ginklus ir kad jie
stipriai apsiginkluot˜ ‰arvais,

21a Al 48:14.
b 1 Sam 14:12.
24a Al 22:31.

25a RR Pasitikòjimas,
pasitikòti.
26a 2 Nef 5:14.

3 Nefio 4:1–10

440

skydais ir skydeliais pagal jo
nurodymus.
4 SKYRIUS
Nefit˜ armijos nugali Gadiantono
plò‰ikus. Gidianhis nukaunamas,
o jo pasekòjas Zemnarihas pakabinamas ant medÏio. Nefitai ‰lovina
Vie‰pat∞ dòl savo pergali˜. Apie
19–22 m. po Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad paãioje a‰tuoniolikt˜ met˜ pabaigoje ‰itos
plò‰ik˜ armijos pasiruo‰ò kovai
ir pradòjo leistis ir plsti i‰ kalv˜
ir i‰ kaln˜, ir tyr˜, ir savo ∞tvirtinim˜, ir slaptavieãi˜, ir pradòjo
uÏiminòti Ïemes, tiek tas, kurios
buvo pietinòje Ïemòje, tiek ir tas,
kurios buvo ‰iaurinòje Ïemòje,
ir pradòjo uÏiminòti visas nefit˜
a
paliktas Ïemes ir miestus, kurie
buvo palikti tu‰ti.
2 Bet ‰tai, joki˜ laukini˜ ar
medÏiojam˜ Ïvòri˜ nebuvo tose
Ïemòse, kurias paliko nefitai, ir
ãia nebuvo joki˜ medÏiojam˜
Ïvòri˜ plò‰ikams, o tik tyruose.
3 Ir plò‰ikai dòl maisto stokos
negalòjo i‰gyventi kitur, kaip tik
tyruose; nes nefitai paliko savo
Ïemes tu‰ãias ir surinko savo
kaimenes ir bandas, ir visà savo
turtà, ir jie buvo viename kne.
4 Todòl plò‰ikams nebuvo
jokios kitos galimybòs plò‰ti ir
∞sigyti maisto, kaip tik stoti ∞
atvirà kovà su nefitais; o nefitai,
bdami viename kne ir bdami tokie gauss, ir turòdami
atsidòj´ atsarg˜ ir arkli˜, ir galvij˜, ir ∞vairi˜ r‰i˜ kaimeni˜,
4 1a 3 Nef 3:13–14, 22.

10a RR Baimò.

galòjo i‰gyventi septyneri˜
met˜ laikotarp∞, per kur∞ tikòjosi
i‰naikinti plò‰ikus nuo Ïemòs
veido; ir taip praòjo a‰tuonioliktieji metai.
5 Ir buvo taip, kad devynioliktaisiais metais Gidianhis suprato, kad reikia eiti kautis prie‰
nefitus, nes jie negalòjo i‰gyventi kitaip, kaip tik grobdami,
plò‰dami ir Ïudydami.
6 Ir jie nedr∞so pasklisti ant tos
Ïemòs veido tiek, kad galòt˜
auginti javus, bijodami, kad
nefitai neuÏpult˜ ir nei‰Ïudyt˜
j˜; todòl Gidianhis davò ∞sakymà savo armijoms, kad ‰itais
metais jie eit˜ kautis su nefitais.
7 Ir buvo taip, kad jie atòjo kautis; ir tai buvo ‰e‰tà mònes∞; ir
‰tai, didi ir baisi buvo ta diena,
kada jie atòjo kautis; ir jie buvo
apsireng´ kaip plò‰ikai ir avikailiu apsijuos´ strònas, ir i‰sidaÏ´
krauju, o j˜ galvos buvo nuskustos, ir jie buvo uÏsidòj´ ‰almus;
ir dòl j˜ ginkluotòs ir i‰sidaÏymo krauju i‰rai‰kinga ir baisi
buvo Gidianhio armij˜ i‰vaizda.
8 Ir buvo taip, kad nefit˜ armijos, pamaãiusios Gidianhio
armij˜ i‰vaizdà, parpuolò ant
Ïemòs ir òmò ‰auktis Vie‰paties,
savo Dievo, kad jis pasigailòt˜
j˜ ir i‰vaduot˜ juos i‰ j˜ prie‰˜
rank˜.
9 Ir buvo taip, kad Gidianhio
armijos, tai i‰vydusios, òmò garsiu balsu ‰aukti i‰ dÏiaugsmo,
nes jie pamanò, kad nefitai parpuolò i‰ baimòs prie‰ j˜ armijas.
10 Bet ãia jie apsigavo, nes nefitai nebijojo j˜; bet a bijojo savo
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Dievo ir maldavo jo apsaugos;
todòl, kai Gidianhio armijos
metòsi ant j˜, ‰ie buvo pasiruo‰´
pasitikti juos; taip, Vie‰paties
stiprybòje jie pasitiko juos.
11 Ir ‰∞, ‰e‰tàj∞, mònes∞ prasidòjo kautynòs; ir didÏios ir baisios
buvo j˜ kautynòs; taip, tokios
didelòs ir baisios buvo j˜ Ïudynòs, kad dar niekuomet nebuvo
girdòta apie tokias didÏiules
Ïudynes tarp vis˜ Lehio Ïmoni˜ nuo to laiko, kai jis paliko
Jeruzal´.
12 Ir nepaisant a grasinim˜ ir
priesaik˜, kurias buvo dav´s
Gidianhis, ‰tai nefitai sumu‰ò
juos taip, kad ‰ie bògo nuo j˜.
13 Ir buvo taip, jog a Gidgidonis
∞sakò, kad jo armijos vyt˜si juos
iki tyr˜ rib˜ ir kad nesigailòt˜
nò vieno, kuris tuo metu paklius
∞ j˜ rankas; ir taip jie vijosi juos
ir Ïudò juos iki tyr˜ rib˜, kol
∞vykdò Gidgidonio ∞sakymà.
14 Ir buvo taip, kad Gidianhis,
kuris nepasidavò ir dràsiai kovojo, bògo ir buvo persekiojamas;
ir kadangi jis buvo pavarg´s
nuo savo smarkios kovos, buvo
pavytas ir nukautas. Ir toks
buvo plò‰iko Gidianhio galas.
15 Ir buvo taip, kad nefit˜
armijos vòl sugr∞Ïo ∞ savo apsaugos vietà. Ir buvo taip, kad ‰itie
devynioliktieji metai praòjo, ir
plò‰ikai daugiau nebeatòjo kautis; neatòjo jie ir dvide‰imtaisiais
metais.
16 O dvide‰imt pirmaisiais
metais jie neatòjo kautis, bet
atòjo i‰ vis˜ pusi˜ apgulti Nefio
liaudies; nes jie manò, kad jeigu
12a 3 Nef 3:1–10.

13a 3 Nef 3:18.

atkirs Nefio Ïmones nuo j˜
Ïemi˜ ir apguls juos i‰ vis˜
pusi˜, ir atkirs juos nuo vis˜ j˜
i‰orini˜ privilegij˜, tai privers
juos pasiduoti, pagal savo norus.
17 Dabar, jie paskyrò sau kità
vadovà, kurio vardas buvo
Zemnarihas; taigi tai Zemnarihas
padarò, kad bt˜ ‰ita apgultis.
18 Bet ‰tai, tai buvo paranku
nefitams; nes plò‰ikai negalòjo
i‰bti apgul´ pakankamai ilgai,
kad bent kiek paveikt˜ nefitus,
dòl daugybòs atsarg˜, kurias ‰ie
susikrovò,
19 ir dòl plò‰ik˜ atsarg˜ menkumo; nes ‰tai, i‰gyvenimui jie
neturòjo nieko, i‰skyrus mòsà,
kurià sumedÏiodavo tyruose.
20 Ir buvo taip, kad tyruose
a
laukini˜ medÏiojam˜ Ïvòri˜
taip sumaÏòjo, kad plò‰ikams
gròsò Ïtis nuo bado.
21 O nefitai nuolat i‰Ïygiuodavo tiek dienà, tiek ir nakt∞
ir uÏpuldavo j˜ armijas, ir
nukirsdavo juos tkstanãiais ir
de‰imtimis tkstanãi˜.
22 Ir taip Zemnariho Ïmonòs
panoro atsisakyti savo plano dòl
didelio naikinimo, kuris plakò
juos nakt∞ ir dienà.
23 Ir buvo taip, kad Zemnarihas davò ∞sakymà savo Ïmonòms, kad jie atsitraukt˜ i‰
apgulties ir Ïygiuot˜ ∞ tolimiausias ‰iaurinòs Ïemòs dalis.
24 Ir dabar, Gidgidonis, Ïinodamas, kà jie sumanò, ir Ïinodamas, kokie jie silpni dòl maisto
stokos ir kiek daug j˜ i‰Ïudyta,
nakties metu pasiuntò savo armijas ir uÏkirto j˜ atsitraukimo
20a 1 Nef 18:25.

3 Nefio 4:25–5:3
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kelià, ir i‰dòstò savo armijas j˜
atsitraukimo kelyje.
25 Ir tai jie padarò nakties metu
ir aplenkò plò‰ikus, tad rytojaus dienà, kai plò‰ikai pradòjo
savo Ïyg∞, juos pasitiko nefit˜
armijos tiek i‰ priekio, tiek ir i‰
uÏnugario.
26 Ir plò‰ikai, kurie buvo pietuose, taip pat buvo atkirsti savo
atsitraukimo vietose. Ir visa
tai buvo padaryta Gidgidonio
∞sakymu.
27 Ir daug tkstanãi˜ pasidavò ∞ nelaisv´ nefitams, o likusieji
buvo nukauti.
28 Ir j˜ vadas Zemnarihas buvo
suimtas ir pakabintas ant medÏio, taip, i‰ tikr˜j˜, ant jo vir‰nòs, kol numirò. Ir kada jie
i‰laikò j∞ pakabin´, kol jis numirò, jie nukirto med∞, ir ‰aukò
garsiu balsu, sakydami:
29 Tei‰saugo Vie‰pats savo
Ïmones teisume ir ‰irdies ‰ventume, kad jie galòt˜ nukirsti
visus, kurie sieks nuÏudyti juos
jòga ar per slaptas sàjungas,
lygiai taip, kaip ‰itas vyras
buvo nukirstas.
30 Ir jie dÏigavo ir vòl vienu
balsu ‰aukò, sakydami: Tegul
Abraomo a Dievas ir Izaoko Dievas, ir Jokbo Dievas apsaugo
‰ità liaud∞ teisume tol, kol jie
b
‰auksis savo Dievo vardo, kad
juos apsaugot˜.
31 Ir buvo taip, kad jie visi
kaip vienas pratrko giedojimu
ir savo Dievo a ‰lovinimu dòl to
didÏio dalyko, kur∞ jis padarò
30a Al 29:11.
b Etr 4:15.
31a Al 26:8.

jiems, i‰saugodamas juos, kad
nepapult˜ ∞ savo prie‰˜ rankas.
32 Taip, jie ‰aukò: a Osana auk‰ãiausiajam Dievui. Ir jie ‰aukò:
Tebna palaimintas Vie‰paties,
b
visagalio Dievo, auk‰ãiausiojo
Dievo, vardas.
33 Ir j˜ ‰irdys buvo taip pritvinkusios dÏiaugsmo dòl Dievo
didÏio gerumo i‰vaduojant juos
i‰ j˜ prie‰˜ rank˜, kad prasiverÏò daugybò a‰ar˜; ir jie Ïinojo,
kad tai dòl j˜ atgailos ir j˜
nuolankumo jie buvo i‰vaduoti
i‰ nesibaigianãio sunaikinimo.
5 SKYRIUS
Nefitai atgailauja ir palieka savo
nuodòmes. Mormonas ra‰o savo
liaudies istorijà ir skelbia jiems
nesibaigiant∞ Ïod∞. Izraelis bus
surinktas i‰ savo ilgalaikio i‰sklaidymo. Apie 22–26 m. po Kristaus
gim.
Ir dabar ‰tai, tarp vis˜ nefit˜
Ïmoni˜ nebuvo nò vienos gyvos
sielos, kuri nors maÏiausiai abejot˜ vis˜ kalbòjusi˜ ‰vent˜j˜
prana‰˜ ÏodÏiais, nes Ïinojo,
jog jie btinai turi i‰sipildyti.
2 Ir i‰ daugybòs Ïenkl˜, duot˜
sulig prana‰˜ ÏodÏiais, jie Ïinojo, kad Kristus tikrai atòjo;
ir pagal tai, kas jau ∞vyko, jie
Ïinojo, kad viskas btinai ∞vyks
sulig tuo, kas buvo pasakyta.
3 Todòl jie paliko visas savo
nuodòmes ir savo bjaurumus,
ir savo paleistuvystes ir tarnavo

RR Dòkingas,
padòkos, dòkojimas.
32a RR Osana.

b 1 Nef 1:14.
RR Dievas, Dievybò.
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Dievui su visu stropumu, dienà
ir nakt∞.
4 Ir dabar buvo taip, kad
paòm´ visus plò‰ikus nelaisvòn
taip, kad nò vienas nei‰trko
gyvas, jie ∞metò savo belaisvius
∞ kalòjimà ir pasirpino, kad
jiems bt˜ skelbiamas Dievo
Ïodis; ir kiekvienas, kuris tik
atgailavo dòl savo nuodòmi˜ ir
sudarò sandorà, kad daugiau
niekada nebeÏudys, buvo paleistas ∞ a laisv´.
5 Bet visi, kurie tik nesudarò
sandoros, kurie ir toliau savo
‰irdyje puoselòjo slaptas ÏmogÏudystes, taip, visi, kurie tik
alsavo grasinimais prie‰ savo
brolius, buvo pripaÏinti kaltais
ir nubausti pagal ∞statymà.
6 Ir taip jie padarò galà visoms
toms nelaboms ir slaptoms, ir
bjaurioms sàjungoms, per kurias buvo tiek daug nelabumo
ir ∞vykdyta tiek daug ÏmogÏudysãi˜.
7 Ir taip praòjo a dvide‰imt antrieji metai, taip pat dvide‰imt
tretieji bei dvide‰imt ketvirtieji
ir dvide‰imt penktieji; ir taip
praòjo dvide‰imt penkeri metai.
8 Ir atsitiko daug toki˜ dalyk˜,
kurie kai kuri˜ akyse bt˜ dids ir nuostabs, taãiau j˜ vis˜
ne∞manoma apra‰yti ‰itoje knygoje; taip, ‰i knyga negali sutalpinti net a ‰imtosios dalies to,
kas buvo padaryta tarp tokios
daugybòs Ïmoni˜ per dvide‰imt
penkeri˜ met˜ laikotarp∞.
9 Bet ‰tai, yra a metra‰ãiai,
5 4a RR Laisvas, laisvò.
7 a 3 Nef 2:8.
8 a 3 Nef 26:6–12.

kuriuose apra‰yti visi ‰ios
liaudies darbai; o trumpesn∞, bet
teisingà apra‰ymà pateikò Nefis.
10 Todòl a‰ sudariau savo metra‰t∞ apie visa tai pagal Nefio
metra‰t∞, i‰raiÏytà ant plok‰teli˜,
vadinam˜ Nefio plok‰telòmis.
11 Ir ‰tai, a‰ sudarinòju metra‰t∞ ant plok‰teli˜, kurias pasigaminau savo paties rankomis.
12 Ir ‰tai, a‰ vadinuosi a Mormonas, pagal Mormono b Ïem´,
Ïem´, kurioje Alma tarp Ïmoni˜
∞krò baÏnyãià, taip, pirmàjà
baÏnyãià, ∞steigtà tarp j˜ po j˜
prasiÏengimo.
13 ·tai, a‰ esu Jòzaus Kristaus,
Dievo Snaus, mokinys. A‰ esu
jo pa‰auktas skelbti tarp jo Ïmoni˜ jo Ïod∞, idant jie galòt˜ turòti
nesibaigiant∞j∞ gyvenimà.
14 Ir i‰kilo btinybò, kad a‰,
pagal Dievo valià, kad i‰sipildyt˜ jau i‰òjusi˜ anapus ‰vent˜j˜
maldos pagal j˜ tikòjimà, sudaryãiau a metra‰t∞ apie tai, kas
buvo padaryta.
15 Taip, maÏà metra‰t∞ apie
tai, kas ∞vyko nuo to laiko, kada
Lehis paliko Jeruzal´, net iki
dabartinio laiko.
16 Todòl a‰ sudarinòju savo
metra‰t∞ i‰ apra‰ym˜, kuriuos
pateikò buvusieji prie‰ mane,
iki mano dien˜ pradÏios.
17 Ir po to a‰ sudarinòju a metra‰t∞ apie tai, kà maãiau savo
paties akimis.
18 Ir a‰ Ïinau, kad metra‰tis,
kur∞ sudarinòju, yra teisingas ir
tikras metra‰tis; taãiau yra daug

9 a Hel 3:13–15.
12a Mrm 1:1–5.
b Mzj 18:4; Al 5:3.

14a En 1:13–18;
DS 3:19–20.
17a Mrm 1:1.

3 Nefio 5:19–6:3
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dalyk˜, kuri˜ dòl savo kalbos
mes negalime a uÏra‰yti.
19 Ir dabar a‰ baigiu savo ÏodÏius apie save ir toliau ra‰au
apra‰ymà apie tai, kas ∞vyko
prie‰ mane.
20 A‰ esu Mormonas ir tikras
Lehio palikuonis. A‰ turiu dòl
ko ‰lovinti savo Dievà ir savo
gelbòtojà Jòz˜ Krist˜ – kad jis
i‰vedò ms˜ tòvus i‰ Jeruzalòs
Ïemòs (ir a niekas to neÏinojo,
i‰skyrus j∞ pat∞ ir tuos, kuriuos
jis i‰vedò i‰ tos Ïemòs) ir kad jis
suteikò man ir mano liaudÏiai
tiek daug paÏinimo ms˜ sieloms i‰gelbòti.
21 Tikrai jis palaimino a Jokbo
b
namus ir buvo c gailestingas
Juozapo sòklai.
22 Ir a kiek Lehio vaikai laikòsi
jo ∞sakym˜, tiek jis laimino juos
ir davò jiems klestòjimà, pagal
savo Ïod∞.
23 Taip, ir tikrai jis vòl atves
Juozapo sòklos a likut∞ ∞ Vie‰paties, j˜ Dievo, b paÏinimà.
24 Ir taip tikrai, kaip Vie‰pats
gyvas, jis a surinks i‰ keturi˜
Ïemòs ketvirãi˜ visà Jokbo
sòklos likut∞, kuris i‰sklaidytas
svetur ant viso Ïemòs veido.
25 Ir kadangi jis sudarò sandorà su visais Jokbo namais,
todòl sandora, kurià jis sudarò
su Jokbo namais, bus ∞vykdyta
jam tinkamu metu, kad visi
Jokbo namai bt˜ a atstatyti ∞
paÏinimà sandoros, kurià jis
sudarò su jais.
18a
20a
21a
b
c

Etr 12:25.
1 Nef 4:36.
Pr 32:29.
RR Izraelis.
PakØst 33:13–17.

22a
23a
b
24a

26 Ir tada jie a paÏins savo I‰pirkòjà, kuris yra Jòzus Kristus,
Dievo Snus; ir tada jie bus surinkti i‰ keturi˜ Ïemòs ketvirãi˜
∞ savo Ïemes, i‰ kur jie buvo
i‰sklaidyti; taip, kaip Vie‰pats
gyvas, tai ∞vyks. Amen.
6 SKYRIUS
Nefitai klesti. I‰kyla i‰didumas,
turtas ir klasiniai skirtumai.
BaÏnyãià drasko susiskaldymai.
·òtonas veda Ïmones atvirai mai‰tauti. Daug prana‰˜ ‰aukia atgailà
ir nuÏudomi. J˜ Ïudikai susimoko
uÏgrobti valdÏià. Apie 26–30 m.
po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad dvide‰imt ‰e‰taisiais metais visi nefit˜
Ïmonòs sugr∞Ïo ∞ savo Ïemes,
kiekvienas vyras su savo ‰eima,
savo kaimenòmis ir savo bandomis, savo arkliais ir savo
galvijais, ir viskuo, kas jiems
priklausò.
2 Ir buvo taip, kad jie nesuvalgò vis˜ savo atsarg˜; todòl jie
pasiòmò su savimi viskà, ko jie
nesuvartojo: visus savo ∞vairi˜
r‰i˜ grdus ir savo auksà, ir
sidabrà, ir visus savo vertingus
daiktus ir sugr∞Ïo ∞ savo Ïemes
ir savo valdas tiek ‰iauròje,
tiek ir pietuose, tiek ‰iaurinòje
Ïemòje, tiek ir pietinòje Ïemòje.
3 Ir tiems plò‰ikams, kurie noròjo pasilikti lamanitais, kurie
sudarò sandorà, kad laikysis

2 Nef 1:20.
Al 46:24.
2 Nef 3:12.
RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.

25a 3 Nef 16:5.
26a 2 Nef 30:5–8;
3 Nef 20:29–34.
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‰alies ramybòs, jie suteikò Ïemòs
pagal j˜ skaiãi˜, kad jie savo
darbu turòt˜ i‰ ko pragyventi;
ir taip jie ∞tvirtino taikà visoje
toje Ïemòje.
4 Ir jie vòl pradòjo klestòti ir
darytis turtingi; ir praòjo dvide‰imt ‰e‰tieji ir septintieji metai,
ir ‰alyje buvo didelò tvarka; ir
jie sudarò savo ∞statymus pagal
teisyb´ ir teisingumà.
5 Ir dabar, visoje ‰alyje nebuvo
nieko, kas trukdyt˜ Ïmonòms
nuolat klestòti, nebent jie patys
∞pult˜ ∞ prasiÏengimà.
6 Ir dabar, tai Gidgidonis ir
teisòjas Lachonijus, ir paskirtieji
vadovai buvo tie, kurie ∞vedò
‰ià didel´ taikà Ïemòje.
7 Ir buvo taip, kad buvo pastatyta daug nauj˜ miest˜, ir daug
sen˜ miest˜ buvo atstatyta.
8 Ir buvo nutiesta daug vie‰keli˜ ir nutiesta daug keli˜, vedanãi˜ i‰ miesto ∞ miestà ir i‰ Ïemòs
∞ Ïem´, ir i‰ vietovòs ∞ vietov´.
9 Ir taip praòjo dvide‰imt a‰tuntieji metai, ir Ïmonòs gyveno
nuolatinòje taikoje.
10 Bet buvo taip, kad dvide‰imt devintaisiais metais tarp
Ïmoni˜ pradòjo kilti ‰iokie tokie
ginãai; ir kai kurie dòl savo
nepaprastai dideli˜ turt˜ auk‰tinosi iki a i‰didumo ir pagyr˜,
taip, netgi òmò nuoÏmiai persekioti.
11 Nes toje Ïemòje buvo daug
pirkli˜ ir taip pat daug teisinink˜, ir daug pareign˜.
12 Ir pagal savo a turtus ir gali6 10a RR I‰didumas.
12a 1 Tim 6:17–19;
Hel 4:12.

mybes mokytis Ïmonòs pradòjo
skirstytis ∞ luomus; taip, vieni
dòl savo neturto buvo nemokyti,
o kiti savo turto dòka gaudavo
didel∞ i‰simokslinimà.
13 Vieni auk‰tinosi i‰didumu,
o kiti buvo nepaprastai nuolanks; vieni atsakydavo keikimu
∞ keikimà, kai tuo tarpu kiti priimdavo keikimà ir a persekiojimus, ir visokius suspaudimus
ir neatsakydavo b keikimu, bet
buvo nuolanks ir atgailaujantys prie‰ Dievà.
14 Ir taip atsirado tokia didelò
nelygybò visoje ‰alyje, kad baÏnyãia pradòjo skaldytis; taip,
netgi tiek, kad trisde‰imtaisiais
metais baÏnyãia buvo susiskaldÏiusi visoje Ïemòje, i‰skyrus
tarp nedaugelio lamanit˜, kurie
buvo atversti ∞ tikrà tikòjimà; ir
jie nesitraukò nuo jo, nes buvo
tvirti ir pastovs, ir nepajudinami, pasiryÏ´ su visu a stropumu
vykdyti Vie‰paties ∞sakymus.
15 Dabar, ‰itos Ïmoni˜ nedorybòs prieÏastis buvo ta, kad
·òtonas turòjo didÏià galià kurstyti Ïmones daryti visokias
nedorybes ir pripildyti juos i‰didumo, gundydamas juos siekti
galios ir valdÏios, ir turt˜, ir
tu‰ãi˜ pasaulio dalyk˜.
16 Ir taip ·òtonas klaidino
Ïmoni˜ ‰irdis daryti visokias
nedorybes; todòl jie mògavosi
taika tik keletà met˜.
17 Ir taip trisde‰imt˜j˜ met˜
pradÏioje – ilgà laikotarp∞ Ïmonòs buvo palikti, kad bt˜

13a RR Persekioti,
persekiojimas.
b Mt 5:39;

4 Nef 1:34;
DS 98:23–25.
14a RR Stropumas.

3 Nefio 6:18–29
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vedÏiojami velnio a pagund˜,
kur tik jis noròjo juos vesti, ir
kad daryt˜ kiekvienà nedoryb´,
kokià tik jis noròjo, kad jie
daryt˜ – ir taip ‰it˜, trisde‰imt˜j˜, met˜ pradÏioje jie buvo
baisaus nelabumo bsenoje.
18 Dabar jie nusidòjo ne i‰
a
neÏinojimo, nes jie Ïinojo Dievo
valià jiems, nes ji buvo jiems
i‰dòstyta; taigi jie sàmoningai
b
mai‰tavo prie‰ Dievà.
19 Ir dabar tai buvo Lachonijaus, Lachonijaus snaus, dienomis, nes Lachonijus uÏòmò
savo tòvo kras´ ir tais metais
valdò Ïmones.
20 Ir pradòjo rastis a ∞kvòpti i‰
dangaus ir pasi˜sti vyrai, kurie
stovòjo tarp Ïmoni˜ visoje toje
Ïemòje, pamokslaudami ir dràsiai liudydami apie Ïmoni˜
nuodòmes ir nedorybes bei liudijo jiems apie i‰pirkimà, kur∞
Vie‰pats ∞vykdys savo Ïmonòms, arba, kitais ÏodÏiais, apie
Kristaus prisikòlimà; ir jie
dràsiai liudijo apie jo b mirt∞ ir
kentòjimus.
21 Dabar, buvo daug Ïmoni˜,
kurie nepaprastai pyko dòl t˜,
kurie liudijo apie tai; ir tie, kurie
pyko, daugiausia buvo vyriausieji teisòjai ir a auk‰tieji kunigai
bei teisininkai; taip, visi teisininkai pyko ant t˜, kurie liudijo
apie tai.
22 Dabar, nò vienas teisininkas
ar teisòjas, ar auk‰tasis kunigas
neturòjo galios kà nors pasmerk17a RR Gundyti,
gundymas.
18a Mzj 3:11.
b RR Mai‰tas,
sukilimas.

ti myriop, jeigu jo nuosprendÏio
nepasira‰ò ‰alies valdytojas.
23 Dabar, daugel∞ i‰ t˜, kurie
liudijo apie dalykus, susijusius
su Kristumi, kurie liudijo dràsiai, teisòjai suòmò ir slapta
atidavò mirãiai, tad Ïinia apie
j˜ mirt∞ pasiekò ‰alies valdytojà
tik po j˜ mirties.
24 Dabar ‰tai, ‰alies ∞statymai
draudò kà nors atiduoti mirãiai
be ‰alies valdytojo leidimo.
25 Todòl ∞ Zarahemlos Ïem´
atòjo skundas ‰alies valdytojui
prie‰ tuos teisòjus, kurie, prie‰ingai ∞statymui, pasmerkò myriop Vie‰paties prana‰us.
26 Dabar, buvo taip, kad jie
buvo suimti ir atvesti prie‰ais
teisòjà, kad bt˜ teisiami pagal
liaudies nustatytà a ∞statymà uÏ
∞vykdytà nusikaltimà.
27 Dabar, buvo taip, kad tie
teisòjai turòjo daug draug˜ ir
giminaiãi˜; ir likusieji, taip,
tikrai, beveik visi teisininkai ir
auk‰tieji kunigai susirinko
drauge ir susivienijo su giminaiãiais t˜ teisòj˜, kurie turòjo bti
teisiami pagal ∞statymà.
28 Ir jie sudarò a sandorà vienas
su kitu, taip, btent sandorà,
kurià ∞vedò tie i‰ senovòs, kurià
∞vedò ir pagal kurià prisaikdino
b
velnias, kad suvienyt˜ prie‰
visà teisumà.
29 Todòl jie susivienijo prie‰
Vie‰paties Ïmones ir sudarò
sandorà sunaikinti juos ir i‰vaduoti kaltus ÏmogÏudyste i‰

20a RR Økvòpimas,
∞kvòpti; Prana‰as.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas;
NukryÏiavimas.

21a DS 121:36–37.
RR Atsimetimas.
26a Mzj 29:25; Al 1:14.
28a RR Slaptos sàjungos.
b Hel 6:26–30.
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teisingumo, kuris netrukus
bt˜ ∞vykdytas pagal ∞statymà,
gniauÏt˜.
30 Ir jie paniekino ‰alies ∞statymà ir teises; ir sudarò sandorà
vienas su kitu sunaikinti valdytojà ir ‰alyje ∞tvirtinti a karali˜,
kad ‰i Ïemò daugiau nebebt˜
laisva, bet bt˜ pavaldi karaliams.
7 SKYRIUS
Vyriausiasis teisòjas nuÏudomas,
valdÏia sunaikinama ir Ïmonòs
pasidalina ∞ gentis. Jokbas, antikristas, tampa slaptos sàjungos
karaliumi. Nefis skelbia atgailà ir
tikòjimà Kristumi. Jam kasdien
tarnauja angelai, ir jis prikelia i‰
mirusi˜j˜ savo brol∞. Daug kas
atgailauja ir krik‰tijasi. Apie 30–33
m. po Kristaus gim.
Dabar ‰tai, a‰ parodysiu jums,
kad jie ‰alyje ne∞tvirtino karaliaus; bet tais paãiais metais,
taip, trisde‰imtaisiais metais, jie
teismo krasòje sunaikino, taip,
nuÏudò ‰alies vyriausiàj∞ teisòjà.
2 Ir Ïmonòs susiskaldò vienas
prie‰ kità; ir atsiskyrò vieni nuo
kit˜ ∞ gentis, kiekvienas pagal
savo ‰eimà, giminaiãius ir draugus; ir taip jie sunaikino ‰alies
valdÏià.
3 Ir kiekviena gentis pasiskyrò
sau vadovà arba vadà; ir taip jie
tapo gentimis ir genãi˜ vadais.
4 Dabar ‰tai, tarp j˜ nebuvo nò
vieno, kuris neturòt˜ didelòs
‰eimos, daug giminaiãi˜ ir drau30a 1 Sam 8:5–7; Al 51:5.
7 5a Rom 6:13–16;

Al 10:25.
6 a 2 Nef 9:9.

g˜; todòl j˜ gentys buvo nepaprastai didelòs.
5 Dabar, visa tai buvo padaryta, bet kar˜ tarp j˜ kol kas
dar nebuvo; ir visa ‰i nedorybò
i‰tiko Ïmones dòl to, kad jie
a
pasidavò ·òtono galiai.
6 Ir valdÏios nuostatai buvo
sunaikinti dòl t˜, kurie nuÏudò
prana‰us, draug˜ ir giminaiãi˜
a
slaptos sàjungos.
7 Ir jie sukòlò didel∞ nesutarimà
‰alyje, tad beveik visa teisesnò
liaudies dalis tapo nelaba; taip,
tarp j˜ buvo vos keletas teisi˜
Ïmoni˜.
8 Taigi, nepraòjo nò ‰e‰eri
metai, o didesnò liaudies dalis
vòl nusigr´Ïò nuo savo teisumo,
kaip ‰uo prie savo a vòmalo arba
kaip kiaulò prie savo voliojimosi
purvyne.
9 Dabar, ‰ita slapta sàjunga,
kuri atne‰ò tokià didel´ nedoryb´ liaudÏiai, susirinko drauge ir
pasiskyrò sau galva vyrà, kur∞
jie vadino Jokbu.
10 Ir jie vadino j∞ savo karaliumi; taigi jis tapo ‰itos nelabos
gaujos karaliumi; ir jis buvo
vienas pagrindini˜, pakòlusi˜
savo balsà prie‰ prana‰us, kurie
liudijo apie Jòz˜.
11 Ir buvo taip, kad skaiãiumi
jie nebuvo tokie stiprs kaip
gentys Ïmoni˜, kurie buvo
susivienij´, i‰skyrus tai, kad j˜
vadai kiekvienas savo genãiai
nustatò savus ∞statymus; taãiau
jie buvo prie‰ai; nepaisant to,
kad nebuvo teiss Ïmonòs, vis
dòlto jie buvo vieningi neapy8 a Pat 26:11;
2 Pet 2:22.

3 Nefio 7:12–21
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kanta tiems, kurie sudarò sandorà sunaikinti valdÏià.
12 Todòl Jokbas, matydamas,
kad j˜ prie‰ai gausesni uÏ juos,
bdamas gaujos karalius, ∞sakò
savo Ïmonòms bògti ∞ ‰iauriausià ‰alies dal∞ ir ten pasistatyti
a
karalyst´, kol prie j˜ prisijungs
atskalnai (nes jis ∞tikinòjo juos,
kad bus daug atskaln˜) ir jie
taps pakankamai stiprs kovoti
su an˜ Ïmoni˜ gentimis; jie taip
ir padarò.
13 Ir toks greitas buvo j˜ Ïygis,
kad buvo ne∞manoma j˜ sustabdyti prie‰ tai, kol jie tapo
Ïmonòms nebepasiekiami. Ir
taip pasibaigò trisde‰imtieji metai; ir tokie buvo Nefio liaudies
reikalai.
14 Ir buvo taip, kad trisde‰imt
pirmaisiais metais jie buvo susiskald´ ∞ gentis, kiekvienas pagal
savo ‰eimà, giminaiãius ir draugus; taãiau jie susitarò, kad neis
kariauti vienas su kitu; bet nebuvo vieningi savo ∞statymais
ir savo valdymo bdu, nes ‰ie
buvo nustatyti pagal j˜ vadov˜
ir vad˜ i‰manymà. Bet jie nustatò labai grieÏtus ∞statymus,
kad viena gentis nenusiÏengt˜
prie‰ kità, tad tam tikru mastu
jie gyveno ‰alyje taikiai; taãiau
j˜ ‰irdys buvo nugr´Ïtos nuo
Vie‰paties, j˜ Dievo, ir jie apmòtydavo akmenimis prana‰us ir
i‰mesdavo juos i‰ savo tarpo.
15 Ir buvo taip, kad a Nefis –
aplankytas angel˜ ir taip pat
Vie‰paties balso, taigi mat´s
angelus ir bdamas liudininkas,
12a 3 Nef 6:30.
15a 3 Nef 1:2.
17a RR Galia.

mat´s savo akimis, ir turòdamas
jam suteiktà galià Ïinoti apie
Kristaus tarnyst´, ir taip pat
savo akimis mat´s j˜ greità sugr∞Ïimà nuo teisumo prie savo
nelabumo ir bjaurum˜;
16 taigi, nulidintas j˜ ‰irdÏi˜
kietumo ir j˜ prot˜ aklumo –
dar tais paãiais metais i‰òjo tarp
j˜ ir pradòjo dràsiai liudyti atgailà ir nuodòmi˜ atleidimà
per tikòjimà Vie‰paãiu Jòzumi
Kristumi.
17 Ir jis mokò juos daugelio
dalyk˜; ir visi jie negali bti
uÏra‰yti, o uÏra‰yti tik dal∞ j˜
nepakakt˜, todòl jie nòra uÏra‰yti ‰itoje knygoje. Ir Nefis mokò
su a galia ir didele valdÏia.
18 Ir buvo taip, kad jie pyko
ant jo, btent dòl to, kad jis
turòjo didesn´ galià negu jie, nes
buvo a ne∞manoma jiems netikòti
jo ÏodÏiais, nes toks stiprus buvo
jo tikòjimas Vie‰paãiu Jòzumi
Kristumi, kad jam kasdien tarnavo angelai.
19 Ir Jòzaus vardu jis i‰varinòjo
velnius ir a netyras dvasias; ir
netgi savo brol∞ jis prikòlò i‰
mirusi˜j˜ po to, kai ‰is buvo
uÏmu‰tas akmenimis ir patyrò
mirt∞ nuo ‰it˜ Ïmoni˜.
20 Ir Ïmonòs tai matò ir buvo
to liudininkai, ir pyko ant jo dòl
jo galios; ir Ïmoni˜ akivaizdoje
Jòzaus vardu jis darò dar a daug
kit˜ stebukl˜.
21 Ir buvo taip, kad praòjo trisde‰imt pirmieji metai, ir buvo
vos keletas toki˜, kurie buvo
atversti ∞ Vie‰pat∞; bet visi, kurie

18a 2 Nef 33:1; Al 4:19.
19a RR Dvasia – Piktosios
dvasios.

20a 3 Nef 8:1.
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3 Nefio 7:22–8:7

tik buvo atversti, tikrai parodò
Ïmonòms, kad juos aplankò Dievo galia ir Dievo Dvasia, esanti
Jòzuje Kristuje, kuriuo jie tiki.
22 Ir visi, i‰ kuri˜ buvo i‰varyti
velniai ir kurie buvo i‰gydyti
nuo savo lig˜ bei negali˜, tikrai
parei‰kò Ïmonòms, kad jie buvo
paveikti Dievo Dvasios ir i‰gydyti; ir jie taip pat rodò Ïenklus
ir darò kai kuriuos stebuklus
tarp Ïmoni˜.
23 Taip praòjo ir trisde‰imt
antrieji metai. Ir trisde‰imt
treãi˜j˜ met˜ pradÏioje Nefis
tebe‰aukò Ïmonòms ir skelbò
jiems atgailà ir nuodòmi˜
atleidimà.
24 Dabar, a‰ noròãiau, kad js
taip pat atmintumòt, jog nebuvo
nò vieno, atvesto ∞ atgailà, kuris
nebt˜ a krik‰tijamas vandeniu.
25 Todòl Nefis ∞‰ventino vyrus
‰itai tarnystei, idant visi, ateinantys pas juos, bt˜ pakrik‰tyti vandeniu, ir tai – liudijimui ir
∞rodymui prie‰ais Dievà ir Ïmones, kad jie atgailavo ir gavo
savo nuodòmi˜ a atleidimà.
26 Ir ‰it˜ met˜ pradÏioje buvo
daug pakrik‰tyt˜ atgailai; ir taip
praòjo didÏioji ‰it˜ met˜ dalis.
8 SKYRIUS
Audros, Ïemòs drebòjimai, gaisrai,
viesulai ir gamtiniai perversmai
patvirtina Kristaus nukryÏiavimà.
Sunaikinama daug Ïmoni˜. Tris
24a RR Krik‰tas,
krik‰tyti.
25a DS 20:37.
RR Nuodòmi˜
atleidimas.
8 1a 3 Nef 7:19–20;

dienas Ïem´ dengia tamsa. I‰likusieji apverkia savo likimà. Apie
33–34 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad pagal
ms˜ metra‰t∞, o mes Ïinome,
kad ms˜ metra‰tis teisingas,
nes ‰tai, metra‰t∞ vedò teisus
vyras – nes jis tikrai padarò
daug a stebukl˜ Jòzaus b vardu; o
niekas negali padaryti stebuklo
Jòzaus vardu, jeigu jis nòra iki
maÏiausios dalelytòs apvalytas
nuo savo nedorybòs –
2 ir dabar, buvo taip, jeigu ‰itas
Ïmogus nesuklydo skaiãiuodamas ms˜ laikà, kad praòjo
a
trisde‰imt tretieji metai.
3 Ir Ïmonòs su dideliu nekantrumu pradòjo laukti Ïenklo,
kur∞ nurodò prana‰as Samuelis
Lamanitas, taip, laikotarpio,
kada tris dienas tvyros a tamsa
ant ‰itos Ïemòs veido.
4 Ir tarp Ïmoni˜ prasidòjo didelòs abejonòs ir ginãai, nepaisant to, kad buvo parodyta tiek
daug a Ïenkl˜.
5 Ir buvo taip, kad trisde‰imt
ketvirtaisiais metais, pirmà mònes∞, ketvirtàjà to mònesio dienà,
pakilo didÏiulò vòtra, tokia,
kokios dar niekada nebuvo
visoje Ïemòje.
6 Ir taip pat buvo didÏiulò ir
baisi audra; ir buvo baisus
a
griaustinis, toks, kad b drebòjo
visa Ïemò, lyg ji ketint˜ i‰siskirti
∞ dalis.
7 Ir buvo nepaprastai ry‰ks

Mrm 9:18–19.
b ApD 3:6;
JokK 4:6.
2 a 3 Nef 2:8.
3 a 1 Nef 19:10;
Hel 14:20, 27;

3 Nef 10:9.
4 a RR NukryÏiavimas.
6 a 1 Nef 19:11;
Hel 14:21.
b Mt 27:45, 50–51.

3 Nefio 8:8–24
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Ïaibai, koki˜ dar niekada nebuvo visoje Ïemòje.
8 Ir Zarahemlos amiestas
uÏsidegò.
9 Ir Moronio miestas nugrimzdo ∞ jros gelmes, ir jo gyventojai
buvo paskandinti.
10 Ir Moroniho miestas buvo
uÏverstas Ïemòmis, tad vietoje
miesto atsirado didelis kalnas.
11 Ir didelis ir baisus sunaikinimas buvo pietinòje Ïemòje.
12 Bet ‰tai, didesnis ir baisesnis
sunaikinimas buvo ‰iaurinòje
Ïemòje; nes ‰tai, dòl audros ir
viesul˜, ir griaustini˜, ir Ïaib˜,
ir nepaprastai didelio visos
Ïemòs drebòjimo pasikeitò visas
tos Ïemòs veidas.
13 Ir a vie‰keliai buvo suardyti
ir lygs keliai sugadinti, ir daug
lygi˜ vietovi˜ tapo nelygios.
14 Ir daug didÏi˜ ir Ïymi˜
miest˜ buvo a nugramzdinta ir
daug buvo sudeginta, ir daug
buvo taip sudrebinta, kad j˜
namai sugriuvo, ir j˜ gyventojai
Ïuvo ir vietovòs liko tu‰ãios.
15 Ir buvo toki˜ miest˜, kurie
i‰liko; bet j˜ sugriovimai buvo
nepaprastai dideli, ir juose buvo
daug Ïuvusi˜.
16 Ir buvo toki˜, kuriuos nune‰ò viesulas; ir kur juos nune‰ò,
niekas neÏino, Ïinoma tik tai,
kad jie buvo nune‰ti.
17 Ir taip dòl audr˜ ir griaustini˜, ir Ïaib˜, ir Ïemòs drebòjimo
visas Ïemòs veidas pasikeitò.
18 Ir ‰tai, a uolos buvo suply‰inòj´; ant visos Ïemòs veido jos
buvo taip sulauÏytos, kad ant
8 a 4 Nef 1:7–8.
13a Hel 14:24;
3 Nef 6:8.

viso Ïemòs veido jos liko sulauÏytos gabalais ir suskilusios, ir
suaiÏòjusios.
19 Ir kada griaustiniai ir Ïaibai,
ir vòtra, ir audra, ir Ïemòs
drebòjimai liovòsi – nes ‰tai,
jie t´sòsi apie a tris valandas; o
kai kurie sakò, kad tas laikas
buvo ilgesnis; taãiau visi ‰ie
dids ir baiss dalykai buvo
padaryti maÏdaug per tris
valandas – ir tada ‰tai, ant ‰ios
Ïemòs veido stojo tamsa.
20 Ir buvo taip, kad ant viso
‰ios Ïemòs veido buvo tir‰ta
tamsa, tokia, kad i‰lik´ jos
gyventojai galòjo a jausti tamsos
b
kà.
21 Ir dòl tos tamsos negalòjo
bti nei ‰viesos, nei Ïiburi˜, nei
degl˜; ir i‰ j˜ ger˜ ir nepaprastai
saus˜ malk˜ buvo ne∞manoma
sukurti lauÏo, tad negalòjo bti
visi‰kai jokios ‰viesos.
22 Ir nesimatò jokios ‰viesos,
nei ugnies, nei spingsòjimo, nei
saulòs, nei mònulio, nei ÏvaigÏdÏi˜, nes tokios tir‰tos buvo
tamsos miglos, kurios buvo ant
‰ios Ïemòs veido.
23 Ir buvo taip, kad laikotarpis,
kada nesimatò jokios ‰viesos,
truko a tris dienas; ir buvo didis
nesibaigiantis raudojimas ir
klyksmas, ir verksmas tarp vis˜
t˜ Ïmoni˜; taip, didÏios buvo t˜
Ïmoni˜ dejonòs dòl tamsos ir didelio juos i‰tikusio sunaikinimo.
24 Ir vienur girdòjosi, kaip
‰aukò, sakydami: O kad btume
atgailav´ prie‰ ‰ità didÏià ir
baisià dienà, ir tada ms˜ broli˜

14a 1 Nef 12:4.
18a Hel 14:21–22.
19a Lk 23:44.

20a I‰ 10:21–22.
b 1 Nef 12:5; 19:11.
23a 1 Nef 19:10.
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3 Nefio 8:25–9:9

bt˜ pasigailòta ir jie nebt˜
sudeginti tame didÏiame
a
Zarahemlos mieste.
25 Ir kitur girdòjosi, kaip ‰aukò
ir raudojo, sakydami: O kad
btume atgailav´ prie‰ ‰ità didÏià ir baisià dienà ir nebtume
Ïud´ ir mu‰´ akmenimis prana‰˜, ir i‰met´ j˜ lauk; tada
ms˜ motin˜ ir ms˜ graÏi˜j˜
dukr˜, ir ms˜ vaik˜ bt˜
buv´ pasigailòta ir jie nebt˜
buv´ palaidoti tame didÏiame
Moroniho mieste. Ir dòl to didÏiuliai ir siaubingi buvo Ïmoni˜ klyksmai.
9 SKYRIUS
Tamsoje Kristaus balsas paskelbia
daugelio Ïmoni˜ ir miest˜ sunaikinimà uÏ j˜ nelabumà. Jis taip pat
paskelbia savo dievi‰kumà, prane‰a,
kad Mozòs ∞statymas ∞vykdytas,
ir kvieãia Ïmones ateiti pas j∞ ir
bti i‰gelbòtiems. Apie 34 m. po
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad tarp vis˜ ‰alies
gyventoj˜ ant viso ‰itos Ïemòs
veido pasigirdo a balsas, ‰aukiantis:
2 Vargas, vargas, vargas ‰itiems Ïmonòms; a vargas visos
Ïemòs gyventojams, jeigu jie neatgailaus; nes velnias b juokiasi
ir jo angelai dÏigauja dòl
Ïuvusi˜j˜ mano liaudies graÏi˜j˜ sn˜ ir dukr˜; ir tai dòl
savo nedorybòs ir bjaurum˜
jie krito!
3 ·tai, tà did∞ Zarahemlos
24a Hel 13:12.
9 1a 1 Nef 19:11;
3 Nef 11:10.

miestà a‰ sudeginau ugnimi, ir
jo gyventojus.
4 Ir ‰tai, tà did∞ Moronio miestà
a‰ ∞sakiau nugramzdinti jros
gelmòse ir jo gyventojus paskandinti.
5 Ir ‰tai, tà did∞ Moroniho miestà ir jo gyventojus a‰ uÏverãiau
Ïeme, kad paslòpãiau j˜ nedorybes ir bjaurumus nuo savo
veido, idant prana‰˜ ir ‰vent˜j˜
kraujas daugiau nebeliudyt˜
man prie‰ juos.
6 Ir ‰tai, Gilgalo miestà a‰ ∞sakiau nugramzdinti ir jo gyventojus palaidoti Ïemòs gelmòse;
7 taip, ir Oniho miestà ir jo
gyventojus, ir Mokumo miestà
ir jo gyventojus, ir Jeruzalòs
miestà ir jo gyventojus; ir a‰
∞sakiau, jog a vandenys ateit˜ ∞
j˜ vietà, idant paslòpt˜ j˜ nelabumà ir bjaurumus nuo mano
veido, kad prana‰˜ ir ‰vent˜j˜
kraujas daugiau nebeliudyt˜
man prie‰ juos.
8 Ir ‰tai, GadiandÏio miestà
ir Gadiomno miestà, ir Jokbo
miestà, ir Gimgimno miestà –
visus ‰ituos a‰ nurodÏiau nugramzdinti ir padariau a kalvas
ir slònius j˜ vietose; ir j˜ gyventojus palaidojau Ïemòs gelmòse, kad paslòpãiau j˜ nelabumà
ir bjaurumus nuo savo veido,
idant prana‰˜ ir ‰vent˜j˜ kraujas daugiau nebeliudyt˜ man
prie‰ juos.
9 Ir ‰tai, tà did∞ Jokbogato
miestà, apgyventà karaliaus
Jokbo Ïmoni˜, a‰ nurodÏiau
sudeginti ugnimi uÏ j˜ nuodò-

2 a Mt 11:20–21.
b Moz 7:26.
7 a Ez 26:19.

8 a 1 Nef 19:11.

3 Nefio 9:10–19
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mes ir j˜ nelabumà, kuris vir‰ijo
bet kok∞ visos Ïemòs nelabumà,
uÏ j˜ a slaptas ÏmogÏudystes ir
sàjungas; nes tai jie sunaikino
mano Ïmoni˜ taikà ir ‰alies
valdÏià; todòl a‰ nurodÏiau sudeginti juos, idant b i‰naikinãiau
juos i‰ savo akivaizdos, idant
prana‰˜ ir ‰vent˜j˜ kraujas daugiau nebeliudyt˜ man prie‰
juos.
10 Ir ‰tai Lamano miestà ir
Jo‰o miestà, ir Gado miestà, ir
Ki‰kumeno miestà ir j˜ gyventojus, uÏ j˜ nelabumà i‰metant
prana‰us ir mu‰ant akmenimis
tuos, kuriuos a‰ pasiunãiau
skelbti jiems apie j˜ nelabumà
ir bjaurumus, a‰ nurodÏiau
sudeginti ugnimi.
11 Ir kadangi jie i‰metò juos
visus lauk, tad tarp j˜ nebeliko
nò vieno teisaus, a‰ pasiunãiau
Ïemyn a ugn∞ ir sunaikinau juos,
idant j˜ nelabumas ir bjaurumai bt˜ paslòpti nuo mano
veido, idant prana‰˜ ir ‰vent˜j˜,
kuriuos a‰ pasiunãiau pas juos,
kraujas nebesi‰aukt˜ man´s
b
nuo Ïemòs prie‰ juos.
12 Ir a‰ padariau, kad a daug
dideli˜ sunaikinim˜ i‰tikt˜ ‰ità
Ïem´ ir ‰ituos Ïmones uÏ j˜
nelabumà ir bjaurumus.
13 O visi js, kuri˜ a pasigailò9 a Hel 6:17–18, 21.
b Mzj 12:8.
11a 2 Kar 1:9–16;
Hel 13:13.
b Pr 4:10.
12a 3 Nef 8:8–10, 14.
13a 3 Nef 10:12.
b Jer 3:22; 3 Nef 18:32.
14a 2 Nef 26:24–28;
Al 5:33–36.
b Jn 3:16.
c Al 19:36.

ta dòl to, kad buvote teisesni
negu jie, ar dabar nesugr∞‰ite
pas mane ir neatgailausite dòl
savo nuodòmi˜, ir neatsiversite,
kad galòãiau jus b i‰gydyti?
14 Taip, i‰ ties˜ sakau jums:
jeigu a ateisite pas mane, js
turòsite b amÏinàj∞ gyvenimà.
·tai, mano gailestingumo c ranka
i‰tiesta ∞ jus, ir kiekvienà ateinant∞ a‰ priimsiu; ir palaiminti
tie, kas ateina pas mane.
15 ·tai, a‰ – Jòzus Kristus,
Dievo Snus. A‰ a sukriau dangus ir Ïem´, ir visa, kas juose.
A‰ buvau su Tòvu nuo pradÏios.
A‰ esu b Tòve ir Tòvas yra manyje; ir manyje Tòvas pa‰lovino
savo vardà.
16 A‰ atòjau pas savuosius,
ir savieji man´s a nepriòmò. Ir
Ra‰tai apie mano atòjimà i‰sipildò.
17 Ir visiems, kurie tik mane
priòmò, a‰ a daviau tapti Dievo
snumis; ir lygiai taip a‰ duosiu
visiems, kurie tikòs mano vardà,
nes ‰tai, per mane ateina b i‰pirkimas, ir Mozòs c ∞statymas
manyje ∞vykdytas.
18 A‰ esu pasaulio a ‰viesa ir
gyvybò. A‰ esu bAlfa ir Omega,
pradÏia ir pabaiga.
19 Ir js a daugiau nebeatna‰ausite man kraujo praliejimo;

15a Jn 1:1–3;
Dangi‰kasis Tòvas;
Kol 1:16;
Sns ir dukros,
Hel 14:12;
Dievo.
Etr 4:7;
b RR I‰pirkti, i‰pirktas,
DS 14:9.
i‰pirkimas.
b Jn 17:20–22;
c 3 Nef 12:19, 46–47;
3 Nef 11:27; 19:23, 29.
15:2–9.
16a Jn 1:11; DS 6:21.
18a RR ·viesa, Kristaus
17a Jn 1:12.
‰viesa.
RR Îmogus,
b Apr 1:8.
Ïmonòs – Îmogus
RR Alfa ir Omega.
gali tapti tokiu, kaip 19a Al 34:13.
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3 Nefio 9:20–10:7

taip, js˜ aukos ir js˜ deginamosios atna‰os panaikinamos,
nes a‰ nebepriimsiu joki˜ js˜
auk˜ ir deginam˜j˜ atna‰˜.
20 O kaip a aukà man js atna‰ausite suduÏusià ‰ird∞ ir atgailaujanãià dvasià. Ir kas tik ateina
pas mane su suduÏusia ‰irdimi
ir atgailaujanãia dvasia, tà a‰
b
pakrik‰tysiu ugnimi ir ·ventàja
Dvasia, taip kaip lamanitai dòl
savo tikòjimo manimi atsivertimo metu buvo pakrik‰tyti ugnimi ir ·ventàja Dvasia, ir jie to
neÏinojo.
21 ·tai, a‰ atòjau ∞ pasaul∞, kad
atne‰ãiau i‰pirkimà pasauliui,
kad i‰gelbòãiau pasaul∞ i‰ nuodòmòs.
22 Todòl, kas tik a atgailauja ir
ateina pas mane kaip maÏas
b
vaikas, tà a‰ priimsiu, nes i‰
toki˜ yra Dievo karalystò. ·tai,
uÏ tokius a‰ c paguldÏiau savo
gyvyb´ ir vòl jà paòmiau; todòl
atgailaukite ir ateikite pas mane
js, Ïemòs pakra‰ãiai, ir bkite
i‰gelbòti.
10 SKYRIUS
Daugel∞ valand˜ Ïemòje tvyro tyla.
Kristaus balsas paÏada surinkti
savo Ïmones, kaip vi‰ta surenka
savo vi‰ãiukus. I‰saugota teisesnioji
liaudies dalis. Apie 34–35 m. po
Kristaus gim.
Ir dabar ‰tai, buvo taip, kad
visi ‰ios Ïemòs Ïmonòs girdòjo
20a 3 Nef 12:19;
DS 20:37.
b 2 Nef 31:13–14.
22a RR Atgailauti,
atgaila.
b Mk 10:15; Mzj 3:19;

‰ituos ÏodÏius ir buvo to liudininkai. Ir po ‰it˜ ÏodÏi˜ daugel∞ valand˜ Ïemòje tvyrojo tyla.
2 Nes Ïmonòs buvo taip apstulb´, kad liovòsi raudoj´ ir klyk´
dòl savo Ïuvusi˜ giminaiãi˜
netekties; todòl visoje Ïemòje
daugel∞ valand˜ tvyrojo tyla.
3 Ir buvo taip, kad vòl Ïmonòms atòjo balsas – ir visi
Ïmonòs girdòjo ir buvo to liudininkai, – sakantis:
4 O js, ‰it˜ a didÏi˜ sugriaut˜
miest˜ Ïmonòs, kurie esate
Jokbo palikuonys, taip, kurie
esate Izraelio nam˜, kaip daÏnai
a‰ surinkdavau jus, kaip vi‰ta
surenka savo vi‰ãiukus po savo
sparnais, ir b puoselòjau jus.
5 Ir vòlgi, kaip daÏnai a‰ bãiau
jus rink´s, kaip vi‰ta surenka
savo vi‰ãiukus po savo sparnais,
taip, o js Izraelio nam˜ Ïmonòs, kurie kritote; taip, o js,
Izraelio nam˜ Ïmonòs, js, kurie
gyvenate Jeruzalòs Ïemòje, kaip
ir js, kurie kritote; taip, a kaip
daÏnai a‰ bãiau rink´s jus, kaip
vi‰ta surenka savo vi‰ãiukus,
bet js nenoròjote.
6 O js, Izraelio namai, kuri˜
a‰ a pasigailòjau, kaip daÏnai a‰
rinksiu jus, kaip vi‰ta surenka
savo vi‰ãiukus po savo sparnais,
jei atgailausite ir visa b ‰irdimi
c
sugr∞‰ite pas mane.
7 Bet jei ne, o Izraelio namai,
js˜ gyvenamos vietos taps
tu‰ãios iki a sandoros su js˜
tòvais ∞vykdymo meto.

3 Nef 11:37–38.
c Jn 10:15–18.
10 4a 3 Nef 8:14.
b 1 Nef 17:3.
5 a Mt 23:37;
DS 43:24–25.

6 a 3 Nef 9:13.
b Ez 36:26.
c 1 Sam 7:3;
Hel 13:11;
3 Nef 24:7.
7 a RR Sandora.

3 Nefio 10:8–19
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8 Ir dabar, buvo taip, kad i‰gird´ ‰ituos ÏodÏius, ‰tai, Ïmonòs
vòl pradòjo verkti ir klykti
dòl savo giminaiãi˜ ir draug˜
netekties.
9 Ir taip praòjo trys dienos. Ir
tai buvo ryte. a Tamsa i‰sisklaidò
nuo Ïemòs veido, ir Ïemò liovòsi
drebòti, ir uolos liovòsi skilinòti,
ir baisios dejonòs paliovò, ir visi
audringi triuk‰mai praòjo.
10 Ir Ïemò vòl susiglaudò,
taigi ji atsilaikò; ir likusi˜ gyv˜
Ïmoni˜ raudojimas, verksmas
ir dejavimas liovòsi; ir j˜
raudojimas virto dÏiaugsmu, o
j˜ dejonòs – ‰lovinimu ir dòkojimu Vie‰paãiui Jòzui Kristui,
j˜ I‰pirkòjui.
11 Ir kol kas Ra‰tai, kuriuos
paskelbò prana‰ai, a i‰sipildò.
12 Ir btent a teisesnò liaudies
dalis buvo i‰gelbòta; ir tai buvo
tie, kurie priimdavo prana‰us
ir nemu‰davo j˜ akmenimis; ir
tai tie, kurie nepraliejo ‰vent˜j˜
kraujo, buvo i‰gelbòti.
13 Ir j˜ buvo pasigailòta, ir jie
nebuvo nugramzdinti ir palaidoti Ïemòje; ir nebuvo nuskandinti jros gelmòse; ir nebuvo
sudeginti ugnimi, ir nebuvo
uÏgriti ir mirtinai sutrai‰kyti;
ir jie nebuvo nune‰ti viesule;
ir nebuvo pergalòti dm˜ ir
tamsos ko.
14 Ir dabar, kas tik skaito,
tesupranta; kas turi Ra‰tus,
a
tetyrinòja juos ir tepaÏiri, ir
tepamato, ar visos ‰itos mirtys
9a
11a
12a
14a

3 Nef 8:19.
ApD 3:18–20.
2 Nef 26:8; 3 Nef 9:13.
RR Ra‰tai – Ra‰t˜
vertingumas.

ir sunaikinimai ugnimi ir dmais, ir audromis, ir viesulais,
ir Ïemòs b prasivòrimu, kad juos
priimt˜, ir visa tai nòra daugybòs ‰vent˜j˜ prana‰˜ prana‰ysãi˜ i‰sipildymas.
15 ·tai, sakau jums: taip, daugelis liudijo apie tai Kristaus
atòjimo metu ir buvo a nuÏudyti
uÏ tuos liudijimus.
16 Taip, prana‰as a Zenosas liudijo apie tai, ir taip pat Zenokas
kalbòjo apie tai, nes jie liudijo
btent apie mus, kurie esame
j˜ sòklos likutis.
17 ·tai, ms˜ tòvas Jokbas
taip pat liudijo apie Juozapo
sòklos a likut∞. Ir ‰tai argi mes
nesame Juozapo sòklos likutis?
Ir ‰ie dalykai, liudijantys apie
mus, – argi jie neuÏra‰yti ant
skaistvario plok‰teli˜, kurias
ms˜ tòvas Lehis atsine‰ò i‰
Jeruzalòs?
18 Ir ‰tai, a‰ parodysiu
jums, jog buvo taip, kad trisde‰imt ketvirt˜j˜ met˜ pabaigoje Nefio Ïmonòms, kuri˜
buvo pasigailòta, ir taip pat
likusiems gyviems i‰ t˜, kurie
buvo vadinami lamanitais,
buvo parodytos didÏios malonòs, ir dideli palaiminimai buvo
i‰lieti ant j˜ galv˜, tokie, kad
netrukus po Kristaus a pakilimo
∞ dang˜ jis tikrai aprei‰kò save
jiems –
19 a parodydamas jiems savo
knà ir jiems tarnaudamas;
ir jo tarnystòs apra‰ymas bus

b 1 Nef 19:11;
2 Nef 26:5.
15a RR Kankinys,
kankinio mirtis.
16a Hel 8:19–20.

17a 2 Nef 3:4–5;
Al 46:24;
3 Nef 5:23–24.
18a ApD 1:9–11.
19a 3 Nef 11:12–15.
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3 Nefio 11:1–10

pateiktas toliau. Todòl ‰iam
kartui a‰ uÏbaigiu savo ÏodÏius.
Susirinkus miniai Dosniojoje
Ïemòje, Jòzus Kristus parodò
save Nefio Ïmonòms ir jiems
tarnavo; ir ‰tai, kaip jis parodò
save jiems.
Tai apra‰yta nuo 11 iki 26 skyriaus
imtinai.

11 SKYRIUS
Tòvas paliudija apie savo Mylimàj∞
Sn˜. Kristus pasirodo ir paskelbia
savo apmokòjimà. Îmonòs palieãia
Ïaizd˜ Ïymes jo rankose, kojose ir
‰one. Jie ‰aukia: Osana. Jis moko,
kaip ir kokiu bdu krik‰tyti.
Nesutarimo dvasia yra i‰ velnio.
Kristaus doktrina yra tai, kad
Ïmonòs turi tikòti, priimti krik‰tà
ir gauti ·ventàjà Dvasià. Apie 34
m. po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad aplink
‰ventyklà, kuri buvo Dosniojoje
Ïemòje, susirinko didelò minia
Nefio Ïmoni˜; ir jie dalinosi
vienas su kitu i‰gyvenimais ir
nuostaba bei rodò vienas kitam
∞vykusias a didÏias ir nuostabias
permainas.
2 Ir jie taip pat kalbòjo apie
‰ità Jòz˜ Krist˜, apie kurio mirt∞
buvo duotas ‰is a Ïenklas.
3 Ir buvo taip, kad taip besikalbòdami vienas su kitu, jie
i‰girdo a balsà, tarsi jis sklist˜ i‰
11 1a 3 Nef 8:11–14.
2 a Hel 14:20–27.
3 a PakØst 4:33–36;
Hel 5:29–33.

dangaus; ir jie apsiÏvalgò, nes
nesuprato balso, kur∞ i‰girdo;
ir tai nebuvo nei ‰iurk‰tus,
nei garsus balsas; taãiau, net
nepaisant to, jog tai buvo b tylus
balsas, jis taip persmelkò girdòjusius, kad nebuvo nò vienos j˜
kno dalelòs, kurios jis nebt˜
sudrebin´s; taip, jis persmelkò
juos iki pat sielos ir uÏdegò
j˜ ‰irdis.
4 Ir buvo taip, kad jie vòl
i‰girdo tà balsà ir jo nesuprato.
5 Ir dar treãià kartà jie i‰girdo
tà balsà ir atvòrò savo ausis,
kad j∞ girdòt˜; ir j˜ akys buvo
nukreiptos jo garso link; ir jie
neatsitraukdami Ïiròjo ∞ dang˜,
i‰ kur sklido garsas.
6 Ir ‰tai, treãiàj∞ kartà jie suprato balsà, kur∞ girdòjo; ir jis sakò
jiems:
7 Stebòkite mano a Mylimàj∞
Sn˜, b kuriuo a‰ labai patenkintas, kuriame pa‰lovinau savo
vardà – jo klausykite.
8 Ir buvo taip, kad suprat´ jie
vòl pakòlò akis ∞ dang˜; ir ‰tai,
jie a pamatò vyrà, besileidÏiant∞
i‰ dangaus; jis vilkòjo baltu
rbu; ir jis nusileido ir atsistojo
j˜ viduryje; ir visos minios
akys buvo nukreiptos ∞ j∞, ir jie
net nedr∞so atverti savo burnos
vienas kitam, ir neÏinojo, kà
tai rei‰kia, nes manò, kad tai
angelas jiems pasirodò.
9 Ir buvo taip, kad jis i‰tiesò
savo rankà ir kalbòjo Ïmonòms,
sakydamas:
10 ·tai, a‰ – Jòzus Kristus, apie

b 1 Kar 19:11–13;
DS 85:6.
7 a Mt 3:17; 17:5;
DÏS–I 1:17.

b 3 Nef 9:15.
8 a 1 Nef 12:6;
2 Nef 26:1.

3 Nefio 11:11–24
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kurio atòjimà ∞ pasaul∞ liudijo
prana‰ai.
11 Ir ‰tai, a‰ esu pasaulio
a
‰viesa ir gyvybò; ir a‰ i‰gòriau
i‰ tos karãios b tauròs, kurià Tòvas
davò man, ir pa‰lovinau Tòvà,
c
paimdamas ant sav´s pasaulio nuodòmes, tuo i‰k´sdamas
Tòvo d valià visame kame nuo
pradÏios.
12 Ir buvo taip, kad Jòzui i‰tarus ‰ituos ÏodÏius, visa minia
parpuolò ant Ïemòs; nes jie prisiminò, kad jiems buvo a prana‰auta, jog Kristus jiems pasirodys po savo pakilimo ∞ dang˜.
13 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
kalbòjo jiems, sakydamas:
14 Kelkitòs ir ateikite pas
mane, kad a ∞ki‰tumòte rankas ∞
mano ‰onà ir taip pat kad b paliestumòte vini˜ Ïymes mano
rankose ir mano kojose, kad
Ïinotumòte, jog a‰ – Izraelio
c
Dievas ir visos d Ïemòs Dievas
ir buvau nuÏudytas uÏ pasaulio
nuodòmes.
15 Ir buvo taip, kad minia
priòjo ir ∞ki‰o rankas ∞ jo ‰onà, ir
lietò vini˜ Ïymes jo rankose ir
kojose; ir jie tai darò, prieidami
po vienà, kol visi priòjo ir savo
akimis pamatò, ir savo rankomis
palietò, ir tikrai suÏinojo ir paliudijo, kad a tai tikrai jis, apie
kur∞ prana‰ai ra‰ò, jog ateisiàs.
11a RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
b Mt 26:39, 42.
c Jn 1:29; DS 19:18–19.
d Mk 14:36; Jn 6:38;
DS 19:2.
12a Al 16:20.
14a Jn 20:27.
b Lk 24:36–39;
DS 129:2.

16 Ir kada visi priòjo ir ∞sitikino, jie vienu balsu ‰aukò,
sakydami:
17 Osana! Tebna palaimintas
auk‰ãiausiojo Dievo vardas! Ir
jie parpuolò Ïemòn prie Jòzaus
koj˜ ir a pagarbino j∞.
18 Ir buvo taip, kad jis kreipòsi
∞ a Nef∞ (nes Nefis buvo minioje)
ir ∞sakò jam prieiti.
19 Ir Nefis atsikòlò ir i‰òjo ∞
priek∞, ir nusilenkò prie‰ Vie‰pat∞, ir pabuãiavo jo kojas.
20 Ir Vie‰pats ∞sakò jam atsikelti. Ir jis atsikòlò ir stojo prie‰ais j∞.
21 Ir Vie‰pats tarò jam: A‰ suteikiu tau a galià b krik‰tyti ‰iuos
Ïmones, kai a‰ bsiu pakil´s ∞
dang˜.
22 Ir dar Vie‰pats pa‰aukò
a
kitus ir sakò jiems tà pat∞; ir
davò jiems galià krik‰tyti. Ir jis
sakò jiems: ·tai ‰itaip js krik‰tysite; ir nebus b nesutarim˜ tarp
js˜.
23 I‰ ties˜ sakau jums, kad
kiekvienà, dòl js˜ a ÏodÏi˜
atgailaujant∞ uÏ savo nuodòmes
ir b norint∞ pasikrik‰tyti mano
vardu, js krik‰tysite taip: ‰tai,
js ∞Ïengsite ir c atsistosite vandenyje, ir pakrik‰tysite juos
mano vardu.
24 Ir dabar, ‰tai ÏodÏiai,
kuriuos, pavadin´ juos vardu,
kalbòsite, sakydami:

c Iz 45:3;
3 Nef 15:5.
d 1 Nef 11:6.
15a RR Jòzus Kristus –
Kristaus
pasirodymai po
mirties.
17a RR Garbinimas.
18a 3 Nef 1:2, 10.
21a RR Galia.

b RR Krik‰tas,
krik‰tyti.
22a 1 Nef 12:7;
3 Nef 12:1.
b 3 Nef 18:34.
23a 3 Nef 12:2.
b RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰to
reikalavimai.
c 3 Nef 19:10–13.
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3 Nefio 11:25–38

25 Jòzaus Kristaus a ∞galiotas,
a‰ krik‰tiju tave b Tòvo ir Snaus,
ir ·ventosios Dvasios vardu.
Amen.
26 Ir tada a panardinsite juos
vandenyje ir vòl i‰kelsite i‰
vandens.
27 Ir tokiu bdu js krik‰tysite
mano vardu; nes ‰tai, i‰ ties˜
sakau jums, kad Tòvas ir Snus,
ir ·ventoji Dvasia yra a viena; ir
a‰ esu Tòve, ir Tòvas yra manyje,
ir Tòvas ir a‰ esame viena.
28 Ir taip, kaip a‰ ∞sakiau jums,
taip js ir krik‰tysite. Ir tarp js˜
nebus a nesutarim˜, kaip tai
buvo ligi ‰iol; ir tarp js˜ nebus
ginã˜ dòl mano doktrinos punkt˜, kaip tai buvo ligi ‰iol.
29 Nes i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
jums: tas, kuris turi a nesutarimo
dvasià, yra ne i‰ man´s, bet i‰
b
velnio, kuris yra nesutarimo tòvas, ir jis sukursto Ïmoni˜ ‰irdis
piktai ginãytis vienas su kitu.
30 ·tai, tai ne mano doktrina –
kurstyti Ïmoni˜ ‰irdis pyktis
vienas su kitu; bet mano doktrina – kad tai bt˜ panaikinta.
31 ·tai, i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
jums: a‰ paskelbsiu jums savo
a
doktrinà.
32 Ir ‰tai mano a doktrina, ir tai
yra doktrina, kurià man davò
Tòvas; ir a‰ b liudiju apie Tòvà,
25a Mzj 18:13; DS 20:73.
RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰tui
btinas tinkamas
∞galiojimas.
b RR Dievas, Dievybò.
26a RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰tas
panardinant.
27a Jn 17:20–22;
3 Nef 28:10; Mrm 7:7;
DS 20:28.

ir Tòvas liudija apie mane, ir
·ventoji Dvasia liudija apie
Tòvà ir mane; ir a‰ liudiju, kad
Tòvas ∞sako visiems Ïmonòms
visur atgailauti ir tikòti mane.
33 Ir kiekvienas, kuris tiki
mane ir a krik‰tijasi, bus b i‰gelbòtas; ir tai yra tie, kurie c paveldòs
Dievo karalyst´.
34 O kiekvienas, kuris netiki
mane ir nesikrik‰tija, bus pasmerktas.
35 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums,
kad tai yra mano doktrina, ir a‰
liudiju apie tai i‰ Tòvo; ir kas tik
a
tiki mane, taip pat tiki ir Tòvà;
ir tam Tòvas paliudys apie
mane, nes jis aplankys j∞ b ugnimi
ir c ·ventàja Dvasia.
36 Ir taip Tòvas liudys apie
mane, ir ·ventoji Dvasia jam
liudys apie Tòvà ir mane; nes
Tòvas ir a‰, ir ·ventoji Dvasia
esame viena.
37 Ir vòl sakau jums, kad js
turite atgailauti ir a tapti kaip
maÏas vaikas, ir priimti krik‰tà
mano vardu, – kitaip js jokiu
bdu negalite to gauti.
38 Ir vòl a‰ sakau jums, jog
turite atgailauti ir bti pakrik‰tyti mano vardu, ir tapti kaip
maÏas vaikas, – kitaip jokiu
bdu negalite paveldòti Dievo
karalystòs.
c

28a 1 Kor 1:10;
Ef 4:11–14;
DS 38:27.
29a 2 Tim 2:23–24;
Mzj 23:15.
RR Kova.
b DÏSV, Ef 4:26;
Mzj 2:32–33.
31a 2 Nef 31:2–21.
32a RR Kristaus doktrina.
b 1 Jn 5:7.
c 3 Nef 28:11; Etr 5:4.

33a Mk 16:16.
RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰tas
btinas.
b RR I‰gelbòjimas.
c RR Celestialinò ‰lovò.
35a Etr 4:12.
b 3 Nef 9:20; 12:2.
c RR ·ventoji Dvasia.
37a Mk 10:15; Lk 18:17;
Mzj 3:19;
3 Nef 9:22.

3 Nefio 11:39–12:6
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39 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums,
kad tai yra mano doktrina, ir kas
a
stato ant jos, tas stato ant mano
uolos, ir pragaro b vartai j˜
nenugalòs.
40 O kas tik skelbs daugiau
arba maÏiau negu tai ir pateiks
tai kaip mano doktrinà, tas ateina i‰ pikto ir nòra pastatytas
ant mano uolos; bet jis stato ant
a
smòlio pagrindo, ir pragaro
vartai yra atviri, kad priimt˜
tok∞, kada potvyniai uÏeis ir
vòjai dauÏysis ∞ juos.
41 Todòl eikite pas Ïmones
ir skelbkite ÏodÏius, kuriuos
kalbòjau, iki Ïemòs pakra‰ãi˜.
12 SKYRIUS
Jòzus pa‰aukia ir ∞galioja Dvylika.
Jis pasako nefitams pamokslà, pana‰˜ ∞ Kalno Pamokslà. Jis i‰sako
teiginius apie palaimas. Jo mokymai
pranoksta ir yra svarbesni uÏ
Mozòs ∞statymà. Îmonòms ∞sakyta
bti tobuliems, kaip jis ir jo Tòvas
yra tobuli. Palyginkite Mato 5.
Apie 34 m. po Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad Jòzus, i‰tar´s
‰ituos ÏodÏius Nefiui ir tiems,
kurie buvo pa‰aukti (dabar, t˜,
kurie buvo pa‰aukti ir gavo
galià ir ∞galiojimà krik‰tyti,
buvo a dvylika), ‰tai, i‰tiesò ran39a Mt 7:24–29;
Hel 5:12.
RR Uola, akmuo.
b 3 Nef 18:12–13.
40a 3 Nef 14:24–27.
12 1a 3 Nef 13:25.
b RR Laiminti,
palaimintas,
palaiminimas.
c RR Pa‰aukti,

2a
b
c
3a

kà ∞ minià ir ‰aukò jiems, sakydamas: b Palaiminti esate, jeigu
klausysite ÏodÏi˜ ‰it˜ dvylikos,
kuriuos a‰ c i‰sirinkau i‰ js˜
tarpo, kad tarnaut˜ jums ir bt˜
js˜ tarnai; ir jiems a‰ suteikiau
galià, kad jie krik‰tyt˜ jus vandeniu; ir po to, kai js pakrik‰tyti vandeniu, ‰tai, a‰ krik‰tysiu
jus ugnimi ir ·ventàja Dvasia;
todòl palaiminti js, jeigu tikòsite mane ir bsite pakrik‰tyti
po to, kai pamatòte mane ir
Ïinote, jog a‰ esu.
2 Ir vòlgi, labiau palaiminti yra
tie, kas a patikòs js˜ ÏodÏiais
dòl to, kad js paliudysite,
jog matòte mane ir Ïinote, jog
a‰ esu. Taip, palaiminti tie,
kas ∞tikòs js˜ ÏodÏiais ir
b
nusileis ∞ nuolankumo gelmes
ir priims krik‰tà, nes jie bus
aplankyti c ugnimi ir ·ventàja
Dvasia ir gaus savo nuodòmi˜
atleidimà.
3 Taip, palaiminti a varg‰ai
dvasia, kurie b ateina pas mane,
nes j˜ yra dangaus karalystò.
4 Ir dar palaiminti visi, kurie
lidi, nes jie bus paguosti.
5 Ir palaiminti a romieji, nes jie
paveldòs b Ïem´.
6 Ir palaiminti visi, kurie
a
alksta ir b trok‰ta c teisumo, nes
jie bus pripildyti ·ventosios
Dvasios.

pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas.
DS 46:13–14.
RR Tikòjimas, tikòti.
Etr 4:13–15.
3 Nef 11:35; 19:13.
DS 56:17–18.
RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.

b Mt 11:28–30.
5 a Rom 12:16;
Mzj 3:19.
RR Romus,
romumas.
b RR Îemò.
6 a 2 Nef 9:51;
En 1:4.
b Jer 29:13.
c Pat 21:21.

459

3 Nefio 12:7–22

7 Ir palaiminti a gailestingieji,
nes jie susilauks gailestingumo.
8 Ir palaiminti visi a tyra‰irdÏiai, nes jie b matys Dievà.
9 Ir palaiminti visi a taikdariai,
nes jie bus vadinami Dievo
b
vaikais.
10 Ir palaiminti visi, kurie
a
persekiojami dòl mano vardo,
nes j˜ yra dangaus karalystò.
11 Ir palaiminti js, kai Ïmonòs
jus uÏgaulios ir persekios, ir
melagingai kalbòs visok∞ blog∞
prie‰ jus dòl man´s;
12 nes js didÏiai dÏiaugsitòs
ir bsite nepaprastai linksmi,
nes didis bus js˜ a atlygis
danguje; nes taip jie persekiojo
prana‰us, kurie gyveno prie‰
jus.
13 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums:
a‰ duodu jums bti Ïemòs
a
druska; bet jeigu druska praras savo srumà, kuo gi Ïemò
bus pasdyta? Nuo tol druska
niekam nebetiks, kaip tik i‰mesti ir sumindÏioti po Ïmoni˜
kojomis.
14 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums:
duodu jums bti ‰it˜ Ïmoni˜ ‰viesa. Ne∞manoma paslòpti
miesto, kuris pastatytas ant
kalno.
15 ·tai, argi Ïmonòs uÏdega
a
Ïibur∞ ir deda j∞ po saiku? Ne,
bet ant Ïibintuvo, ir jis ‰vieãia
visiems, kas yra namuose.
16 Todòl taip te‰vieãia js˜
a
‰viesa ‰it˜ Ïmoni˜ akivaizdo7 a RR Gailestingumas,
gailestingas.
8 a RR Tyras, tyrumas.
b DS 93:1.
9 a RR Taikdarys.
b RR Sns ir dukros,
Dievo.

je, kad jie matyt˜ js˜ gerus
darbus ir ‰lovint˜ js˜ Tòvà,
kuris yra danguje.
17 Nemanykite, jog a‰ atòjau
panaikinti ∞statymo ar prana‰˜.
A‰ atòjau ne panaikinti, bet
∞vykdyti;
18 nes i‰ ties˜ sakau jums: nò
viena raidelò, nò vienas brk‰nelis nei‰nyko i‰ a ∞statymo, bet
manyje visa tai ∞vykdyta.
19 Ir ‰tai, a‰ daviau jums savo
Tòvo ∞statymà ir ∞sakymus, kad
js tikòtumòt mane ir kad atgailautumòt dòl savo nuodòmi˜ ir
ateitumòte pas mane su a suduÏusia ‰irdimi ir atgailaujanãia
dvasia. ·tai, js turite ∞sakymus prie‰ save, ir b ∞statymas
∞vykdytas.
20 Todòl ateikite pas mane ir
bkite i‰gelbòti; nes i‰ ties˜
sakau jums, kad jeigu nesilaikysite mano ∞sakym˜, kuriuos
a‰ dabar jums ∞sakiau, js
jokiomis sàlygomis ne∞eisite ∞
dangaus karalyst´.
21 Js girdòjote, jog t˜, i‰
senovòs laik˜, pasakyta, ir tai
yra taip pat uÏra‰yta prie‰ais
jus: a NeÏudysi, o kas nuÏudys,
tam gresia Dievo teismas;
22 bet a‰ sakau jums: kas tik
pyksta ant savo brolio, tam gresia Jo teismas. Ir kas tik pasakys
savo broliui: Pusgalvi!, – tam
gresia taryba; ir kas tik pasakys: Tu beprotis, – tam gresia
pragaro ugnis.

10a DS 122:5–9.
RR Persekioti,
persekiojimas.
12a Etr 12:4.
13a DS 101:39–40.
RR Druska.
15a Lk 8:16.

16a 3 Nef 18:24.
18a RR Mozòs ∞statymas.
19a 3 Nef 9:20.
RR SuduÏusi ‰irdis.
b 3 Nef 9:17.
21a I‰ 20:13; Mzj 13:21;
DS 42:18.

3 Nefio 12:23–44
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23 Todòl, jeigu ateisi pas mane,
ar panoròsi ateiti pas mane, ir
prisiminsi, kad tavo brolis ‰∞
tà turi prie‰ tave –
24 keliauk pas savo brol∞ ir
pirma a susitaikyk su savo broliu, o tada ateik pas mane, visa
‰irdimi, ir a‰ tave priimsiu.
25 Greitai susitark su savo
prie‰ininku, kol dar esi su juo
kelyje, kad kartais jis nelaimòt˜
prie‰ tave ir nebtum ∞mestas ∞
kalòjimà.
26 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau tau:
jokiu bdu nei‰eisi i‰ ten, kol
nebsi sumokòj´s iki paskutinio
senino. O bdamas kalòjime
argi galòsi sumokòti bent vienà
a
seninà? I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
tau, ne.
27 ·tai t˜, i‰ senovòs laik˜,
para‰yta: a Nesvetimausi;
28 bet a‰ tau sakau, kad
kiekvienas, kuris Ïiri ∞ moter∞
kad jos a geist˜, jau svetimavo
savo ‰irdimi.
29 ·tai, a‰ duodu jums ∞sakymà, kad neleistumòte nò vienam
i‰ ‰it˜ dalyk˜ ∞eiti ∞ savo a ‰ird∞;
30 nes geriau, kad atsisakytumòte ‰it˜ dalyk˜, tuo paimdami
savo a kryÏi˜, negu kad btumòte ∞mesti ∞ pragarà.
31 Buvo para‰yta, kad kiekvienas, kuris atleidÏia savo Ïmonà,
duot˜ jai a skyryb˜ ra‰tà.
32 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums,
kad kiekvienas, kuris a atleidÏia
24a
26a
27a
28a

RR Atleisti.
Al 11:3.
2 Nef 9:36; DS 59:6.
DS 42:23.
RR Geidulys.
29a ApD 8:22.
30a Mt 10:38; 16:24;
Lk 9:23.

savo Ïmonà, i‰skyrus b i‰tvirkavimo atvej∞, skatina jà c svetimauti; ir kuris atleistàjà veda,
svetimauja.
33 Ir vòl para‰yta: Neprisieksi
kreivai, bet i‰tesòsi Vie‰paãiui
savo a priesaikas.
34 Bet i‰ ties˜, i‰ ties˜ a‰ sakau
jums: i‰vis a neprisiekinòkite; nei
dangumi, nes jis – Dievo sostas;
35 nei Ïeme, nes ji – jo pakojis.
36 Neprisiekinòk nei savo galva, nes negali nò vieno plauko
padaryti juodo ar balto.
37 Bet js˜ kalba tebna: Taip,
jei taip; Ne, jei ne; nes kas tik
sakoma daugiau negu tai, yra
i‰ pikto.
38 Ir ‰tai, para‰yta: aAkis uÏ ak∞
ir dantis uÏ dant∞;
39 bet a‰ sakau jums, kad a nesiprie‰insite piktam, bet jei kas
tau smogs per de‰in∞ skruostà,
b
atsuk jam ir kità.
40 Ir jei kas kaltins tave teisme
ir atims tavo mar‰kinius, atiduok jam ir savo apsiaustà.
41 Ir jei kas vers tave nueiti
mylià, nueik su juo dvi.
42 a Duok tam, kuris tav´s
pra‰o, ir nuo norinãio i‰ tav´s
pasiskolinti nenusigr´Ïk.
43 Ir ‰tai taip pat para‰yta,
kad mylòtum savo artimà ir
nek´stum savo prie‰o.
44 Bet ‰tai a‰ sakau jums: mylòkite savo a prie‰us, laiminkite
tuos, kurie jus keikia, darykite

31a RR I‰tuoka,
skyrybos.
32a Mk 10:11–12.
b RR I‰tvirkavimas.
c RR Svetimavimas.
33a RR Priesaika.
34a RR ·ventvagystò.
38a Kun 24:20.

39a 3 Nef 6:13;
4 Nef 1:34;
DS 98:23–32.
b RR Kantrybò.
42a JokK 2:17–19;
Mzj 4:22–26.
44a Pat 24:17;
Al 48:23.
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gera tiems, kurie js˜ nekenãia,
ir b melskitòs uÏ tuos, kurie
nesiskaitydami i‰naudoja jus ir
jus persekioja,
45 kad btumòte vaikai savo
Tòvo, kuris yra danguje; nes jis
savo saul´ tekina piktiesiems
ir geriesiems.
46 Todòl tai, kas buvo nuo sen˜
laik˜, kas buvo ∞statymo valdÏioje, manyje viskas ∞vykdyta.
47 a Sena panaikinta, ir viskas
tapo nauja.
48 Todòl a‰ noriu, kad btumòte a tobuli, kaip a‰ arba kaip
js˜ Tòvas, kuris yra danguje,
yra tobulas.
13 SKYRIUS
Jòzus moko nefitus Vie‰paties
maldos. Jie turi krauti lobius danguje. Dvylikai ∞sakyta tarnaujant
nesirpinti dòl laikin˜j˜ dalyk˜.
Palyginkite Mato 6. Apie 34 m. po
Kristaus gim.
I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau, kad
noriu, jog darytumòt a malones
varg‰ams; bet Ïiròkite, kad nedarytumòte savo maloni˜ Ïmoni˜ akivaizdoje, idant btumòte
j˜ matomi; kitaip negausite atlygio i‰ savo Tòvo, kuris danguje.
2 Todòl, kada darysite savo
malones, netrimituokite prie‰ais
save, kaip daro veidmainiai
sinagogose ir gatvòse, kad bt˜
Ïmoni˜ a giriami. I‰ ties˜ sakau
jums: jie jau atsiòmò savo atlyg∞.
44b ApD 7:59–60.
47a 3 Nef 15:2, 7;
DS 22:1.
48a Mt 5:48;
3 Nef 27:27.
RR Tobulas.

3 Bet kada tu darai malones,
tavo kairò teneÏino, kà daro tavo
de‰inò;
4 kad tavo malonòs bt˜ slaptoje; o tavo Tòvas, regintis slaptoje, pats vie‰ai tau atlygins.
5 Ir kai a meldiesi, nesielk
kaip veidmainiai, nes jie mògsta
melstis, stovòdami sinagogose
ir gatvi˜ kampuose, kad bt˜
Ïmoni˜ matomi. I‰ ties˜ sakau
tau: jie jau atsiòmò savo atlyg∞.
6 Bet tu, kada meldiesi, ∞eik
∞ savo kambaròl∞ ir uÏdar´s
savo duris melskis savo Tòvui,
kuris slaptoje; ir tavo Tòvas,
regintis slaptoje, atlygins tau
vie‰ai.
7 Bet kada meldÏiatòs, nevartokite tu‰ãi˜ pakartojim˜
kaip pagonys, nes jie galvoja
bsià i‰girsti dòl savo ÏodÏi˜
gausumo.
8 Tad nebkite pana‰s ∞ juos,
nes js˜ Tòvas a Ïino, ko jums
reikia, dar prie‰ jums pra‰ant j∞.
9 Todòl a melskitòs b taip: Ms˜
c
Tòve, kuris esi danguje, teesie
‰ventas tavo vardas.
10 Tebna tavo valia Ïemòje,
kaip yra danguje.
11 Ir atleisk mums ms˜ kaltes,
kaip ir mes atleidÏiame savo
kaltininkams.
12 Ir a nevesk ms˜ ∞ pagundà,
bet gelbòk mus nuo pikta.
13 Nes tavo yra karalystò ir galia, ir ‰lovò per amÏius. Amen.
14 Nes jeigu js a atleidÏiate
Ïmonòms j˜ nusiÏengimus, tai

13 1a RR ·alpa.
2 a DS 121:34–35.
5 a RR Malda.
8 a DS 84:83.
9 a RR Malda.
b Mt 6:9–13.

c RR Dievas, Dievybò –
Dievas Tòvas.
12a DÏSV, Mt 6:14.
14a Mzj 26:30–31;
DS 64:9.
RR Atleisti.

3 Nefio 13:15–31
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ir js˜ dangi‰kasis Tòvas atleis
jums;
15 bet jeigu js neatleidÏiate
Ïmonòms j˜ nusiÏengim˜, tai ir
js˜ Tòvas neatleis js˜ nusiÏengim˜.
16 Be to, kai a pasninkaujate,
nebkite kaip veidmainiai, lidnais veidais, nes jie perkreipia
savo veidus, kad pasirodyt˜
Ïmonòms pasninkaujà. I‰ ties˜
sakau jums: jie jau atsiòmò savo
atlyg∞.
17 Bet tu, kai pasninkauji, pasitepk galvà ir nusiprausk veidà;
18 kad ne Ïmonòms rodytumeis pasninkaujàs, bet savo
Tòvui, kuris yra a slaptoje; o tavo
Tòvas, regintis slaptoje, atlygins
tau vie‰ai.
19 Nekraukite sau lobi˜ Ïemòje, kur kandys ir rdys òda ir
vagys ∞silauÏia ir vagia;
20 bet kraukite sau a lobius
danguje, kur nei kandys, nei
rdys neòda ir kur vagys ne∞silauÏia ir nevagia.
21 Nes kur tavo lobis, ten bus
ir tavo ‰irdis.
22 Kno a Ïiburys yra akis;
todòl, jei tavo akis pa‰v´sta,
visas tavo knas bus pilnas
‰viesos.
23 Bet jeigu tavo akis pikta,
visas tavo knas bus pilnas tamsos. Taigi jei tavyje esanti ‰viesa
yra tamsa, tai kokia tamsi yra
toji tamsa!
24 Niekas negali a tarnauti
dviem ‰eimininkams; nes arba
jis vieno nek´s, o kità mylòs,
16a Iz 58:5–7.
RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
18a DS 38:7.

20a
22a
24a
25a

arba vienam bus atsidav´s, o
kità niekins. Negalite tarnauti
Dievui ir mamonai.
25 Ir dabar, buvo taip, kad
i‰tar´s ‰ituos ÏodÏius, Jòzus
paÏvelgò ∞ dvylika, kuriuos i‰sirinko, ir tarò jiems: Atminkite
‰ituos ÏodÏius, kuriuos kalbòjau.
Nes ‰tai, js esate tie, kuriuos
a‰ i‰rinkau a tarnauti ‰iems
Ïmonòms. Todòl sakau jums:
b
nesirpinkite savo gyvybe, kà
valgysite ar kà gersite; nò savo
knu, kuo vilkòsite. Argi gyvybò ne daugiau uÏ maistà ir
knas – uÏ drabuÏ∞?
26 ØsiÏiròkite ∞ padangi˜
pauk‰ãius, nes jie nei sòja, nei
pjauna, nei krauna ∞ kluonus;
taãiau js˜ dangi‰kasis Tòvas
juos maitina. Argi js ne daug
vertesni uÏ juos?
27 Kuris i‰ js˜ savo rpesãiu
gali bent uolekt∞ pridòti prie
savo gio?
28 Ir kam gi rpinatòs drabuÏiu? PaÏiròkite ∞ lauko lelijas,
kaip jos auga; jos nei plu‰a, nei
verpia;
29 bet sakau jums, kad net
Saliamonas visoje savo ‰lovòje
nebuvo taip pasipuo‰´s kaip
viena i‰ j˜.
30 Todòl, jei Dievas taip aprengia lauko Ïol´, kuri ‰iandien
gyvuoja, o rytoj metama ∞ krosn∞, tai lygiai taip jis aprengs ir
jus, jei nesate maÏatikiai.
31 Todòl nesirpinkite, sakydami: Kà valgysime? arba: Kà
gersime?, arba: Kuo vilkòsime?

Hel 5:8; 8:25.
DS 88:67.
1 Sam 7:3.
RR Tarnauti.

b Al 31:37–38;
DS 84:79–85.
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32 Nes js˜ dangi‰kasis Tòvas
Ïino, kad viso to jums reikia.
33 Bet pirma ie‰kokite Dievo
a
karalystòs ir jo teisumo, o visa
tai bus jums pridòta.
34 Todòl nesirpinkite rytdiena, nes rytdiena pati pasirpins
savo reikalais. Pakanka dienai
savo vargo.
14 SKYRIUS
Jòzus ∞sako: neteiskite, pra‰ykite
Dievà, saugokitòs netikr˜ prana‰˜.
Jis paÏada i‰gelbòjimà tiems, kurie
vykdo Tòvo valià. Palyginkite Mato
7. Apie 34 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad, pasak´s ‰iuos ÏodÏius, Jòzus vòl atsisuko ∞ minià ir vòl atvòrò savo
burnà jiems, sakydamas: I‰ ties˜,
i‰ ties˜ sakau jums: a neteiskite,
kad nebtumòte teisiami.
2 a Nes kokiu teismu teisiate,
tokiu ir js bsite teisiami; ir
kokiu saiku seikite, tokiu ir jums
bus atseikòta.
3 Ir kodòl matai krislel∞, kuris
tavo brolio akyje, bet nepastebi
ràsto savo akyje?
4 Arba kaip gali sakyti savo
broliui: Leisk man i‰imti krislel∞
i‰ tavo akies, – o ‰tai tavo akyje – ràstas?
5 Veidmainy, pirma i‰mesk
a
ràstà i‰ savo paties akies; o tada
ai‰kiai matysi, kaip i‰mesti
krislel∞ i‰ savo brolio akies.
6 Neduokite to, kas a ‰venta,
33a Lk 12:31.
14 1a DÏSV, Mt 7:1–2;
Jn 7:24.
2 a Mrm 8:19.
5 a Jn 8:3–11.
6 a RR ·ventas.

‰unims ir nebarstykite savo perl˜ kiaulòms, kad kartais kojomis
j˜ nesutrypt˜, ir neatsigr´Ït˜ ir
js˜ paãi˜ nesudraskyt˜.
7 a Pra‰ykite, ir jums bus duota;
ie‰kokite, ir rasite, belskite, ir
bus jums atidaryta.
8 Nes kiekvienas, kuris pra‰o,
gauna; ir kuris ie‰ko, randa;
ir tam, kuris beldÏiasi, bus
atidaryta.
9 Arba kuris i‰ js˜, jeigu jo
snus pra‰ys duonos, duos jam
akmen∞?
10 Arba jeigu jis pra‰ys Ïuvies,
argi duos jam gyvat´?
11 Jei tad js, bdami pikti,
Ïinote, kaip savo vaikams duoti
ger˜ dovan˜, tai kaip juo labiau
js˜ Tòvas, kuris yra danguje,
duos ger˜ dalyk˜ tiems, kurie
j∞ pra‰o?
12 Todòl visa, ko norite, kad
Ïmonòs jums daryt˜, lygiai a taip
js jiems darykite, nes tai ∞statymas ir prana‰ai.
13 Øeikite pro a ank‰tus vartus;
nes erdvs yra vartai ir b platus
kelias, kurie veda ∞ praÏt∞, ir
daug yra t˜, kurie pro juos ∞eina;
14 nes ank‰ti yra a vartai ir
b
siauras kelias, kurie veda ∞
gyvenimà, ir c nedaug yra t˜,
kurie juos randa.
15 Saugokitòs a netikr˜ prana‰˜, kurie ateina pas jus avies
kailyje, bet viduje yra plò‰rs
vilkai.
16 Js paÏinsite juos i‰ j˜
vaisi˜. Argi kas skina vynuoges

7 a 3 Nef 27:29.
RR Malda.
12a RR UÏuojauta.
13a Lk 13:24; 3 Nef 27:33.
b DS 132:25.
14a 2 Nef 9:41;

31:9, 17–18;
DS 22:1–4.
b 1 Nef 8:20.
c 1 Nef 14:12.
15a Jer 23:21–32;
2 Nef 28:9, 12, 15.

3 Nefio 14:17–15:5
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nuo er‰kòãi˜ arba figas nuo
usni˜?
17 Lygiai taip kiekvienas geras
medis veda gerà vaisi˜; bet suged´s medis veda piktà vaisi˜.
18 Geras medis negali vesti
pikto vaisiaus, nò suged´s
medis vesti gero vaisiaus.
19 Kiekvienas medis, kuris
a
neveda gero vaisiaus, nukertamas ir ∞metamas ∞ ugn∞.
20 Taigi i‰ j˜ a vaisi˜ juos
paÏinsite.
21 Ne kiekvienas, kuris man
sako: Vie‰patie, Vie‰patie, ∞eis ∞
dangaus karalyst´, bet tas, kuris
vykdo valià mano Tòvo, kuris
yra danguje.
22 Daugelis a sakys man tà
dienà: Vie‰patie, Vie‰patie, argi
mes neprana‰avome tavo vardu
ir tavo vardu nei‰varinòjome
velni˜, ir tavo vardu nepadaròme daug nuostabi˜ darb˜?
23 Ir tada a‰ jiems pareik‰iu:
A‰ niekuomet js˜ a nepaÏinojau; b ‰alin nuo man´s, js,
darantieji nedoryb´.
24 Todòl kiekvienà, kuris
klauso ‰it˜ mano ÏodÏi˜ ir juos
vykdo, a‰ prilyginsiu i‰mintingam vyrui, kuris pasistatò savo
namà ant a uolos.
25 Ir prapliupo a litys ir potvyniai uÏòjo, ir vòjai ptò ir dauÏòsi ∞ tà namà; ir jis b nesugriuvo,
nes buvo pastatytas ant uolos.
26 Ir kiekvienas, kuris girdi
‰ituos mano ÏodÏius ir j˜ nevykdo, bus prilygintas kvailam
19a Mt 3:10; Al 5:36–41;
DS 97:7.
20a Lk 6:43–45; Mor 7:5.
22a Al 5:17.
23a Mzj 5:13; 26:24–27.
b Lk 13:27.

vyrui, kuris pasistatò savo namà
ant a smòlio.
27 Ir prapliupo litys ir potvyniai uÏòjo, ir vòjai ptò ir dauÏòsi ∞ tà namà; ir jis sugriuvo, ir
smarkus buvo jo griuvimas.
15 SKYRIUS
Jòzus paskelbia, kad Mozòs ∞statymas ∞vykdytas jame. Nefitai yra tos
kitos avys, apie kurias jis kalbòjo
Jeruzalòje. Dòl nedorybòs Vie‰paties Ïmonòs Jeruzalòje neÏino apie
i‰sklaidytàsias Izraelio avis. Apie
34 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad uÏbaig´s ‰ituos ÏodÏius, Jòzus apÏvelgò minià ir jiems tarò: ·tai, js
i‰girdote tai, ko a‰ mokiau prie‰
pakildamas pas savo Tòvà; todòl, kas tik prisimena ‰ituos
mano ÏodÏius ir juos a vykdo, tà
a‰ b prikelsiu paskutiniàjà dienà.
2 Ir buvo taip, kad, pasak´s
‰iuos ÏodÏius, Jòzus suvokò, kad
tarp j˜ buvo toki˜, kurie stebòjosi ir noròjo Ïinoti, kokia jo valia
jiems dòl Mozòs a ∞statymo; nes
jie nesuprato teiginio, kad sena
praòjo ir kad viskas tapo nauja.
3 Ir jis tarò jiems: Nesistebòkite,
jog jums pasakiau, kad sena
praòjo ir kad viskas tapo nauja.
4 ·tai, sakau jums, kad a ∞statymas, kuris buvo duotas Mozei,
∞vykdytas.
5 ·tai, a a‰ esu tas, kuris davò ‰∞
∞statymà, ir a‰ esu tas, kuris su-

24a RR Uola, akmuo.
25a Al 26:6; Hel 5:12.
b Pat 12:7.
26a 3 Nef 11:40.
15 1a Jok 1:22.
b 1 Nef 13:37; DS 5:35.

2 a RR Mozòs ∞statymas.
4 a Mzj 13:27–31;
3 Nef 9:17–20.
5 a 1 Kor 10:1–4;
3 Nef 11:14.
RR Jehova.
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3 Nefio 15:6–22

darò sandorà su savo tauta –
Izraeliu; todòl ∞statymas ∞vykdytas manyje, nes a‰ atòjau
b
∞vykdyti ∞statymo; taigi jis
uÏbaigtas.
6 ·tai, a‰ a nepaneigiu prana‰˜,
nes kas dar manyje ne∞vykdyta,
i‰ ties˜ sakau jums, bus ∞vykdyta.
7 Ir tuo, kad pasakiau jums, jog
sena praòjo, a‰ nepaneigiu to,
kas pasakyta apie tai, kas ∞vyks.
8 Nes ‰tai, a sandora, kurià a‰
sudariau su savo tauta, dar ne
visa ∞vykdyta; bet ∞statymas,
kuris buvo duotas Mozei, manyje uÏbaigtas.
9 ·tai, a‰ esu a ∞statymas ir
b
‰viesa. Îiròkite ∞ mane ir i‰tverkite iki galo, ir js c gyvensite; nes tam, kuris d i‰tveria
iki galo, a‰ duosiu amÏinàj∞
gyvenimà.
10 ·tai, a‰ daviau jums a ∞sakymus; todòl vykdykite mano
∞sakymus. Ir tai yra ∞statymas ir
prana‰ai, nes jie tikrai b liudijo
apie mane.
11 Ir dabar, buvo taip, kad,
i‰tar´s ‰iuos ÏodÏius, Jòzus
tarò tiems dvylikai, kuriuos
i‰sirinko:
12 Js esate mano mokiniai; ir
js esate ‰viesa ‰itiems Ïmonòms, kurie yra a Juozapo nam˜
likutis.
13 Ir ‰tai, tai yra js˜ paveldo
a
Ïemò; ir Tòvas atidavò jà jums.
14 Ir niekada Tòvas nòra man
5 b Al 34:13.
6 a 3 Nef 23:1–5.
8 a 3 Nef 5:24–26.
9 a 2 Nef 26:1.
b RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
c Jn 11:25;
DS 84:44.

∞sak´s a pasakyti tai js˜ broliams Jeruzalòs Ïemòje.
15 Ir niekada Tòvas nòra man
∞sak´s pasakyti jiems apie a kitas
Izraelio nam˜ gentis, kurias
Tòvas i‰vedò i‰ tos Ïemòs.
16 Tòvas man ∞sakò pasakyti
jiems tik tiek:
17 a‰ turiu ir kit˜ avi˜, kurios
ne i‰ ‰itos kaimenòs; jas taip pat
turiu atvesti, ir jos girdòs mano
balsà; ir bus viena kaimenò ir
vienas a ganytojas.
18 Ir dabar, dòl kietasprandi‰kumo ir netikòjimo jie a nesuprato mano ÏodÏio; todòl man
Tòvo buvo ∞sakyta daugiau
nieko nesakyti jiems apie tai.
19 Bet i‰ ties˜ sakau jums, jog
Tòvas ∞sakò man, ir a‰ sakau
jums, kad js buvote atskirti
nuo j˜ dòl j˜ nedorybòs; taigi
dòl savo nedorybòs jie neÏino
apie jus.
20 Ir i‰ ties˜ dar sakau jums,
kad ir kitas gentis Tòvas atskyrò
nuo j˜; ir tai dòl savo nedorybòs
jie neÏino apie juos.
21 Ir i‰ ties˜ sakau jums, kad
js esate tie, apie kuriuos a‰ sakiau: A‰ turiu a kit˜ avi˜, kurios
ne i‰ ‰itos kaimenòs; jas taip pat
turiu atvesti, ir jos girdòs mano
balsà; ir bus viena kaimenò ir
vienas ganytojas.
22 Ir jie man´s nesuprato, nes
jie manò, kad tai buvo a kitatauãiai; nes jie nesuprato, kad kita-

d RR I‰tverti.
10a 3 Nef 12:20.
b Mzj 13:33.
12a RR Juozapas, Jokbo
snus.
13a 1 Nef 18:22–23.
14a 3 Nef 5:20.
15a 3 Nef 16:1–4.

17a
18a
21a
22a

RR Izraelis – De‰imt
prapuolusi˜ Izraelio
genãi˜.
RR Gerasis
ganytojas.
DS 10:59.
Jn 10:14–16.
RR Kitatauãiai.

3 Nefio 15:23–16:7
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tauãiai turi bti b atversti per j˜
pamokslavimà.
23 Ir jie nesuprato man´s, kada
a‰ pasakiau, kad jie girdòs mano
balsà; ir jie nesuprato man´s,
kad a kitatauãiai niekuomet
negirdòs mano balso, kad a‰
neapsireik‰iu jiems kitaip, kaip
tik per b ·ventàjà Dvasià.
24 Bet ‰tai, js ir girdòjote
a
mano balsà ir matòte mane; ir
js esate mano avys ir esate priskaiãiuoti prie t˜, kuriuos Tòvas
b
davò man.
16 SKYRIUS
Jòzus aplankys kitas prapuolusias
Izraelio avis. Paskutinòmis dienomis evangelija eis pas kitatauãius ir
po to ∞ Izraelio namus. Vie‰paties
Ïmonòs savo akimis matys, kada
jis sugràÏins Sion´. Apie 34 m. po
Kristaus gim.
Ir i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums,
kad a‰ turiu a kit˜ avi˜, kurios
nei i‰ ‰itos Ïemòs, nei i‰ Jeruzalòs Ïemòs, nei i‰ kokios nors
dalies tos aplinkinòs Ïemòs, kur
a‰ tarnavau.
2 Nes tie, apie kuriuos a‰ kalbu, yra tie, kurie dar negirdòjo
mano balso; ir dar niekada a‰
jiems sav´s neaprei‰kiau.
3 Bet a‰ gavau ∞sakymà i‰ Tòvo,
22b ApD 10:34–48.
23a Mt 15:24.
b 1 Nef 10:11.
RR ·ventoji Dvasia.
24a Al 5:38;
3 Nef 16:1–5.
b Jn 6:37;
DS 27:14.
16 1a 3 Nef 15:15.
RR Izraelis – De‰imt

3a
4a
b
c
5a

kad eiãiau pas a juos ir kad jie
i‰girst˜ mano balsà ir bt˜ priskaiãiuoti prie mano avi˜, kad
bt˜ viena kaimenò ir vienas
ganytojas; todòl a‰ einu pasirodyti jiems.
4 Ir a‰ ∞sakau jums, kad
man i‰òjus uÏra‰ytumòte ‰ituos
a
ÏodÏius, kad jeigu bus taip, jog
mano Ïmonòs Jeruzalòs Ïemòje,
tie, kurie mane matò ir buvo su
manimi mano tarnystòje, nepra‰ys Tòvà mano vardu, kad per
·ventàjà Dvasià gaut˜ paÏinimà
apie jus ir taip pat apie kitas
gentis, apie kurias jie neÏino,
kad ‰itie ÏodÏiai, kuriuos js
uÏra‰ysite, bt˜ vedami ir apreik‰ti b kitatauãiams, idant per
kitatauãi˜ pilnatv´ j˜ sòklos
likutis, kuris bus i‰sklaidytas
ant Ïemòs veido dòl j˜ netikòjimo, bt˜ ∞vestas, arba bt˜
atvestas, ∞ mano, j˜ I‰pirkòjo,
c
paÏinimà.
5 Ir tada a‰ a surinksiu juos i‰
keturi˜ Ïemòs ketvirãi˜; ir tada
a‰ ∞vykdysiu b sandorà, kurià
Tòvas sudarò visiems Izraelio
c
nam˜ Ïmonòms.
6 Ir palaiminti a kitatauãiai, nes
jie tiki mane b ·ventojoje Dvasioje ir per jà, kuri liudija jiems apie
mane ir apie Tòvà.
7 ·tai dòl to, kad jie tiki mane,
sako Tòvas, ir dòl js˜ netikòji-

prapuolusi˜
Izraelio genãi˜.
3 Nef 17:4.
RR Ra‰tai.
1 Nef 10:14;
3 Nef 21:6.
Ez 20:42–44;
3 Nef 20:13.
RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.

b 3 Nef 5:24–26.
c 1 Nef 22:9;
3 Nef 21:26–29.
6 a 1 Nef 13:30–42;
2 Nef 30:3.
b 2 Nef 32:5;
3 Nef 11:32, 35–36.
RR ·ventoji Dvasia.
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3 Nefio 16:8–16

mo, o Izraelio namai, a paskutiniàjà dienà tiesa ateis kitatauãiams, kad jiems bt˜ atskleista
‰it˜ dalyk˜ pilnatvò.
8 Bet vargas, sako Tòvas, netikintiesiems i‰ kitatauãi˜, nes,
nepaisant to, kad jie ateis ant
‰itos Ïemòs veido ir a i‰sklaidys
mano Ïmones, kurie yra i‰
Izraelio nam˜, ir mano Ïmonòs,
kurie yra i‰ Izraelio nam˜, bus
b
i‰mesti i‰ j˜ tarpo ir j˜ trypiami
po kojomis;
9 ir dòl Tòvo pasigailòjim˜
kitatauãiams ir taip pat dòl Tòvo
teism˜ mano Ïmonòms, kurie
yra i‰ Izraelio nam˜, i‰ ties˜, i‰
ties˜ sakau jums, kad po viso
‰ito ir po to, kai a‰ padariau,
kad mano Ïmonòs, kurie yra i‰
Izraelio nam˜, bt˜ i‰tikti ir
suspausti, ir a Ïudomi, ir i‰metami i‰ j˜ tarpo, ir tapt˜ j˜
nekenãiami, ir tapt˜ ‰nyp‰timu
ir prieÏodÏiu tarp j˜;
10 ir Tòvas taip man ∞sako
sakyti jums: Tà dienà, kada kitatauãiai nusidòs mano evangelijai ir atmes mano evangelijos
pilnatv´, ir dòl savo ‰irdÏi˜
i‰didumo a pasiauk‰tins vir‰
vis˜ taut˜ ir vir‰ vis˜ visos
Ïemòs liaudÏi˜, ir bus pilni
visoki˜ melagysãi˜ ir apgavysãi˜, ir piktadarybòs, ir visokios
veidmainystòs, ir ÏmogÏudysãi˜, ir b piktnaudÏiavim˜ kunigavimu, ir paleistuvysãi˜, ir
slapt˜ sàjung˜; ir jeigu jie visa
7 a RR SugràÏinimas,
evangelijos.
8 a 1 Nef 13:14;
Mrm 5:9, 15.
b 3 Nef 20:27–29.
9 a Am 9:1–4.
10a Mrm 8:35–41.

tai darys ir atmes mano evangelijos pilnatv´, ‰tai, sako Tòvas,
a‰ paimsiu savo evangelijos
pilnatv´ i‰ j˜ tarpo.
11 Ir tada a‰ a prisiminsiu savo
sandorà, kurià sudariau savo
Ïmonòms, o Izraelio namai, ir a‰
atne‰iu jiems savo evangelijà.
12 Ir a‰ parodysiu jums, o
Izraelio namai, kad kitatauãiai
neturòs galios jums; bet a‰ prisiminsiu savo sandorà jums, o
Izraelio namai, ir js ateisite
∞ mano evangelijos pilnatvòs
a
paÏinimà.
13 Bet jeigu kitatauãiai atgailaus ir sugr∞‰ pas mane, – sako
Tòvas, – ‰tai, jie bus a priskaiãiuoti prie mano Ïmoni˜, o
Izraelio namai.
14 Ir a‰ neleisiu savo Ïmonòms,
kurie yra i‰ Izraelio nam˜, eiti
per juos ir mindyti juos, sako
Tòvas.
15 Bet jeigu jie neatsigr´‰ ∞
mane ir neklausys mano balso,
a‰ leisiu jiems, taip, a‰ leisiu
savo Ïmonòms, o Izraelio namai,
eiti per juos ir a mindyti juos,
ir jie bus kaip druska, kuri
prarado savo srumà, kuri nuo
tol niekam nebetinka, kaip tik
i‰mesti ir sumindÏioti po mano
Ïmoni˜ kojomis, o Izraelio
namai.
16 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums,
jog Tòvas taip ∞sakò man – kad
a‰ duoãiau ‰itiems Ïmonòms
‰ità Ïem´ kaip paveldà.

b 2 Nef 26:29.
11a 3 Nef 21:1–11;
Mrm 5:20.
12a Hel 15:12–13.
13a Gal 3:7, 29;
1 Nef 15:13–17;
2 Nef 10:18;

3 Nef 30:2;
Abr 2:9–11.
15a Mch 5:7–14;
3 Nef 20:16–19;
21:12–21;
DS 87:5.

3 Nefio 16:17–17:10
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17 Ir tada bus ∞vykdyti prana‰o
Izaijo a ÏodÏiai, sakantys:
18 a Tavo b sargybiniai pakels
balsà; vienu balsu drauge jie giedos; nes jie savo akimis matys,
kada Vie‰pats sugràÏins Sion´.
19 Pratrkite dÏigavimu; giedokite drauge, Jeruzalòs griuvòsiai; nes Vie‰pats paguodò
savo tautà, jis i‰pirko Jeruzal´.
20 Vie‰pats apnuogino savo
‰ventà rankà vis˜ taut˜ akyse,
ir visi Ïemòs pakra‰ãiai i‰vys
Dievo i‰gelbòjimà.
17 SKYRIUS
Jòzus nurodo Ïmonòms apmàstyti
jo ÏodÏius ir melsti supratimo. Jis
i‰gydo j˜ ligonius. Jis meldÏiasi
uÏ liaud∞ tokia kalba, kurios ne∞manoma uÏra‰yti. J˜ maÏutòliams
tarnauja angelai ir maÏutòlius
apgaubia ugnis. Apie 34 m. po
Kristaus gim.
·tai dabar, buvo taip, kad pasak´s ‰iuos ÏodÏius, Jòzus vòl
apÏvelgò minià ir tarò jiems:
·tai, man a metas.
2 Suvokiu, kad esate silpni, kad
negalite a suprasti vis˜ mano
ÏodÏi˜, kuriuos Tòvas man
∞sakò pasakyti jums ‰iuo metu.
3 Todòl eikite ∞ savo namus ir
a
apmàstykite tai, kà a‰ kalbòjau,
ir pra‰ykite Tòvà mano vardu,
kad galòtumòte suprasti, ir
17a 3 Nef 20:11–12.
18a Iz 52:8–10.
b Ez 33:1–7.
RR Saugoti, sargas,
sargybinis.
17 1a T.y. sugr∞Ïti pas
Tòvà (Ïr. 4 eil.).

b

paruo‰kite savo protus c rytojui,
ir a‰ vòl ateisiu pas jus.
4 Bet dabar a‰ a einu pas Tòvà
ir taip pat einu b pasirodyti c prapuolusioms Izraelio gentims,
nes Tòvui jos neprapuolusios,
kadangi jis Ïino, kur jas nuvedò.
5 Ir buvo taip, kad tai pasak´s,
Jòzus vòl apÏvelgò minià, ir ‰tai,
jie a‰arojo ir neatsitraukdami
Ïiròjo ∞ j∞, tarsi pra‰yt˜ jo dar
truputòl∞ su jais pabti.
6 Ir jis tarò jiems: ·tai mano
vidus pilnas a uÏuojautos jums.
7 Ar yra tarp js˜ ligoni˜?
Atveskite juos ãionai. Ar yra
luo‰˜ ar akl˜, ar rai‰˜, ar suÏalot˜, ar raupsuot˜ arba sudÏivusi˜, arba kurãi˜ ar bet kaip
varginam˜? Atveskite juos
ãionai, ir a‰ juos i‰gydysiu, nes
a‰ atjauãiu jus; mano vidus
kupinas gailestingumo.
8 Nes matau, jog norite, kad
parodyãiau jums, kà padariau
js˜ broliams Jeruzalòs Ïemòje,
nes suvokiu, jog js˜ a tikòjimas
b
pakankamas, kad jus i‰gydyãiau.
9 Ir buvo taip, kad jam tai
pasakius, visa minia sutartinai
priòjo su savo ligoniais ir kenãianãiais, ir luo‰ais, ir aklais, ir
nebyliais, ir su visais tais, kurie
buvo kaip nors varginami; ir kai
jie buvo atvesti pas j∞, jis a i‰gydò
kiekvienà j˜.
10 Ir jie visi, tiek i‰gydytieji,

2 a Jn 16:12; DS 78:17–18.
3 a RR Màstyti.
b DS 132:3.
c 3 Nef 19:2.
4 a 3 Nef 18:39.
b 3 Nef 16:1–3.
c RR Izraelis – De‰imt

6a
8a
b
9a

prapuolusi˜ Izraelio
genãi˜.
RR UÏuojauta.
Lk 18:42.
2 Nef 27:23;
Etr 12:12.
Mzj 3:5; 3 Nef 26:15.
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tiek ir sveikieji, nusilenkò prie
jo koj˜ ir garbino j∞; ir kiek tik
galòjo prieiti dòl minios, a buãiavo jo kojas taip, kad jie nuplovò
jo kojas savo a‰aromis.
11 Ir buvo taip, jog jis ∞sakò
atvesti j˜ a maÏus vaikus.
12 Taigi jie atvedò savo maÏus
vaikus ir susodino juos ant
Ïemòs aplink j∞, o Jòzus stovòjo
viduryje; ir minia atsitraukò,
kol jie visi buvo atvesti pas j∞.
13 Ir kada visi jie buvo atvesti
ir Jòzus stovòjo j˜ viduryje, jis
∞sakò miniai a atsiklaupti ant
Ïemòs.
14 Ir buvo taip, kad jiems atsiklaupus ant Ïemòs, Jòzus sudejavo savyje ir tarò: Tòve, man
a
neramu dòl Izraelio nam˜ Ïmoni˜ nelabumo.
15 Ir pasak´s ‰iuos ÏodÏius,
jis ir pats atsiklaupò ant Ïemòs; ir ‰tai jis meldòsi Tòvui,
ir jo maldos ne∞manoma uÏra‰yti, ir minia, kuri girdòjo j∞,
paliudijo.
16 Ir ‰tai kaip jie liudija: Nei
a
akis kada nors regòjo, nei ausis
kada nors girdòjo toki˜ diding˜
ir nuostabi˜ dalyk˜, kokius
mes i‰vydome ir i‰girdome Jòz˜
kalbant Tòvui.
17 Ir nei a lieÏuvis gali apsakyti,
nei joks Ïmogus gali uÏra‰yti,
nei Ïmogaus ‰irdis gali ∞sivaizduoti toki˜ didÏi˜ ir nuostabi˜
dalyk˜, kokius mes tiek matòme,
tiek ir girdòjome Jòz˜ kalbant;
ir niekas negali net ∞sivaizduoti
10a Lk 7:38.
11a Mt 19:13–14;
3 Nef 26:14, 16.
13a Lk 22:41;
ApD 20:36.

to dÏiaugsmo, kuris pripildò
ms˜ sielas tuo metu, kai girdòjome j∞ meldÏiantis uÏ mus
Tòvui.
18 Ir buvo taip, kad baig´s melstis Tòvui, Jòzus pakilo; bet toks
didis buvo minios a dÏiaugsmas,
kad jie buvo pergalòti.
19 Ir buvo taip, kad Jòzus
kalbòjo jiems ir liepò atsikelti.
20 Ir jie atsikòlò nuo Ïemòs,
ir jis tarò jiems: Palaiminti js
dòl savo tikòjimo. Ir dabar ‰tai,
mano dÏiaugsmas pilnas.
21 Ir i‰tar´s ‰iuos ÏodÏius, jis
a
pravirko, ir minia paliudijo
apie tai, ir jis òmò j˜ maÏus vaikus vienà po kito ir b laimino
juos, ir meldòsi Tòvui dòl j˜.
22 Ir tai padar´s, jis vòl
pravirko.
23 Ir jis prakalbo miniai ir tarò
jiems: PaÏiròkite ∞ savo maÏutòlius.
24 Ir kai jie paÏvelgò, kad pamatyt˜, jie nukreipò savo akis ∞
dang˜ ir pamatò prasivòrusius
dangus, ir i‰vydo angelus, nusileidÏianãius i‰ dangaus tarsi
ugnies viduryje; ir jie nusileido
ir a apsupo ‰ituos maÏutòlius,
ir jie buvo apgaubti ugnies; ir
angelai tarnavo jiems.
25 Ir minia matò ir girdòjo, ir
paliudijo; ir jie Ïino, kad j˜
liudijimas yra tikras, nes visi jie
matò ir girdòjo, kiekvienas sau;
ir j˜ buvo apie du tkstanãius
penkis ‰imtus siel˜ – vyr˜, moter˜ ir vaik˜.

14a Moz 7:41.
16a Iz 64:3;
1 Kor 2:9;
DS 76:10, 114–119.
17a 2 Kor 12:4.

18a
21a
b
24a

RR DÏiaugsmas.
Jn 11:35.
Mk 10:14–16.
Hel 5:23–24, 43–45.

3 Nefio 18:1–15
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18 SKYRIUS
Jòzus tarp nefit˜ ∞steigia sakramentà. Jiems ∞sakyta visuomet melstis
jo vardu. Tie, kas nevertai valgo jo
knà ir geria jo kraujà, pasmerkiami. Mokiniams duota galia suteikti
·ventàjà Dvasià. Apie 34 m. po
Kristaus gim.
Ir buvo taip, jog Jòzus ∞sakò
savo mokiniams, kad jie atne‰t˜
jam ‰iek tiek a duonos ir vyno.
2 Ir kol jie buvo i‰òj´ duonos ir
vyno, jis ∞sakò miniai atsisòsti
ant Ïemòs.
3 Ir kada mokiniai atòjo su
a
duona ir vynu, jis paòmò duonos ir sulauÏò, ir palaimino jà; ir
davò mokiniams ir ∞sakò valgyti.
4 Ir kai jie suvalgò ir prisipildò,
jis ∞sakò, kad ‰ie duot˜ miniai.
5 Ir kai minia suvalgò ir prisipildò, jis tarò mokiniams: ·tai,
vienas i‰ js˜ bus paskirtas, ir
jam a‰ duosiu galià, tad jis
a
lauÏys duonà, laimins jà ir duos
mano baÏnyãios Ïmonòms, visiems tiems, kurie ∞tikòs ir bus
pakrik‰tyti mano vardu.
6 Ir tai js visuomet stengsitòs
daryti taip, kaip a‰ dariau, btent taip, kaip a‰ lauÏiau duonà,
jà palaiminau ir daviau jums.
7 Ir tai darysite mano knui,
kur∞ jums parodÏiau, a atminti.
Ir tai bus liudijimas Tòvui, kad
visuomet prisimenate mane. Ir
jeigu js visuomet mane prisiminsite, mano Dvasia bus su
jumis.
8 Ir buvo taip, kad pasak´s
18 1a Mt 26:26–28.
3 a RR Sakramentas.
5 a Mor 4.

‰iuos ÏodÏius, jis ∞sakò savo
mokiniams paimti ir gerti vyno
i‰ tauròs, ir taip pat kad ‰ie
duot˜ miniai jo gerti.
9 Ir buvo taip, kad jie taip ir
padarò; ir i‰gòrò jo ir prisipildò;
ir davò miniai, ir ‰ie i‰gòrò ir
prisipildò.
10 Ir kada mokiniai tai padarò, Jòzus tarò jiems: Palaiminti
js dòl to, kà padaròte, nes tai
yra mano ∞sakym˜ ∞vykdymas,
ir tai liudija Tòvui, jog norite
vykdyti tai, kà esu jums ∞sak´s.
11 Ir tai js visuomet darysite
tiems, kurie atgailauja ir yra
pakrik‰tyti mano vardu; ir js
tai darysite mano kraujui, kur∞
a‰ praliejau dòl js˜, atminti,
kad galòtumòte paliudyti Tòvui,
jog visuomet prisimenate mane.
Ir jeigu visuomet prisiminsite
mane, mano Dvasia bus su
jumis.
12 Ir a‰ ∞sakau jums daryti tai.
Ir jeigu visuomet tai darysite,
palaiminti js, nes esate pastatyti ant mano a uolos.
13 Bet kas i‰ js˜ darys
daugiau ar maÏiau negu tai, tie
pastatyti ne ant mano uolos,
bet pastatyti ant smòlio pagrindo; ir kada prapliups litys
ir tvanai uÏeis, ir vòjai ps ir
dauÏysis ∞ juos, jie a sugrius, ir
pragaro b vartai atviri, pasiruo‰´
juos priimti.
14 Todòl palaiminti esate, jeigu
laikysitòs mano ∞sakym˜, kuriuos Tòvas ∞sakò man perduoti
jums.
15 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau

7 a Mor 4:3.
12a RR Uola, akmuo.
13a RR Atsimetimas.

b 3 Nef 11:39.
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3 Nefio 18:16–29

jums: privalote nuolat budòti ir
a
melstis, kad kartais js˜ nesugundyt˜ velnias ir nenusivest˜
nelaisvòn.
16 Ir kaip a‰ meldÏiausi tarp
js˜, lygiai taip js melsitòs
mano baÏnyãioje, tarp mano
Ïmoni˜, kurie atgailauja ir yra
pakrik‰tyti mano vardu. ·tai
a‰ esu a ‰viesa; a‰ daviau jums
b
pavyzd∞.
17 Ir buvo taip, kad, pasak´s
‰iuos ÏodÏius savo mokiniams,
Jòzus vòl atsigr´Ïò ∞ minià ir tarò
jiems:
18 ·tai, i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
jums: privalote nuolat budòti ir
melstis, kad nepatektumòte ∞
pagundà; nes a ·òtonas trok‰ta
uÏvaldyti jus, idant galòt˜ sijoti
jus kaip kvieãius.
19 Todòl privalote visuomet
melstis Tòvui mano vardu;
20 ir a ko tik pra‰ysite Tòvà
mano vardu, kas teisinga, tikòdami, kad gausite, ‰tai, tai bus
jums duota.
21 a Melskitòs savo ‰eimose
Tòvui, visuomet mano vardu,
kad js˜ Ïmonos ir js˜ vaikai
bt˜ palaiminti.
22 Ir ‰tai, js daÏnai susirinksite; ir niekam nedrausite ateiti
pas jus, kai susirinksite, bet
leisite, kad jie ateit˜ pas jus, ir
nedrausite jiems;
15a Al 34:17–27.
RR Malda.
16a RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
b RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus
pavyzdys.
18a Lk 22:31;
2 Nef 2:17–18;
DS 10:22–27.

23 bet a melsitòs uÏ juos, ir
nei‰mesite j˜ lauk; ir jei bus taip,
kad jie daÏnai ateis pas jus, melsitòs uÏ juos Tòvui mano vardu.
24 Todòl pakelkite savo a ‰viesà,
kad ji ‰viest˜ pasauliui. ·tai a‰
esu ta b ‰viesa, kurià js turite
pakelti – tai, kà matòte mane
darant. ·tai, matòte, kad a‰ meldÏiausi Tòvui, ir js visi buvote
liudininkai.
25 Ir js matote, kad nò vienam
i‰ js˜ a‰ ne∞sakiau a pasitraukti,
bet uÏuot taip dar´s, ∞sakiau
ateiti pas mane, kad galòtumòte
b
paliesti ir pamatyti; lygiai taip
js darykite pasauliui; ir kas tik
sulauÏo ‰ità ∞sakymà, leidÏiasi
nuvedamas ∞ pagundà.
26 Ir dabar buvo taip, kad, pasak´s ‰iuos ÏodÏius, Jòzus vòl
nukreipò savo akis ∞ mokinius,
kuriuos i‰sirinko, ir tarò jiems:
27 ·tai, i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
jums: a‰ duodu jums kità ∞sakymà ir tada turiu eiti pas savo
a
Tòvà, kad ∞vykdyãiau b kitus
∞sakymus, kuriuos jis davò man.
28 Ir dabar, ‰tai tas ∞sakymas,
kur∞ duodu jums: niekam sàmoningai neleiskite a valgyti mano
kno ir kraujo b nevertai, kada
tai pateiksite;
29 nes kas valgo ir geria mano
knà ir a kraujà b nevertai, tas
valgo ir geria pasmerkimà savo

20a Mt 21:22;
Hel 10:5;
Mor 7:26;
DS 88:63–65.
21a Al 34:21.
23a 3 Nef 18:30.
24a Mt 5:16.
b Mzj 16:9.
25a Al 5:33.
b 3 Nef 11:14–17.

27a RR Dievas,
Dievybò – Dievas
Tòvas.
b 3 Nef 16:1–3.
28a 1 Kor 11:27–30.
b Mrm 9:29.
29a RR Kraujas;
Sakramentas.
b DS 46:4.

3 Nefio 18:30–19:2
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sielai; todòl jei Ïinote, kad Ïmogus nevertas valgyti ir gerti
mano kno ir kraujo, js uÏdrausite jam.
30 Taãiau js a nei‰mesite jo i‰
savo tarpo, bet tarnausite jam ir
melsitòs uÏ j∞ savo Tòvui mano
vardu; ir jei bus taip, kad jis
atgailaus ir bus pakrik‰tytas
mano vardu, tada js priimsite
j∞ ir pateiksite jam mano kno
ir kraujo.
31 Bet jeigu jis neatgailaus, jis
nebus priskaiãiuotas prie mano
Ïmoni˜, idant nesunaikint˜
mano Ïmoni˜, nes ‰tai a‰ paÏ∞stu asavo avis ir jos yra
suskaiãiuotos.
32 Taãiau js nei‰mesite jo i‰
savo sinagog˜ ar savo garbinimo viet˜, nes tokiam js ir
toliau tarnausite; nes neÏinote,
ar jie sugr∞‰, atgailaus ir ateis
pas mane visa ‰irdimi, ir a‰
juos a i‰gydysiu; ir js bsite j˜
i‰gelbòjimo priemonò.
33 Todòl vykdykite ‰iuos ÏodÏius, kuriuos a‰ ∞sakiau jums,
kad nepatektumòte ∞ a pasmerkimà; nes vargas tam, kur∞ Tòvas
pasmerkia.
34 Ir a‰ duodu jums ‰ituos
∞sakymus, kadangi tarp js˜
bdavo ginãai. Ir palaiminti esate, jeigu tarp js˜ nòra a ginã˜.
35 O dabar a‰ einu pas Tòvà,
kadangi a js˜ labui man btina
eiti pas Tòvà.
36 Ir buvo taip, kad baig´s
30a DS 46:3.
31a Jn 10:14; Al 5:38;
3 Nef 15:24.
32a 3 Nef 9:13–14;
DS 112:13.
33a RR Pasmerkti,

sakyti ‰iuos ÏodÏius, Jòzus
ranka palietò b mokinius, kuriuos i‰sirinko, vienà po kito,
btent kol palietò juos visus, ir
paliesdamas kalbòjo jiems.
37 Ir minia negirdòjo ÏodÏi˜,
kuriuos jis kalbòjo, todòl jie
nepaliudijo; bet mokiniai paliudijo, kad jis davò jiems a galià
suteikti b ·ventàjà Dvasià. Ir a‰
vòliau parodysiu jums, kad ‰itas
liudijimas yra tikras.
38 Ir buvo taip, kad Jòzui juos
visus palietus, uÏòjo a debesis ir
uÏdengò minià, tad jie negalòjo
matyti Jòzaus.
39 Ir kol jie buvo uÏdengti, jis
pasi‰alino nuo j˜ ir pakilo ∞ dang˜. Ir mokiniai matò ir paliudijo,
kad jis vòl pakilo ∞ dang˜.
a

19 SKYRIUS
Dvylika mokini˜ tarnauja Ïmonòms
ir meldÏia ·ventosios Dvasios.
Mokiniai pakrik‰tijami ir gauna
·ventàjà Dvasià ir angel˜ tarnavimà. Jòzus meldÏiasi ÏodÏiais, kuri˜
ne∞manoma uÏra‰yti. Jis paliudija
apie nepaprastai didel∞ nefit˜ tikòjimà. Apie 34 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad Jòzui
pakilus ∞ dang˜, minia i‰sisklaidò ir kiekvienas vyras pasiòmò
savo Ïmonà ir savo vaikus ir
sugr∞Ïo ∞ savo namus.
2 Ir tuojau, dar prie‰ sutemstant, tarp Ïmoni˜ pasklido Ïinia,

pasmerkimas.
34a 3 Nef 11:28–30.
35a 1 Jn 2:1; 2 Nef 2:9;
Mor 7:27–28;
DS 29:5.
36a RR Rank˜ uÏdòjimas.

b 1 Nef 12:7;
3 Nef 19:4.
37a RR Galia.
b RR Dovana,
·ventosios Dvasios.
38a I‰ 19:9, 16.

473

3 Nefio 19:3–20

kad minia matò Jòz˜ ir kad jis
tarnavo jiems, ir kad jis rytoj
taip pat parodys save miniai.
3 Taip, ir i‰ tikr˜j˜ visà tà nakt∞
sklido Ïinia apie Jòz˜; ir jie taip
siuntò Ïinià Ïmonòms, kad daugybò, taip, nepaprastai daug
Ïmoni˜ visà tà nakt∞ nepaprastai darbavosi, kad rytojaus dienà galòt˜ bti toje vietoje, kur
Jòzus turòt˜ pasirodyti miniai.
4 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà, kada susirinko minia,
‰tai, Nefis ir jo brolis, kur∞ jis
prikòlò i‰ mirusi˜j˜, vardu
Timotiejus, ir taip pat jo snus,
vardu Jonas, ir taip pat Matonis
ir Matonihas, jo brolis, ir Kumenas, ir Kumenonis, ir Jeremijas,
ir ·emnonas, ir Jonas, ir Zedekijas, ir Izaijas – dabar, tai vardai
mokini˜, kuriuos Jòzus i‰sirinko, – ir buvo taip, kad jie i‰òjo
ir atsistojo minios viduryje.
5 Ir ‰tai, minia buvo tokia didelò, kad jie nurodò pasidalinti
∞ dvylika grupi˜.
6 Ir tie dvylika mokò minià; ir
‰tai, jie nurodò miniai suklaupti
ant Ïemòs veido ir melstis Tòvui
Jòzaus vardu.
7 Ir mokiniai taip pat meldòsi
Tòvui Jòzaus vardu. Ir buvo
taip, kad jie pakilo ir tarnavo
Ïmonòms.
8 Ir kada jie pateikò tuos paãius ÏodÏius, kuriuos kalbòjo
Jòzus, – niekuo nesiskirianãius
nuo t˜ ÏodÏi˜, kuriuos kalbòjo
Jòzus, – ‰tai, jie vòl atsiklaupò
ir meldòsi Tòvui Jòzaus vardu.
9 Ir jie meldò to, ko labiausiai
19 9a 3 Nef 9:20.
11a 3 Nef 11:23.
13a RR Krik‰tas,

tro‰ko; o jie tro‰ko, kad jiems
bt˜ suteikta a ·ventoji Dvasia.
10 Ir taip pasimeld´, jie nuòjo
prie vandens pakra‰ãio, ir minia
nusekò paskui juos.
11 Ir buvo taip, kad Nefis
a
∞brido ∞ vanden∞ ir buvo pakrik‰tytas.
12 Ir jis i‰niro i‰ vandens ir
pradòjo krik‰tyti. Ir jis pakrik‰tijo visus tuos, kuriuos i‰rinko
Jòzus.
13 Ir buvo taip, kad, jiems
a
pasikrik‰tijus ir i‰òjus i‰ vandens, ·ventoji Dvasia nusileido
ant j˜ ir jie buvo pripildyti
b
·ventosios Dvasios ir ugnies.
14 Ir ‰tai, jie buvo a apgaubti
lyg ugnies; ir ji atòjo i‰ dangaus,
ir minia stebòjo tai ir paliudijo;
ir angelai nusileido i‰ dangaus
ir jiems tarnavo.
15 Ir buvo taip, kad kol angelai
tarnavo mokiniams, ‰tai Jòzus
atòjo ir atsistojo viduryje, ir
tarnavo jiems.
16 Ir buvo taip, jog jis kalbòjo
miniai ir ∞sakò jiems atsiklaupti
ant Ïemòs ir taip pat, kad jo
mokiniai atsiklaupt˜ ant Ïemòs.
17 Ir buvo taip, kad jiems visiems atsiklaupus ant Ïemòs, jis
∞sakò savo mokiniams melstis.
18 Ir ‰tai, jie pradòjo melstis; ir
jie meldòsi Jòzui, vadindami j∞
savo Vie‰paãiu ir savo Dievu.
19 Ir buvo taip, kad Jòzus
pasitraukò i‰ j˜ tarpo, ‰iek tiek
paòjòjo nuo j˜ ir pats parpuolò
ant Ïemòs ir tarò:
20 Tòve, a‰ dòkoju tau, kad
suteikei ·ventàjà Dvasià ‰itiems,

krik‰tyti.
b 3 Nef 12:2; Mrm 7:10.
RR Dovana,

·ventosios Dvasios.
14a Hel 5:23–24, 43–45;
3 Nef 17:24.

3 Nefio 19:21–35
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kuriuos a‰ i‰sirinkau; ir tai dòl
j˜ tikòjimo manimi a‰ i‰sirinkau
juos i‰ pasaulio.
21 Tòve, a‰ meldÏiu tave suteikti ·ventàjà Dvasià visiems
tiems, kurie tikòs j˜ ÏodÏiais.
22 Tòve, tu davei jiems ·ventàjà Dvasià, kadangi jie tiki mane;
ir tu matai, kad jie tiki mane,
kadangi tu girdi juos ir jie meldÏiasi man; ir jie meldÏiasi man,
kadangi esu su jais.
23 Ir dabar, Tòve, a‰ meldÏiu
tave uÏ juos ir taip pat uÏ visus
tuos, kurie tikòs j˜ ÏodÏiais, kad
jie ∞tikòt˜ mane, idant a‰ bãiau
juose, a kaip tu, Tòve, esi manyje,
kad mes btume b viena.
24 Ir buvo taip, jog taip
pasimeld´s Tòvui, Jòzus atòjo
pas savo mokinius, ir ‰tai, jie
vis dar nepaliaujamai meldòsi
jam; ir jie a nedaugiaÏodÏiavo,
nes jiems buvo duota, ko jie
turi b melsti, ir jie buvo pilni
tro‰kimo.
25 Ir buvo taip, kad Jòzus
palaimino juos, kai jie meldòsi
jam; ir jo veidas ‰ypsojosi jiems,
ir jo a veido ‰viesa ‰vietò jiems,
ir ‰tai jie buvo tokie pat b balti
kaip Jòzaus veidas ir taip pat
apdarai; ir ‰tai j˜ baltumas pranoko visok∞ baltumà, taip, tikrai
visoje Ïemòje negalòjo bti nieko taip balto kaip j˜ baltumas.
26 Ir Jòzus tarò jiems: Melskitòs
toliau; ir jie nesiliovò meld´si.
27 Ir jis vòl pasuko nuo j˜
ir truputòl∞ paòjòjo ∞ ‰al∞, ir
23a 3 Nef 9:15.
b Jn 17:21–23.
RR Vienybò.
24a Mt 6:7.
b DS 46:30.
25a Sk 6:23–27.

parpuolò ant Ïemòs; ir jis vòl
meldòsi Tòvui, sakydamas:
28 Tòve, dòkoju tau, kad i‰valei
tuos, kuriuos i‰sirinkau dòl j˜ tikòjimo, ir a‰ meldÏiuosi uÏ juos
ir taip pat uÏ tuos, kurie tikòs j˜
ÏodÏiais, kad jie bt˜ a i‰valyti
manyje per tikòjimà j˜ ÏodÏiais,
kaip ir jie i‰valyti manyje.
29 Tòve, meldÏiu ne uÏ pasaul∞,
bet uÏ tuos, kuriuos tu davei
man a i‰ pasaulio, dòl j˜ tikòjimo,
kad jie bt˜ i‰valyti manyje,
idant a‰ bãiau juose, kaip tu,
Tòve, esi manyje, idant mes
btume viena, idant bãiau
pa‰lovintas juose.
30 Ir i‰tar´s ‰iuos ÏodÏius,
Jòzus vòl atòjo pas savo mokinius; ir ‰tai jie neatlyÏdami
tebesimeldò jam; ir jis vòl ‰ypsojosi jiems; ir ‰tai, jie buvo
a
balti kaip Jòzus.
31 Ir buvo taip, kad jis vòl truputòl∞ paòjòjo nuo j˜ ir meldòsi
Tòvui.
32 Ir nei lieÏuvis gali i‰tarti
ÏodÏius, kuriais jis meldòsi, nei
Ïmogus gali a uÏra‰yti ÏodÏius,
kuriais jis meldòsi.
33 Ir minia girdòjo ir liudija;
ir j˜ ‰irdys buvo atvertos, ir jie
savo ‰irdimis suprato ÏodÏius,
kuriais jis meldòsi.
34 Taãiau tokie didingi ir
nuostabs buvo ÏodÏiai, kuriais
jis meldòsi, kad j˜ ne∞manoma
uÏra‰yti ir Ïmogus negali j˜
a
i‰tarti.
35 Ir buvo taip, kad, baig´s

b RR Atmainytas,
atmainymas –
Atmainytos esybòs.
28a Mor 7:48;
DS 50:28–29; 88:74–75.
RR Tyras, tyrumas.

29a
30a
32a
34a

Jn 17:6.
Mt 17:2.
DS 76:116.
2 Kor 12:4;
3 Nef 17:17.
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melstis, Jòzus vòl atòjo pas mokinius ir tarò jiems: Tokio
didelio a tikòjimo niekuomet nemaãiau tarp vis˜ Ïyd˜; todòl,
dòl j˜ b netikòjimo, a‰ negalòjau
parodyti jiems toki˜ dideli˜
stebukl˜.
36 I‰ ties˜ sakau jums: niekas
i‰ j˜ nematò toki˜ didÏi˜ dalyk˜, kokius js i‰vydote; ir nei‰girdo jie toki˜ didÏi˜ dalyk˜,
kokius js i‰girdote.
20 SKYRIUS
Jòzus stebuklingai parpina duonos
ir vyno ir vòl pateikia sakramentà
Ïmonòms. Jokbo likutis ateis ∞
Vie‰paties, savo Dievo, paÏinimà
ir paveldòs Amerikas. Jòzus yra
prana‰as kaip Mozò, ir nefitai yra
prana‰˜ vaikai. Kiti Vie‰paties
Ïmonòs bus surinkti ∞ Jeruzal´.
Apie 34 m. po Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad jis ∞sakò miniai ir taip pat savo mokiniams
liautis melstis. Ir jis ∞sakò jiems
nesiliauti a melstis savo ‰irdyse.
2 Ir jis ∞sakò jiems atsikelti ir
atsistoti ant koj˜. Ir jie atsikòlò
ir atsistojo ant koj˜.
3 Ir buvo taip, kad jis vòl lauÏò
duonà ir jà palaimino, ir pateikò
mokiniams valgyti.
4 Ir kai jie suvalgò, jis ∞sakò
jiems, kad jie lauÏyt˜ duonà ir
pateikt˜ miniai.
5 Ir kai jie pateikò miniai, jis
35a RR Tikòjimas, tikòti.
b Mt 13:58.
RR Netikòjimas.
20 1a 2 Nef 32:9;
Mzj 24:12.
6 a Mt 14:19–21.
7 a Jn 6:9–14.

taip pat davò jiems gerti vyno
ir ∞sakò jiems, kad jie pateikt˜
miniai.
6 Dabar, nei mokiniai, nei
minia neatsine‰ò nei a duonos,
nei vyno;
7 bet jis tikrai a davò jiems
valgyti duonos ir taip pat gerti
vyno.
8 Ir jis sakò jiems: Tas, kuris
a
valgo ‰ità duonà, valgo mano
kno savo sielai; ir tas, kuris
geria ‰ito vyno, geria mano
kraujo savo sielai; ir jo siela
niekada nealks ir netrok‰, bet
bus pripildyta.
9 Dabar, kada visa minia suvalgò ir i‰gòrò, ‰tai, jie buvo
pripildyti Dvasios; ir jie ‰aukò
vienu balsu ir ‰lovino Jòz˜, kur∞
jie ir matò, ir girdòjo.
10 Ir kada jie visi pa‰lovino
Jòz˜, jis tarò jiems: ·tai dabar a‰
baigiu ∞sakymà, kur∞ Tòvas man
davò dòl ‰it˜ Ïmoni˜, kurie yra
Izraelio nam˜ likutis.
11 Atsimenate, kad a‰ kalbòjau
jums ir pasakiau, jog kada bus
∞vykdyti a Izaijo b ÏodÏiai – ‰tai
jie uÏra‰yti, js turite juos prie‰ais save, tad tyrinòkite juos –
12 ir i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau
jums, jog kada jie bus ∞vykdyti,
tada bus ∞vykdyta a sandora,
kurià Tòvas sudarò savo Ïmonòms, o Izraelio namai.
13 Ir tada a likutis, kuris bus
plaãiai b i‰sklaidytas ant Ïemòs
veido, bus c surinktas i‰ ryt˜ ir

8 a Jn 6:50–58;
13a 3 Nef 16:11–12;
3 Nef 18:7.
21:2–7.
RR Sakramentas.
b RR Izraelis – Izraelio
11a 2 Nef 25:1–5;
i‰sklaidymas.
Mrm 8:23.
c RR Izraelis – Izraelio
b 3 Nef 16:17–20; 23:1–3.
surinkimas.
12a 3 Nef 15:7–8.

3 Nefio 20:14–25
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vakar˜, ir i‰ piet˜, ir i‰ ‰iauròs;
ir jie bus atvesti ∞ Vie‰paties,
savo Dievo, kuris juos i‰pirko,
d
paÏinimà.
14 Ir Tòvas ∞sakò man, kad a‰
duoãiau jums ‰ità a Ïem´ kaip
paveldà.
15 Ir a‰ sakau jums, kad jei kitatauãiai a neatgailaus po palaiminimo, kur∞ jie gaus, po to, kai
bus i‰sklaid´ mano Ïmones, –
16 tada js, kurie esate Jokbo
nam˜ likutis, i‰eisite tarp j˜; ir
bsite tarp t˜, kuri˜ bus daugybò; ir js bsite tarp j˜ kaip
litas tarp mi‰ko Ïvòri˜, kaip
jaunas a litas tarp avi˜ kaimeni˜, kuris, jeigu eina per jas, tai
ir b mindo, ir drasko ∞ gabalus, ir
niekas negali i‰gelbòti.
17 Tavo ranka bus pakelta
prie‰ tavo prie‰ininkus, ir visi
tavo prie‰ai bus nukirsti.
18 Ir a‰ a susirinksiu savo
Ïmones, kaip vyras surenka
savo pòdus ∞ klyklà.
19 Nes a‰ padarysiu savo
Ïmones, su kuriais Tòvas sudarò
sandorà... taip, a‰ padarysiu
tavo a ragà geleÏimi ir tavo kanopas – skaistvariu. Ir tu sudauÏysi ∞ gabalus daug liaudÏi˜; ir
a‰ pa‰v´siu j˜ grob∞ Vie‰paãiui
ir j˜ turtà – visos Ïemòs Vie‰paãiui. Ir ‰tai, a‰ esu tas, kuris
tai daro.
13d 3 Nef 16:4–5.
14a RR PaÏadòtoji Ïemò.
15a 3 Nef 16:10–14.
16a Mrm 5:24;
DS 19:27.
b Mch 5:7–8;
3 Nef 16:14–15; 21:12.
18a Mch 4:12.
19a Mch 4:13.
20a 3 Nef 29:4.

20 Ir bus, – sako Tòvas, – kad
mano teisingumo a kalavijas pakibs vir‰ j˜ tà dienà; ir jeigu jie
neatgailaus, jis kris ant j˜, –
sako Tòvas, – taip, btent ant
vis˜ kitatauãi˜ taut˜.
21 Ir bus taip, kad a‰ ∞kurdinsiu
savo a Ïmones, o Izraelio namai.
22 Ir ‰tai, ‰ituos Ïmones a‰
∞kurdinsiu ‰itoje Ïemòje, kad
bt˜ ∞vykdyta a sandora, kurià
a‰ sudariau su js˜ tòvu Jokbu;
ir tai bus b Naujoji Jeruzalò. Ir
dangaus jògos bus tarp ‰it˜
Ïmoni˜; taip, btent c a‰ bsiu
tarp js˜.
23 ·tai, a‰ esu tas, apie kur∞
Mozò kalbòjo, sakydamas:
a
Prana‰à Vie‰pats, js˜ Dievas,
pakels jums i‰ js˜ broli˜ kaip
mane; jo klausysite visame
kame, kà tik jis sakys jums. Ir
bus taip, kad kiekviena siela,
kuri nepaklausys to prana‰o,
bus i‰kirsta i‰ liaudies.
24 I‰ ties˜ sakau jums: taip, ir
a
visi prana‰ai nuo Samuelio ir
tie, kurie buvo po jo, visi, kiek
tik kalbòjo, liudijo apie mane.
25 Ir ‰tai, js esate prana‰˜
vaikai; ir js esate Izraelio nam˜; ir js esate tos a sandoros,
kurià Tòvas sudarò su js˜
tòvais, sakydamas Abraomui: Ir
b
per tavo sòklà bus palaimintos
visos Ïemòs giminòs.

21a 3 Nef 16:8–15.
22a Pr 49:22–26;
DS 57:2–3.
b Iz 2:2–5;
3 Nef 21:23–24;
Etr 13:1–12;
DS 84:2–4.
RR Naujoji Jeruzalò.
c Iz 59:20–21; Mal 3:1;
3 Nef 24:1.

23a PakØst 18:15–19;
ApD 3:22–23;
1 Nef 22:20–21.
24a ApD 3:24–26;
1 Nef 10:5;
JokK 7:11.
25a RR Abraomo
sandora.
b Pr 12:1–3; 22:18.
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26 Tòvas prikòlò mane pirmiausia jums ir pasiuntò mane,
kad palaiminãiau jus, a nugr´Ïdamas kiekvienà i‰ js˜ nuo
js˜ nedorybi˜; ir tai dòl to,
kad esate sandoros vaikai.
27 Ir po to, kai buvote palaiminti, Tòvas ∞vykdo sandorà,
kurià jis sudarò su Abraomu,
sakydamas: a Per tavo sòklà bus
palaimintos visos Ïemòs giminòs, – tad ·ventoji Dvasia per
mane bus i‰lieta ant kitatauãi˜;
ir ‰itas palaiminimas b kitatauãiams padarys juos galingesnius
uÏ visus, kad i‰sklaidyt˜ mano
tautà, o Izraelio namai.
28 Ir jie bus a ryk‰tò ‰itos Ïemòs
Ïmonòms. Taãiau jeigu jie uÏkietins savo ‰irdis prie‰ mane,
kai bus gav´ mano evangelijos
pilnatv´, a‰ atgr´‰iu j˜ nedorybes ant j˜ paãi˜ galv˜, – sako
Tòvas.
29 Ir a‰ a atsiminsiu sandorà,
kurià sudariau su savo Ïmonòmis; o a‰ sudariau sandorà
su jais, kad b surinksiu juos man
tinkamu metu, idant vòl duoãiau jiems kaip paveldà j˜
tòv˜ c Ïem´, kuri yra d Jeruzalòs
Ïemò, kuri yra paÏadòtoji
Ïemò jiems per amÏius, – sako
Tòvas.
30 Ir bus, kad ateis laikas, kada
mano evangelijos pilnatvò bus
skelbiama jiems;
31 ir jie a tikòs mane, kad a‰ esu
26a Pat 16:6.
27a Gal 3:8; 2 Nef 29:14;
Abr 2:9.
b 3 Nef 16:6–7.
28a 3 Nef 16:8–9.
29a Iz 44:21;
3 Nef 16:11–12.

Jòzus Kristus, Dievo Snus, ir
melsis Tòvui mano vardu.
32 Tada j˜ a sargybiniai pakels
savo balsà ir drauge balsu
giedos; nes jie pamatys savo
akimis.
33 Tada Tòvas vòl surinks juos
ir duos jiems Jeruzal´ kaip j˜
paveldo Ïem´.
34 Tada jie pratrks dÏigavimu: a Giedokite drauge js,
Jeruzalòs griuvòsiai; nes Tòvas
paguodò savo tautà, jis i‰pirko
Jeruzal´.
35 Tòvas apnuogino savo
‰ventà rankà vis˜ taut˜ akyse;
ir visi Ïemòs pakra‰ãiai i‰vys
Tòvo i‰gelbòjimà; o Tòvas ir a‰
esame viena.
36 Ir tada ∞vyks tai, kas para‰yta: a Pabusk, pabusk vòl ir
apsirenk savo stiprybe, o Sione;
apsirenk savo graÏiuosius apdarus, o Jeruzale, ‰ventasis
mieste, nes nuo ‰iol daugiau
ne∞eis ∞ tave neapipjaustytasis
ir ne‰varusis.
37 Nusipurtyk nuo sav´s dulkes; atsikelk, sòskis, o Jeruzale;
i‰silaisvink i‰ savo kaklo panãi˜,
o belaisve Sionòs dukra.
38 Nes taip sako Vie‰pats: Js
pardavòte save uÏ niekà, ir
bsite i‰pirkti be pinig˜.
39 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums,
kad mano Ïmonòs Ïinos mano
vardà; taip, tà dienà jie Ïinos,
kad a‰ esu tas, kuris kalba.

b RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
c Am 9:14–15.
d RR Jeruzalò.
31a 3 Nef 5:21–26;
21:26–29.
32a Iz 52:8;

3 Nef 16:18–20.
RR Saugoti, sargas,
sargybinis.
34a Iz 52:9.
36a Iz 52:1–3;
DS 113:7–10.
RR Sionò.

3 Nefio 20:40–21:4
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40 Ir tada jie sakys: a Kokios
graÏios kalnuose kojos to, kuris
ne‰a jiems gerà naujienà,
kuris b skelbia taikà; kuris atne‰a gerà naujienà apie gòr∞,
kuris skelbia i‰gelbòjimà; kuris
sako Sionei: Tavo Dievas vie‰patauja!
41 Ir tada pasklis ‰auksmas:
a
I‰eikite, i‰eikite, eikite i‰ ten,
nelieskite nieko b ne‰varaus;
i‰eikite i‰ to; bkite c ‰vars, js,
kurie ne‰ate Vie‰paties indus.
42 Nes js a i‰eisite ne paskubomis ir nespruksite; nes Vie‰pats
eis pirma js˜ ir Izraelio Dievas
bus js˜ galinò sauga.
43 ·tai, mano tarnas elgsis
i‰mintingai; jis bus i‰auk‰tintas
ir ‰lovinamas, ir labai i‰kilus.
44 Lygiai kaip daugelis stebòjosi tavimi: jo veidas buvo taip
sudarkytas – labiau nei bet
kokio Ïmogaus, ir jo knas –
labiau nei Ïmoni˜ sn˜ –
45 taip jis a ap‰lakstys daug
taut˜; karaliai uÏãiaups savo
burnas dòl jo, nes jie i‰vys tai,
kas jiems nebuvo sakyta; ir
supras tai, ko nebuvo girdòj´.
46 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums:
visa tai tikrai ∞vyks, tiksliai taip,
kaip Tòvas man ∞sakò. Tada ‰ita
sandora, kurià Tòvas sudarò su
savo Ïmonòmis, bus ∞vykdyta;
ir tada a Jeruzalò bus vòl apgyventa mano Ïmoni˜, ir tai bus
j˜ paveldo Ïemò.
40a Iz 52:7;
Nah 2:1;
Mzj 15:13–18;
DS 128:19.
b Mk 13:10;
1 Nef 13:37.
41a Iz 52:11–15.

21 SKYRIUS
Izraelis bus surinktas, kada i‰eis
Mormono Knyga. Kitatauãiai bus
∞kurdinti Amerikoje kaip laisvi
Ïmonòs. Jie bus i‰gelbòti, jeigu
tikòs ir paklus; kitaip jie bus
i‰kirsti ir sunaikinti. Izraelis pastatys Naujàjà Jeruzal´, ir prapuolusios gentys sugr∞‰. Apie 34
m. po Kristaus gim.
Ir i‰ ties˜, sakau jums: a‰ duodu
jums Ïenklà, kad galòtumòte
Ïinoti a laikà, kada tai pradòs
pildytis – kad a‰ surinksiu i‰
ilgalaikio i‰sklaidymo savo
Ïmones, o Izraelio namai, ir vòl
∞kursiu tarp j˜ savo Sion´;
2 ir ‰tai kà duosiu jums kaip
Ïenklà – nes i‰ ties˜ sakau jums,
jog kada tai, kà skelbiu jums
ir kà vòliau paskelbsiu jums
pats, ir galia ·ventosios Dvasios,
kurià jums suteiks Tòvas, bus
atskleista kitatauãiams, kad jie
Ïinot˜ apie ‰ituos Ïmones, kurie
yra Jokbo nam˜ likutis, ir apie
‰ituos mano Ïmones, kurie bus
j˜ i‰sklaidyti;
3 i‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums:
kada a tai bus Tòvo atskleista
jiems ir i‰ j˜ per Tòvà ateis jums;
4 nes tai Tòvo i‰mintis, kad jie
bt˜ ∞kurdinti ‰itoje Ïemòje ir
bt˜ ∞kurdinti Tòvo galia kaip
a
laisvi Ïmonòs, kad tai i‰eit˜
i‰ j˜ js˜ sòklos likuãiui, idant

b RR ·varus ir
ne‰varus.
c DS 133:5.
42a 3 Nef 21:29.
45a Iz 52:15.
46a Etr 13:5, 11.
21 1a RR Paskutinòs

dienos, pastarosios
dienos.
3 a Etr 4:17;
DÏS–I 1:34–36.
4 a 1 Nef 13:17–19;
DS 101:77–80.
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galòt˜ bti ∞vykdyta Tòvo b sandora, kurià jis sudarò su savo
Ïmonòmis, o Izraelio namai;
5 todòl, kai ‰itie darbai ir
darbai, kurie bus daromi tarp
js˜ vòliau, ateis a i‰ kitatauãi˜
js˜ b sòklai, kuri nusiris ∞ netikòjimà dòl nedorybòs;
6 nes tokia Tòvo valia, kad tai
ateit˜ i‰ a kitatauãi˜, idant jis
galòt˜ parodyti savo jògà kitatauãiams, dòl to, kad kitatauãiai,
jeigu jie neuÏkietins savo ‰irdÏi˜, atgailaut˜ ir ateit˜ pas
mane, ir bt˜ pakrik‰tyti mano
vardu, ir Ïinot˜ apie tikrus
mano doktrinos punktus, idant
bt˜ b priskaiãiuoti prie mano
Ïmoni˜, o Izraelio namai;
7 ir kada tai ∞vyks, ir tavo
a
sòkla pradòs tai paÏinti, – tai
bus jiems Ïenklas, kad jie Ïinot˜,
jog jau prasidòjo Tòvo darbas,
kad bt˜ ∞vykdyta sandora,
kurià jis sudarò Izraelio nam˜
Ïmonòms.
8 Ir kada ta diena ateis, bus
taip, kad karaliai uÏãiaups savo
burnas; nes jie pamatys tai, kas
jiems nebuvo sakyta; ir supras
tai, ko nebuvo girdòj´.
9 Nes tà dienà dòl man´s Tòvas
darys darbà, kuris bus didis ir
a
nuostabus darbas tarp j˜; ir bus
tarp j˜ toki˜, kurie nepatikòs
tuo, nors vyras skelbs jiems tai.
10 Bet ‰tai, mano tarno gyvybò
4 b Mrm 5:20.
RR Abraomo
sandora.
5 a 3 Nef 26:8.
b 2 Nef 30:4–5;
Mrm 5:15;
DS 3:18–19.
6 a 1 Nef 10:14;
JokK 5:54;

bus mano rankoje; todòl jie
nesuÏeis jo, nors jis ir bus
a
sudarkytas dòl j˜. Taãiau a‰
i‰gydysiu j∞, nes parodysiu
jiems, kad mano b i‰mintis yra
stipresnò uÏ velnio gudryb´.
11 Todòl bus taip, kad visi,
kurie tik nepatikòs mano, kuris
esu Jòzus Kristus, ÏodÏiais, kuriuos Tòvas nurodys a jam i‰ne‰ti
kitatauãiams ir duos jam galià,
kad jis i‰ne‰t˜ juos kitatauãiams
(tai bus padaryta btent taip,
kaip sakò Mozò), tie bus b i‰kirsti
i‰ mano Ïmoni˜, kurie yra
sandoros Ïmonòs, tarpo.
12 Ir mano Ïmonòs, kurie yra
Jokbo likutis, bus tarp kitatauãi˜, taip, j˜ tarpe, kaip a litas
tarp mi‰ko Ïvòri˜, kaip jaunas
litas tarp avi˜ kaimeni˜, kuris,
jeigu eina per jas, tai ir b mindo,
ir drasko ∞ gabalus, ir niekas
negali i‰gelbòti.
13 J˜ ranka bus pakelta prie‰ j˜
prie‰ininkus, ir visi j˜ prie‰ai
bus nukirsti.
14 Taip, vargas kitatauãiams,
jeigu jie a neatgailaus; nes tà
dienà bus taip, – sako Tòvas, –
kad a‰ i‰kirsiu tavo arklius i‰
tavo tarpo ir sunaikinsiu tavo
veÏimus;
15 ir a‰ i‰kirsiu tavo Ïemòs
miestus ir nugriausiu visas tavo
tvirtoves.
16 Ir a‰ i‰kirsiu raganavimus

3 Nef 16:4–7.
b Gal 3:7, 29;
3 Nef 16:13;
Abr 2:9–11.
7 a 3 Nef 5:21–26.
9 a Iz 29:13; ApD 13:41;
1 Nef 22:8.
RR SugràÏinimas,
evangelijos.

10a DS 135:1–3.
b DS 10:43.
11a 2 Nef 3:6–15;
Mrm 8:16, 25.
b DS 1:14.
12a Mch 5:7–14;
3 Nef 20:16.
b 3 Nef 16:13–15.
14a 2 Nef 10:18; 33:9.

3 Nefio 21:17–29
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i‰ tavo Ïemòs ir pas tave daugiau nebebus prana‰autoj˜;
17 tavo a droÏtus atvaizdus ir
tavo statulas a‰ taip pat i‰kirsiu
i‰ tavo tarpo, ir tu daugiau
negarbinsi savo rank˜ dirbini˜;
18 ir a‰ i‰rausiu tavo giraites
i‰ tavo tarpo; taip pat a‰ nuniokosiu tavo miestus.
19 Ir bus taip, kad visi a melai
ir apgaulòs, ir pavydai, ir nesutarimai, ir piktnaudÏiavimai
kunigavimu, ir paleistuvavimai
bus i‰naikinti.
20 Nes bus taip, – sako Tòvas, – kad tà dienà visus, kurie
tik neatgailaus ir neateis pas
mano Mylimàj∞ Sn˜, a‰ i‰kirsiu
i‰ savo Ïmoni˜ tarpo, o Izraelio
namai;
21 ir a‰ ∞vykdysiu jiems, lygiai
kaip pagonims, tok∞ ker‰tà ir
∞tÏ∞, kokio jie negirdòj´.
22 Bet jeigu jie atgailaus ir
klausys mano ÏodÏi˜, ir neuÏkietins savo ‰irdÏi˜, a‰ a ∞kursiu
tarp j˜ savo baÏnyãià, ir jie ateis
∞ sandorà ir bus b priskaiãiuoti
prie ‰ito Jokbo likuãio, kuriam
a‰ daviau ‰ità Ïem´ kaip j˜
paveldà;
23 ir jie padòs mano Ïmonòms,
Jokbo likuãiui, ir taip pat
visiems tiems i‰ Izraelio nam˜,
kurie tik ateis, kad pastatyt˜
miestà, kuris bus pavadintas
a
Naujàja Jeruzale.
24 Ir tada jie padòs mano Ïmo17a I‰ 20:3–4;
Mzj 13:12–13;
DS 1:16.
RR Stabmeldystò.
19a 3 Nef 30:2.
22a RR Evangelijos
laikotarpis.
b 2 Nef 10:18–19;

nòms, kad tie, kurie i‰sklaidyti
po visà Ïemòs veidà, bt˜
surinkti ∞ Naujàjà Jeruzal´.
25 Ir tada dangaus a galia ateis
pas juos; ir b a‰ taip pat bsiu
tarp j˜.
26 Ir tada a prasidòs Tòvo darbas, btent tà dienà, kada ‰ita
evangelija bus skelbiama tarp
‰it˜ Ïmoni˜ likuãio. I‰ ties˜ sakau jums: tà dienà Tòvo darbas
prasidòs tarp vis˜ mano liaudies
i‰sklaidyt˜j˜, taip, btent genãi˜, kurios buvo b prapuolusios,
kurias Tòvas i‰vedò i‰ Jeruzalòs.
27 Taip, prasidòs darbas nuo
Tòvo tarp vis˜ mano tautos
a
i‰sklaidyt˜j˜, kad paruo‰t˜
kelià, kuriuo jie galòt˜ ateiti pas
mane, idant ‰aukt˜si Tòvo mano
vardu.
28 Taip, ir tada prasidòs darbas
nuo Tòvo tarp vis˜ taut˜, ruo‰iant kelià, kuriuo jo tauta bt˜
a
surinkta namo ∞ savo paveldo
Ïem´.
29 Ir jie i‰eis i‰ vis˜ taut˜; ir
jie i‰eis a ne paskubomis ir nespruks; nes a‰ eisiu pirma j˜, –
sako Tòvas, – ir a‰ bsiu j˜
galinò sauga.
22 SKYRIUS
Paskutinòmis dienomis bus ∞steigta
Sionò ir jos kuolai, ir Izraelis bus
surinktas gailestingai ir ‰velniai.

3 Nef 16:13.
23a 3 Nef 20:22;
Etr 13:1–12.
RR Naujoji Jeruzalò.
25a 1 Nef 13:37.
b Iz 2:2–4; 3 Nef 24:1.
26a 1 Nef 14:17;
3 Nef 21:6–7.

b RR Izraelis – De‰imt
prapuolusi˜ Izraelio
genãi˜.
27a 3 Nef 16:4–5.
28a RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.
29a Iz 52:12;
3 Nef 20:42.
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Jie triumfuos. Palyginkite su Izaijo
54. Apie 34 m. po Kristaus gim.
Ir tada ∞vyks tai, kas para‰yta:
Giedok, o nevaisingoji, tu, kuri
negimdei; pratrk a giedojimu
ir garsiai ‰auk tu, kuri nekentòjai gimdymo skausm˜; nes
daugiau yra apleistosios vaik˜,
negu i‰tekòjusios Ïmonos, –
sako Vie‰pats.
2 I‰plòsk savo palapinòs vietà
ir tegul jie i‰tempia tavo buveini˜ uÏdangalus; netaupyk,
pailgink virves ir sustiprink
a
kuolus;
3 nes tu pratrksi de‰inòje ir
kairòje, ir tavo sòkla paveldòs
a
kitatauãius ir apgyvens tu‰ãius
miestus.
4 Nebijok, nes nebsi sugòdinta; ir nebsi niekinama, nes tau
nereikòs a gòdintis; nes tu uÏmir‰i jaunystòs gòdà ir nebeprisiminsi savo jaunystòs negarbòs,
ir daugiau nebeprisiminsi savo
na‰lystòs negarbòs.
5 Nes tavo sutvòròjas, tavo
vyras – Pulk˜ Vie‰pats yra jo
vardas; ir tavo I‰pirkòjas, Izraelio ·ventasis – visos Ïemòs
Dievas – taip jis bus pavadintas.
6 Nes Vie‰pats pa‰aukò tave,
kaip paliktà ir dvasioje lidinãià
moter∞ ir jaunystòs Ïmonà, kada
tu buvai atmesta, – sako tavo
Dievas.
7 Trumpai akimirkai a‰ palikau
tave, bet su didÏiais pasigailòjimais a‰ surinksiu tave.
22 1a RR Giedoti.
2 a RR Kuolas.
3 a RR Kitatauãiai.
4 a 2 Nef 6:7, 13.
8 a RR Gailestingumas,

8 Truputòl∞ rstaudamas a‰
paslòpiau savo veidà nuo tav´s
akimirkai, bet su nesibaigianãiu
maloningumu a‰ a pasigailòsiu
tav´s, – sako Vie‰pats, tavo
I‰pirkòjas.
9 Nes man a tai – Nojaus b vandenys, nes kaip a‰ prisiekiau,
kad Nojaus vandenys nebeuÏeis
ant Ïemòs, taip a‰ prisiekiau,
kad neberstausiu ant tav´s.
10 Nes a kalnai pasitrauks, ir
kalvos bus perkeltos, bet mano
maloningumas b nebepasitrauks
nuo tav´s, nò mano taikos sandora nebus panaikinta, – sako
Vie‰pats, kuris gaili tav´s.
11 O tu, suspaustoji, audr˜
bla‰kyta ir nepaguosta! ·tai, a‰
padengsiu tavo a akmenis Ïòrinãiomis spalvomis ir apdaigstysiu tavo pamatus safyrais.
12 A‰ tavo langus padarysiu i‰
agat˜ ir tavo vartus i‰ rubin˜,
ir visas tavo sienas i‰ brangi˜
akmen˜.
13 Ir a visi tavo vaikai bus
Vie‰paties mokomi; ir didelò
bus tavo vaik˜ ramybò.
14 Ir tu bsi ∞tvirtinta a teisume;
bsi toli nuo priespaudos, nes
nebijosi, ir nuo siaubo, nes jis
nepriartòs prie tav´s.
15 ·tai, jie i‰ ties˜ susirinks
prie‰ tave ne mano valia; kas
tik susirinks prie‰ tave, kris dòl
tav´s.
16 ·tai, a‰ sukriau kalv∞,
kuris ∞puãia anglis Ïaizdre ir
kuris pasidaro ∞rank∞ savo

gailestingas.
9 a Iz 54:9.
b RR Tvanas Nojaus
laikais.
10a Iz 40:4.

b Ps 94:14;
DS 35:25.
11a Apr 21:18–21.
13a Jer 31:33–34.
14a RR Teisus, teisumas.

3 Nefio 22:17–23:14
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darbui; ir a‰ sukriau niokotojà,
kad niokot˜.
17 Joks ginklas, padarytas
prie‰ tave, nebus sòkmingas; ir
kiekvienà lieÏuv∞, kuris burnos
prie‰ tave teisme, tu apkaltinsi.
Tai yra Vie‰paties tarn˜ paveldas ir j˜ teisumas yra i‰ man´s, – sako Vie‰pats.
23 SKYRIUS
Jòzus patvirtina Izaijo ÏodÏius. Jis
∞sako Ïmonòms tyrinòti prana‰˜
ÏodÏius. Prie j˜ metra‰ãi˜ pridòti
Samuelio Lamanito ÏodÏiai apie
prisikòlimà. Apie 34 m. po Kristaus
gim.
Ir dabar ‰tai, sakau jums, jog
turite tai a tyrinòti. Taip, a‰
∞sakau jums stropiai tai tyrinòti,
nes didingi yra b Izaijo ÏodÏiai.
2 Nes tikrai jis kalbòjo apie
viskà, kas susij´ su mano Ïmonòmis, kurie yra Izraelio nam˜;
todòl btinai reikia, kad jis taip
pat kalbòt˜ ir kitatauãiams.
3 Ir visa, kà jis kalbòjo, ∞vyko
ir a ∞vyks, btent pagal ÏodÏius,
kuriuos jis kalbòjo.
4 Todòl skirkite dòmes∞ mano
ÏodÏiams; uÏra‰ykite tai, kà
a‰ sakiau jums; ir sulig Tòvo
paskirtu laiku ir jo valia jie i‰eis
kitatauãiams.
5 Ir kiekvienas, kuris klausys
mano ÏodÏi˜ ir atgailaus, ir bus
pakrik‰tytas, tas bus i‰gelbòtas.
Tyrinòkite a prana‰us, nes daugelis liudija apie tai.
23 1a RR Ra‰tai.
b 2 Nef 25:1–5;
Mrm 8:23.
RR Izaijas.

6 Ir dabar buvo taip, kad pasak´s ‰iuos ÏodÏius, Jòzus vòl tarò
jiems – po to, kai i‰ai‰kino jiems
visus Ra‰tus, kuriuos jie buvo
gav´, – jis tarò jiems: ·tai noròãiau, kad uÏra‰ytumòte ir kitus
Ra‰tus, kuri˜ neuÏra‰òte.
7 Ir buvo taip, kad jis tarò
Nefiui: Atne‰k metra‰t∞, kur∞
vedei.
8 Ir kada Nefis atne‰ò metra‰ãius ir padòjo prie‰ais j∞, jis
paÏvelgò ∞ juos ir tarò:
9 I‰ ties˜ sakau jums: a‰ ∞sakiau
savo tarnui a Samueliui Lamanitui, kad jis liudyt˜ ‰itiems
Ïmonòms, jog tà dienà, kada
Tòvas pa‰lovins savo vardà
manyje, bus b daug c ‰vent˜j˜,
kurie d kelsis i‰ mirusi˜j˜ ir
pasirodys daugeliui, ir tarnaus
jiems. Ir jis tarò jiems: Argi taip
nebuvo?
10 Ir jo mokiniai atsakò jam ir
tarò: Taip, Vie‰patie, Samuelis
prana‰avo pagal tavo ÏodÏius,
ir visi jie i‰sipildò.
11 Ir Jòzus tarò jiems: Kaip tai
yra, jog neuÏra‰òte to, kad daug
‰vent˜j˜ kòlòsi ir pasirodò daugeliui, ir jiems tarnavo?
12 Ir buvo taip, kad Nefis atsiminò, jog tai nebuvo uÏra‰yta.
13 Ir buvo taip, kad Jòzus ∞sakò
tai uÏra‰yti; todòl tai buvo
uÏra‰yta, kaip jis ∞sakò.
14 Ir dabar, buvo taip, kad
a
i‰ai‰kin´s visus j˜ uÏra‰ytus
Ra‰tus kaip visumà, Jòzus jiems
∞sakò mokyti to, kà jis jiems
i‰ai‰kino.

3 a 3 Nef 20:11–12.
5 a Lk 24:25–27.
9 a Hel 13:2.
b Hel 14:25.

c RR ·ventasis.
d Mt 27:52–53.
RR Prikòlimas.
14a Lk 24:44–46.
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3 Nefio 24:1–10
24 SKYRIUS

Vie‰paties pasiuntinys paruo‰ kelià
antrajam atòjimui. Kristus sòdòs
teismo krasòje. Izraeliui ∞sakyta
mokòti de‰imtines ir atna‰as. Vedama atminimo knyga. Palyginkite
Malachijo 3. Apie 34 m. po
Kristaus gim.
Ir buvo taip, jog jis ∞sakò jiems
uÏra‰yti ÏodÏius, kuriuos Tòvas
davò Malachijui, kuriuos jis
pasakys jiems. Ir buvo taip, kad
po to, kai jie buvo uÏra‰yti, jis
i‰ai‰kino juos. Ir ‰tai tie ÏodÏiai, kuriuos jis pasakò jiems,
sakydamas: Taip sakò Tòvas
Malachijui: ·tai a‰ si˜siu savo
a
pasiuntin∞, ir jis paruo‰ kelià
prie‰ mane, ir Vie‰pats, kurio
js ie‰kote, staiga ateis ∞ savo
‰ventyklà, btent sandoros pasiuntinys, kuriuo js dÏiaugsitòs; ‰tai jis ateis, – sako Pulk˜
Vie‰pats.
2 Bet kas gali a i‰laikyti jo
atòjimo dienà, ir kas i‰stovòs,
kai jis pasirodys? Nes jis – kaip
b
grynintojo ugnis ir kaip velòtojo ‰armas.
3 Ir jis sòdòs kaip sidabro
grynintojas ir valytojas, ir jis
i‰valys Levio a snus ir i‰valys
juos kaip auksà ir sidabrà, idant
jie b atna‰aut˜ Vie‰paãiui atna‰à
teisume.
4 Tada Judo ir Jeruzalòs atna‰a
24 1a DS 45:9.
2 a 3 Nef 25:1.
b Zch 13:9;
DS 128:24.
RR Îemò – Îemòs
i‰valymas; Antrasis
Jòzaus Kristaus
atòjimas.

bus maloni Vie‰paãiui, kaip
senovòs dienomis ir kaip ankstesniais metais.
5 Ir a‰ prisiartinsiu teisti
js˜; ir a‰ bsiu greitas liudytojas prie‰ burtininkus ir prie‰
svetimautojus, ir prie‰ melagingai prisiekianãius, ir prie‰
tuos, kurie skriaudÏia samdin∞ uÏmokesãiu, na‰l´ ir
a
na‰lait∞, ir kurie pavaro ateiv∞
ir nebijo man´s, – sako Pulk˜
Vie‰pats.
6 Nes a‰ esu Vie‰pats, a‰ nesikeiãiu; todòl js, Jokbo sns,
nesate sudeginti.
7 Netgi nuo savo tòv˜ dien˜
js a palikote mano apeigas ir
j˜ nesilaikòte. b Sugr∞Ïkite pas
mane, ir a‰ sugr∞‰iu pas jus, –
sako Pulk˜ Vie‰pats. – Bet js
sakote: Kaip mums sugr∞Ïti?
8 Argi Ïmogus apiplò‰inòs
Dievà? Taãiau js apiplò‰òte
mane. Bet js sakote: Kaip mes
apiplò‰òme tave? a De‰imtinòmis
ir b atna‰omis.
9 Prakeiksmu js prakeikti,
nes apiplò‰òte mane, tikrai, visa
‰i tauta.
10 Atne‰kite visas a de‰imtines
∞ sandòl∞, kad bt˜ maisto mano
namuose; ir dabar, tuo i‰mòginkite mane, – sako Pulk˜
Vie‰pats, – ar a‰ neatversiu
jums dangaus lang˜ ir nei‰liesiu
jums apsãiai b palaimos, kad
nepakaks vietos jai priimti.

3 a PakØst 10:8;
DS 84:31–34.
b DS 13:1.
5 a Jok 1:27.
7 a RR Atsimetimas.
b Hel 13:11;
3 Nef 10:6;
Mor 9:22.

8 a RR De‰imtinòs,
de‰imtinòs
mokòjimas.
b RR Atna‰a.
10a DS 64:23; 119:1–7.
b RR Laiminti,
palaimintas,
palaiminimas.

3 Nefio 24:11–25:5
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11 Ir dòl js˜ a‰ sudrausiu
rijikà, ir jis nesunaikins js˜
Ïemòs vaisiaus; ir js˜ vynmedis laukuose nenumes savo
vaisiaus prie‰ laikà, – sako
Pulk˜ Vie‰pats.
12 Ir visos tautos vadins jus palaimintais, nes bsite pasigòròtina ‰alis, – sako Pulk˜ Vie‰pats.
13 ØÏls buvo js˜ ÏodÏiai
prie‰ mane, – sako Vie‰pats.
Taãiau js sakote: Kà gi pasakòme prie‰ tave?
14 Js sakòte: Tu‰ãias darbas
tarnauti Dievui, ir kokia nauda,
kad laikòmòs jo nuostat˜ ir
atgailaujanãiai vaik‰ãiojome
prie‰ais Pulk˜ Vie‰pat∞.
15 Ir dabar mes vadiname
laimingais i‰didÏiuosius; taip,
tiems, kurie daro nelabumà,
sekasi; taip, tie, kurie gundo
Dievà, net i‰laisvinami.
16 Tuo tarpu bijantys Dievo
daÏnai a kalbòdavosi vienas su
kitu ir Vie‰pats klausòsi ir girdòjo; ir atminimo b knyga buvo
ra‰oma prie‰ais j∞ tiems, kurie
bijojo Vie‰paties ir kurie gerbò
jo vardà.
17 Ir jie bus mano, – sako Pulk˜ Vie‰pats, – tà dienà, kada a‰
a
susirinksiu savo brangakmenius; ir a‰ pasigailòsiu j˜, kaip
vyras pasigaili savo snaus,
kuris jam tarnauja.
18 Tada js sugr∞‰ite ir a pama16a Mor 6:5.
b DS 85:9; Moz 6:5.
RR Knyga, atminimo.
17a DS 101:3.
18a RR ØÏvalgos dovana.
25 1a Iz 24:6; 1 Nef 22:15;
3 Nef 24:2; DS 29:9;
64:23–24; 133:64;
DÏS–I 1:37.

b
2a
b
c
3a
4a

tysite skirtumà tarp teisiojo ir
nelabojo, tarp to, kuris tarnauja
Dievui ir to, kuris jam netarnauja.
25 SKYRIUS
Per antràj∞ atòjimà i‰didieji ir nelabieji bus sudeginti kaip raÏiena.
Elija sugr∞‰ prie‰ tà didÏià ir
baisià dienà. Palyginkite Malachijo
3. Apie 34 m. po Kristaus gim.
Nes ‰tai ateina diena, kuri a degs
kaip krosnis; ir visi b i‰didieji,
taip, ir visi piktadariai bus kaip
raÏiena; ir diena, kuri ateina,
sudegins juos, – sako Pulk˜
Vie‰pats, – kad ji nepaliks jiems
nei ‰aknies, nei ‰akos.
2 Bet jums, kurie bijotòs mano
vardo, pakils teisumo a Snus su
i‰gydymu savo sparnuose; ir
js i‰eisite ir b uÏaugsite kaip
c
ver‰iukai garde.
3 Ir js a mindÏiosite nelabuosius; nes jie bus pelenai po
js˜ koj˜ padais tà dienà, kada
tai padarysiu, – sako Pulk˜
Vie‰pats.
4 Atsiminkite mano tarno
Mozòs ∞statymà, kur∞ a Horebe
daviau jam kaip ∞sakymà visam
Izraeliui, kartu su nuostatais ir
potvarkiais.
5 ·tai prie‰ ateinant didÏiai
ir baisiai Vie‰paties a dienai a‰
si˜siu jums prana‰à b Elijà.

RR Îemò – Îemòs
i‰valymas.
2 Nef 20:33.
RR I‰didumas.
Etr 9:22.
DS 45:58.
Am 6:4; 1 Nef 22:24.
3 Nef 21:12.
I‰ 3:1–6.

5 a RR Antrasis Jòzaus
Kristaus atòjimas.
b 2 Kar 2:1–2;
DS 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
RR Elija; I‰gelbòjimas
mirusiesiems;
UÏantspauduoti,
uÏantspaudavimas.
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3 Nefio 25:6–26:11

6 Ir jis a atgr´‰ tòv˜ ‰ird∞ ∞
vaikus ir vaik˜ ‰ird∞ ∞ tòvus, kad
neateiãiau ir nei‰tikãiau Ïemòs
prakeiksmu.
26 SKYRIUS
Jòzus i‰ai‰kina viskà nuo pradÏios
iki pabaigos. Kdikiai ir vaikai
kalba nuostabius dalykus, kuriuos
uÏdrausta uÏra‰yti. Kristaus BaÏnyãios nari˜ viskas yra bendra.
Apie 34 m. po Kristaus gim.
Ir dabar buvo taip, kad pasak´s
tai, Jòzus tai i‰ai‰kino miniai; ir
jis i‰ai‰kino jiems visus dalykus,
tiek didÏius, tiek ir smulkius.
2 Ir jis tarò: a ·ituos Ra‰tus,
kuri˜ js neturòjote, Tòvas man
∞sakò duoti jums; tokia jo i‰mintis, kad jie bt˜ duoti ateities
kartoms.
3 Ir jis i‰ai‰kino viskà, netgi
nuo pradÏios iki to meto, kada
jis ateis savo a ‰lovòje, – taip,
btent viskà, kas vyks ant Ïemòs
veido, net iki tada, kai b elementai sutirps nuo didelio kar‰ãio
ir Ïemò bus c suvyniota kaip
ra‰t˜ ritinys, ir dangs bei Ïemò
praeis;
4 ir netgi iki tos a didÏios ir
paskutinòs dienos, kada visi
Ïmonòs ir visos giminòs, ir visos
tautos, ir lieÏuviai b stos prie‰ais
6 a DS 2:2.
26 2a T.y. Mal 3 ir 4
skyrius, pacituotus
3 Nef 24 ir 25
skyriuose.
3 a RR Jòzus
Kristus – Jòzaus
Kristaus ‰lovò.
b Am 9:13;
2 Pet 3:10, 12;
Mrm 9:2.

c
4a
b
5a

Dievà, kad bt˜ teisiami pagal
savo darbus, ar jie geri, ar jie
pikti, –
5 jeigu jie geri – a prikelti nesibaigianãiam gyvenimui; o jeigu
jie pikti – prikelti pasmerkimui,
esantiems lygiagreãiai – vienas
vienoje pusòje ir kitas kitoje
pusòje, pagal gailestingumà ir
b
teisingumà, ir ‰ventumà, esanãius Kristuje, kuris buvo dar
c
prie‰ pasaulio pradÏià.
6 Ir dabar ‰itoje knygoje negali
bti uÏra‰yta nò a ‰imtoji dalis
to, ko Jòzus i‰ tikr˜j˜ mokò
Ïmones;
7 bet ‰tai Nefio a plok‰telòse
yra didesnò dalis to, ko jis mokò
Ïmones.
8 O a‰ uÏra‰iau maÏesn´ dal∞ to,
ko jis mokò Ïmones; ir uÏra‰iau
tai tam, kad tai bt˜ vòl atne‰ta
‰itiems Ïmonòms a i‰ kitatauãi˜,
pagal ÏodÏius, kuriuos kalbòjo
Jòzus.
9 Ir kada jie bus gav´ tai, kà
jiems btina turòti pirmiausiai,
j˜ tikòjimui i‰mòginti, ir jei bus
taip, kad jie patikòs tuo, tada
jiems bus atskleisti a didesni
dalykai.
10 Ir jei bus taip, kad jie
nepatikòs tuo, tada didesni dalykai bus a sulaikyti nuo j˜, j˜
pasmerkimui.
11 ·tai a‰ jau noròjau uÏra‰yti

RR Îemò – Îemòs
i‰valymas;
Pasaulis – Pasaulio
pabaiga.
Mrm 5:23.
Hel 12:25;
3 Nef 28:31.
Mzj 16:10–11.
RR Teismas,
paskutinysis.
Dan 12:2; Jn 5:29.

b RR Teisingumas.
c Etr 3:14.
RR Jòzus Kristus –
Ikimirtingoji
Kristaus btis.
6 a Jn 21:25;
3 Nef 5:8.
7 a RR Plok‰telòs.
8 a 3 Nef 21:5–6.
9 a Etr 4:4–10.
10a Al 12:9–11.

3 Nefio 26:12–27:1
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tai, viskà, kas buvo i‰raiÏyta
ant Nefio plok‰teli˜, bet Vie‰pats uÏdraudò tai, sakydamas:
A‰ a i‰mòginsiu savo Ïmoni˜
tikòjimà.
12 Todòl a‰, Mormonas, ra‰au
tai, kas man buvo ∞sakyta Vie‰paties. Ir dabar a‰, Mormonas,
baigiu savo ÏodÏius ir toliau
ra‰au tai, kas man ∞sakyta.
13 Todòl noròãiau, kad pastebòtumòt, jog Vie‰pats tikrai
mokò Ïmones tris dienas; ir po
to jis daÏnai a pasirodydavo
jiems ir daÏnai b lauÏdavo duonà
ir jà laimindavo, ir pateikdavo
jà jiems.
14 Ir buvo taip, kad jis mokò
ir tarnavo minios, apie kurià
kalbòta, a vaikams ir b atri‰o jiems
lieÏuvius, ir jie kalbòjo savo
tòvams didÏius ir nuostabius
dalykus, netgi didingesnius,
negu jis aprei‰kò liaudÏiai; ir jis
atri‰o jiems lieÏuvius, kad jie
galòt˜ kalbòti.
15 Ir buvo taip, kad po to, kai
jis pakilo ∞ dang˜ – po to, kai jis
antrà kartà pasirodò jiems ir nuòjo pas Tòvà, po to, kai a i‰gydò
j˜ ligonius ir j˜ luo‰ius ir atvòrò
j˜ akl˜j˜ akis bei kurãi˜j˜ ausis,
ir tikrai atliko tarp j˜ visokius
i‰gydymus, ir prikòlò vyrà i‰
mirusi˜j˜, ir parodò jiems savo
galià, ir pakilo pas Tòvà –
16 ‰tai rytojaus dienà buvo
taip, kad susirinko minia, ir jie
tiek matò, tiek ir girdòjo tuos
11a Etr 12:6.
13a Jn 21:14.
b 3 Nef 20:3–9.
RR Sakramentas.
14a 3 Nef 17:11–12.
b Al 32:23; 3 Nef 26:16.
15a 3 Nef 17:9.

vaikus; taip, netgi a kdikiai atvòrò savo burnas ir kalbòjo nuostabius dalykus; ir tai, kà jie kalbòjo, buvo uÏdrausta uÏra‰yti.
17 Ir buvo taip, kad nuo to laiko
a
mokiniai, kuriuos i‰sirinko
Jòzus, pradòjo b krik‰tyti ir mokyti visus, kurie tik ateidavo
pas juos; ir visi, kurie tik buvo
pakrik‰tyti Jòzaus vardu, buvo
pripildyti ·ventosios Dvasios.
18 Ir daugelis j˜ i‰vydo ir
i‰girdo nesakom˜ dalyk˜, kuri˜
a
nevalia uÏra‰yti.
19 Ir jie mokò ir tarnavo vienas
kitam; ir a viskas j˜ buvo b bendra, ir kiekvienas teisingai elgòsi
su kitais.
20 Ir buvo taip, kad jie viskà
darò btent taip, kaip jiems
∞sakò Jòzus.
21 Ir tie, kurie buvo pakrik‰tyti
Jòzaus vardu, buvo pavadinti
Kristaus a baÏnyãia.
27 SKYRIUS
Jòzus jiems ∞sako pavadinti BaÏnyãià jo vardu. Jo misija ir apmokanãioji auka sudaro jo evangelijà.
Îmonòms ∞sakyta atgailauti ir
priimti krik‰tà, idant bt˜ pa‰ventinti ·ventàja Dvasia. Jie turi
bti tokie kaip Jòzus. Apie 34–35
m. po Kristaus gim.
Ir buvo taip, jog tuo metu, kai
Jòzaus mokiniai keliavo ir skelbò tai, kà girdòjo ir matò, bei

RR I‰gydyti,
i‰gydymai;
Stebuklas.
16a Mt 11:25.
17a 3 Nef 19:4–13.
b 4 Nef 1:1.
18a 3 Nef 26:11.

19a 4 Nef 1:3.
b RR Pa‰v´sti,
pa‰ventimo
∞statymas.
21a Mzj 18:17.
RR BaÏnyãia, Jòzaus
Kristaus.
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3 Nefio 27:2–14

krik‰tijo Jòzaus vardu, buvo
taip, kad mokiniai susirinko ir
a
susivienijo kar‰toje maldoje ir
b
pasninke.
2 Ir Jòzus vòl a pasirodò jiems,
nes jie meldòsi Tòvui jo vardu; ir
Jòzus atòjo ir atsistojo j˜ viduryje, ir tarò jiems: Ko pageidaujate,
kad jums suteikãiau?
3 Ir jie sakò jam: Vie‰patie, mes
norime, kad mums pasakytum
vardà, kuriuo pavadinsime ‰ià
baÏnyãià; nes Ïmonòs ginãijasi
dòl ‰ito.
4 Ir Vie‰pats tarò jiems: I‰ ties˜,
i‰ ties˜ sakau jums: kodòl Ïmonòs dòl ‰ito murma ir ginãijasi?
5 Argi jie neskaitò Ra‰t˜, kurie
sako, kad turite priimti Kristaus
a
vardà – mano vardà? Nes ‰ituo
vardu bsite pavadinti paskutiniàjà dienà;
6 ir kas tik priima mano vardà
ir a i‰tveria iki galo, tas bus
i‰gelbòtas paskutiniàjà dienà.
7 Todòl, kà bedarytumòte, tai
darysite mano vardu; todòl baÏnyãià pavadinsite mano vardu;
ir js ‰auksitòs Tòvo mano vardu, idant jis laimint˜ baÏnyãià
dòl man´s.
8 Ir kaipgi tai bt˜ a mano
b
baÏnyãia, jeigu ji nepavadinta
mano vardu? Nes jeigu baÏnyãia
bt˜ pavadinta Mozòs vardu,
tai bt˜ Mozòs baÏnyãia; arba
jeigu ji bt˜ pavadinta vyro
27 1a DS 29:6.
b Al 6:6.
RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
2 a 3 Nef 26:13.
RR Jòzus Kristus –
Kristaus pasirodymai
po mirties.

vardu, tada ji bt˜ vyro baÏnyãia; bet jeigu ji pavadinta mano
vardu, tada ji – mano baÏnyãia,
jeigu jie pastatyti ant mano
evangelijos.
9 I‰ ties˜ sakau jums, kad js
pastatyti ant mano evangelijos;
todòl kà bevadintumòte, js
vadinsite mano vardu; todòl,
jeigu ‰auksitòs Tòvo dòl baÏnyãios, jeigu tai bus mano vardu,
Tòvas i‰girs jus;
10 ir jeigu baÏnyãia pastatyta
ant mano evangelijos, tada
Tòvas parodys joje savo darbus.
11 Bet jeigu ji pastatyta ne ant
mano evangelijos, o pastatyta
ant Ïmoni˜ darb˜ arba ant velnio darb˜, i‰ ties˜ sakau jums:
kur∞ laikà jie dÏiaugiasi savo
darbais, bet neilgai trukus ateina pabaiga, ir jie a nukertami ir
∞metami ∞ ugn∞, i‰ kur nebegalima sugr∞Ïti.
12 Nes j˜ darbai a seka paskui
juos, nes dòl savo darb˜ jie nukertami; todòl atminkite, kà
jums pasakiau.
13 ·tai a‰ daviau jums savo
a
evangelijà, ir ‰tai ta evangelija,
kurià daviau jums, – a‰ atòjau
∞ pasaul∞ vykdyti savo Tòvo
b
valios, nes mano Tòvas siuntò
mane.
14 Ir mano Tòvas pasiuntò
mane, kad bãiau a i‰keltas ant
kryÏiaus ir kad po to, kai bsiu

5 a RR Jòzus Kristus –
Jòzaus Kristaus
vardo priòmimas.
6 a 3 Nef 15:9.
8 a DS 115:4.
b RR Jòzus Kristus –
BaÏnyãios galva.
11a Al 5:52.

12a Apr 14:13;
DS 59:2.
13a DS 76:40–42.
RR Evangelija.
b Jn 6:38–39.
14a 1 Nef 11:32–33;
Moz 7:55.

3 Nefio 27:15–27
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i‰keltas ant kryÏiaus, visus Ïmones b traukãiau pas save, idant
kaip a‰ buvau i‰keltas Ïmoni˜,
taip Ïmonòs bt˜ i‰kelti Tòvo,
kad stot˜ prie‰ais mane, idant
bt˜ c teisiami uÏ savo darbus,
ar jie geri, ar jie pikti –
15 tam a‰ ir buvau a i‰keltas;
todòl, sulig Tòvo galia, a‰ trauksiu visus Ïmones pas save, idant
jie bt˜ teisiami pagal savo
darbus.
16 Ir bus taip, kad kas tik
a
atgailauja ir b pasikrik‰tija mano
vardu, bus pripildytas; ir jeigu
jis c i‰tveria iki galo, ‰tai a‰ j∞
laikysiu be kaltòs prie‰ais savo
Tòvà tà dienà, kada stosiu teisti
pasaulio.
17 Ir tas, kuris nei‰tveria iki
galo, tas taip pat nukertamas ir
∞metamas ∞ ugn∞, i‰ kur jie daugiau nebegali sugr∞Ïti dòl Tòvo
a
teisingumo.
18 Ir tai yra tas Ïodis, kur∞
jis davò Ïmoni˜ vaikams. Ir dòl
‰itos prieÏasties jis ∞vykdo
ÏodÏius, kuriuos jis davò, ir jis
nemeluoja, bet ∞vykdo visus
savo ÏodÏius.
19 Ir a niekas ne‰varus negali
∞eiti ∞ jo karalyst´; todòl ∞ jo
b
atils∞ ne∞eina niekas kitas,
kaip tik tie, kurie c i‰plovò savo
apdarus mano krauju dòl savo
tikòjimo ir atgailos uÏ visas
14b Jn 6:44; 2 Nef 9:5;
DS 27:18.
c RR Jòzus Kristus –
Teisòjas.
15a RR Apmokòti,
apmokòjimas.
16a RR Atgailauti, atgaila.
b RR Krik‰tas, krik‰tyti.
c 1 Nef 13:37.
RR I‰tverti.

savo nuodòmes ir i‰tikimybòs
iki galo.
20 Dabar, tai ∞sakymas: a atgailaukite, visi js, Ïemòs pakra‰ãiai, ir ateikite pas mane, ir
priimkite b krik‰tà mano vardu,
idant btumòte c pa‰ventinti
·ventosios Dvasios priòmimu,
kad stotumòte be d dòmòs prie‰ais mane paskutiniàjà dienà.
21 I‰ ties˜, i‰ ties˜ sakau jums:
tai mano evangelija; ir js Ïinote, kà turite daryti mano baÏnyãioje; nes darbus, kuriuos
matòte mane darant, js taip pat
darykite; nes tai, kà matòte mane
darant, btent tai darykite;
22 todòl, jeigu tai darote, js
esate palaiminti, nes bsite
i‰kelti paskutiniàjà dienà.
23 UÏra‰ykite tai, kà matòte
ir girdòjote, i‰skyrus tai, kas
a
uÏdrausta.
24 Apra‰ykite ‰it˜ Ïmoni˜
darbus, kurie bus, kaip kad
apra‰yta tai, kas buvo.
25 Nes ‰tai ‰itie Ïmonòs bus
a
teisiami pagal b knygas, kurios
para‰ytos ir kurios dar bus para‰ytos, nes per jas j˜ darbai
bus Ïinomi Ïmonòms.
26 Ir ‰tai Tòvo viskas yra a uÏra‰yta; todòl pagal knygas, kurios
bus para‰ytos, pasaulis bus
teisiamas.
27 Ir Ïinokite, kad a js bsite

17a RR Teisingumas.
19a Al 11:37.
b DS 84:24.
RR Atilsis, poilsis.
c Apr 1:5; 7:14; Al 5:21,
27; 13:11–13.
20a Etr 4:18.
b RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰tas
btinas.

c RR Pa‰ventinimas.
d DS 4:2.
23a 3 Nef 26:16.
25a 2 Nef 33:10–15;
MÎ 1:11.
b 1 Nef 15:32–33.
26a 3 Nef 24:16.
RR Knyga, gyvenimo.
27a 1 Nef 12:9–10;
Mrm 3:19.
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3 Nefio 27:28–28:3

‰itos liaudies teisòjai, pagal teismà, kok∞ a‰ nurodysiu jums,
kuris bus teisingas. Tad b kokie
vyrai js turòtumòt bti? I‰ ties˜
sakau jums – c tokie, kaip a‰ esu.
28 Ir dabar a‰ a einu pas Tòvà.
Ir i‰ ties˜ sakau jums: ko tik
pra‰ysite Tòvà mano vardu, bus
jums duota.
29 Todòl a pra‰ykite, ir gausite;
belskite, ir jums bus atidaryta;
nes tas, kuris pra‰o, gauna; ir
tam, kuris beldÏia, bus atidaryta.
30 Ir dabar, ‰tai, mano dÏiaugsmas didelis, netgi iki pilnatvòs,
dòl js˜ ir taip pat ‰itos kartos;
taip, ir pats Tòvas ir taip pat
visi ‰ventieji angelai dÏiaugiasi
dòl js˜ ir ‰itos kartos; nes a nò
vienas i‰ j˜ neprapuolò.
31 ·tai noròãiau, kad suprastumòte; nes turiu galvoje tuos i‰
a
‰itos kartos, kurie b dabar gyvi;
ir nò vienas i‰ j˜ neprapuolò; ir
dòl j˜ mano c dÏiaugsmas yra
pilnas.
32 Bet ‰tai, man lidna dòl
a
ketvirtosios kartos, imant nuo
‰itos kartos, nes jis vedasi juos
nelaisvòn, kaip jis vedòsi praÏties sn˜; nes jie parduos mane
uÏ sidabrà ir uÏ auksà, ir uÏ tai,
kà b kandys òda ir kà gali vagys
∞silauÏ´ vogti. Ir tà dienà a‰
aplankysiu juos, btent atgr´Ïdamas j˜ darbus ant j˜ paãi˜
galv˜.
33 Ir buvo taip, kad uÏbaig´s
‰ituos ÏodÏius, Jòzus tarò savo
mokiniams: Øeikite pro a ank‰tus
27b RR Jòzus
Kristus – Jòzaus
Kristaus pavyzdys.
c Mt 5:48; 3 Nef 12:48.
28a Jn 20:17.
29a Mt 7:7; 3 Nef 14:7.

30a
31a
b
c
32a

vartus; nes ank‰ti yra vartai, ir
siauras kelias, kurie veda ∞ gyvenimà, ir nedaugelis juos randa;
bet erdvs yra vartai ir platus
kelias, kurie veda ∞ mirt∞, ir
daug yra t˜, kurie juo keliauja,
kol ateina naktis, kada niekas
nebegali dirbti.
28 SKYRIUS
Devyni i‰ dvylikos trok‰ta paveldo
Kristaus karalystòje po savo mirties, ir tai jiems paÏadama. Trys
nefitai trok‰ta galios prie‰ mirt∞ ir
jà gauna, ir dòl to gali pasilikti Ïemòje, kol Jòzus vòl ateis. Jie perkeliami ir mato tai, ko nevalia i‰tarti,
ir dabar jie tarnauja tarp Ïmoni˜.
Apie 34–35 m. po Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad pasak´s ‰ituos
ÏodÏius, Jòzus kalbòjo mokiniams, kiekvienam atskirai, sakydamas jiems: Ko trok‰tumòt
i‰ man´s, po to kai bsiu nuòj´s
pas Tòvà?
2 Ir jie visi, i‰skyrus tris, kalbòjo, sakydami: Mes trok‰tame,
kad po to, kai bsime nugyven´
Ïmogaus amÏi˜, ms˜ tarnystò,
kurion tu mus pa‰aukei, pasibaigt˜, idant galòtume greitai
ateiti pas tave tavo karalystòje.
3 Ir jis sakò jiems: Palaiminti
esate, kad ‰ito tro‰kote i‰ man´s;
todòl, sulauk´ septyniasde‰imt
dvej˜ met˜, js ateisite pas
mane mano karalystòje; ir rasite
a
atils∞ su manimi.

Jn 17:12.
3 Nef 28:23.
3 Nef 9:11–13; 10:12.
RR DÏiaugsmas.
2 Nef 26:9–10;
Al 45:10, 12.

b Mt 6:19–21;
3 Nef 13:19–21.
33a Mt 7:13–14;
3 Nef 14:13–14;
DS 22:1–4.
28 3a RR Atilsis, poilsis.

3 Nefio 28:4–17
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4 Ir kada jis pasikalbòjo su
jais, atsigr´Ïò ∞ tris ir tarò jiems:
Ko js trok‰tate, kad padaryãiau
dòl js˜, kada bsiu nuòj´s pas
Tòvà?
5 Ir jie lidòjo savo ‰irdyse, nes
nedr∞so jam pasakyti, ko tro‰ko.
6 Ir jis tarò jiems: ·tai a‰ a Ïinau
js˜ mintis, ir js tro‰kote, ko
tro‰ko i‰ man´s ir b Jonas, mano
mylimasis, kuris buvo su manimi mano tarnystòje prie‰ tai,
kai buvau i‰keltas Ïyd˜.
7 Todòl js esate labiau palaiminti, nes a niekuomet neragausite b mirties; bet gyvensite, kad
matytumòte visus Tòvo darbus
Ïmoni˜ vaikams, netgi kol viskas bus ∞vykdyta pagal Tòvo
valià, kada a‰ ateisiu savo ‰lovòje su dangaus c jògomis.
8 Ir js niekuomet nekentòsite
mirties skausm˜; bet kada a‰
ateisiu savo ‰lovòje, js bsite
akimirksniu pakeisti i‰ a mirtingumo ∞ b nemirtingumà; ir tada
bsite palaiminti mano Tòvo
karalystòje.
9 Ir be to, gyvendami kne,
js nek´site nei skausmo, nei
sielvarto, nebent dòl pasaulio
nuodòmi˜; ir visa tai a‰ padarysiu dòl to, ko js tro‰kote i‰
man´s, kadangi js tro‰kote
a
vesti Ïmoni˜ sielas pas mane,
kol pasaulis stovòs.
10 Ir dòl to js turòsite dÏiaugsmo a pilnatv´; ir js atsisòsite
6 a Am 4:13; Al 18:32.
b Jn 21:21–23;
DS 7:1–4.
7 a 4 Nef 1:14;
Mrm 8:10–11;
Etr 12:17.
b RR Perkeltos esybòs.
c 3 Nef 20:22.

mano Tòvo karalystòje; taip,
js˜ dÏiaugsmas bus pilnas,
kaip kad Tòvas man yra suteik´s dÏiaugsmo pilnatv´; ir js
bsite tokie kaip a‰, o a‰ esu
toks kaip Tòvas; ir Tòvas ir a‰
esame b viena;
11 ir a ·ventoji Dvasia liudija
apie Tòvà ir mane; ir dòl man´s
Tòvas duoda ·ventosios Dvasios Ïmoni˜ vaikams.
12 Ir buvo taip, kad pasak´s
‰iuos ÏodÏius, Jòzus palietò
kiekvienà i‰ j˜ savo pir‰tu, i‰skyrus tuos tris, kurie turòjo
pasilikti, ir tada jis pasi‰alino.
13 Ir ‰tai, dangs prasivòrò, ir
jie buvo a pagauti ∞ dang˜ ir matò
bei girdòjo nesakom˜ dalyk˜.
14 Ir jiems buvo a uÏdrausta
prasitarti; ir jiems nebuvo duota
galia i‰tarti tai, kà jie matò ir
girdòjo;
15 ir jie negalòjo pasakyti, ar
jie buvo kne ar be kno; nes
tai pasirodò jiems kaip j˜ a atmainymas, kad jie buvo pakeisti i‰
‰ito mirtingo kno ∞ nemirtingà
bsenà, idant galòt˜ matyti
Dievo dalykus.
16 Bet buvo taip, kad jie vòl
mokò ant Ïemòs veido; taãiau
dòl ∞sakymo, kuris jiems buvo
duotas danguje, jie nemokò to,
kà girdòjo ir matò.
17 Ir dabar, ar jie buvo mirtingi, ar nemirtingi nuo tos j˜
pakeitimo dienos, a‰ neÏinau;

8 a 3 Nef 28:36–40.
RR Mirtingas,
mirtingumas.
b RR Nemirtingas,
nemirtingumas.
9 a Fil 1:23–24;
DS 7:5–6.
10a DS 84:36–38.

b Jn 17:20–23.
11a 2 Nef 31:17–21;
3 Nef 11:32.
13a 2 Kor 12:2–4.
14a DS 76:114–116.
15a Moz 1:11.
RR Atmainytas,
atmainymas.
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18 bet Ïinau tik tiek, pagal
pateiktà metra‰t∞, kad jie òjo per
Ïemòs veidà ir tarnavo visiems
Ïmonòms, prijungdami prie
baÏnyãios visus, kurie tik patikòdavo j˜ pamokslavimu, krik‰tydami juos, ir visi, kurie tik
buvo pakrik‰tyti, gavo ·ventàjà
Dvasià.
19 Ir tie, kurie nepriklausò
baÏnyãiai, mesdavo juos ∞ kalòjimà. Ir a kalòjimai negalòdavo
i‰laikyti j˜, nes bdavo perplò‰iami pusiau.
20 Ir jie bdavo ∞metami po
Ïeme; bet jie i‰tikdavo Ïem´
Dievo ÏodÏiu taip, kad jo a galia
jie bdavo i‰laisvinami i‰ Ïemòs
gelmi˜; ir todòl jie negalòdavo
i‰kasti toki˜ duobi˜, kurios
pajògt˜ juos sulaikyti.
21 Ir triskart jie buvo ∞mesti
∞ a krosn∞ ir nepatyrò jokios
Ïalos.
22 Ir dukart jie buvo ∞mesti ∞
laukini˜ Ïvòri˜ a duob´; ir ‰tai
jie Ïaidò su Ïvòrimis kaip vaikas
su Ïindomu òriuku, ir nepatyrò
jokios Ïalos.
23 Ir buvo taip, jog taip jie
vaik‰ãiojo tarp vis˜ Nefio Ïmoni˜ ir skelbò Kristaus a evangelijà visiems Ïmonòms ant ‰alies
veido; ir ‰ie buvo atversti ∞ Vie‰pat∞ ir prijungti prie Kristaus
BaÏnyãios; ir taip b tos kartos
Ïmonòs buvo palaiminti pagal
Jòzaus Ïod∞.
24 Ir dabar, a‰, Mormonas,

3 Nefio 28:18–33
kuriam laikui baigiu kalbòti
apie tai.
25 ·tai a‰ buvau beuÏra‰às
a
vardus t˜, kurie turòjo niekuomet neragauti mirties, bet
Vie‰pats uÏdraudò; todòl a‰ j˜
nera‰au, nes jie yra nuslòpti
nuo pasaulio.
26 Bet ‰tai, a‰ maãiau juos, ir
jie tarnavo man.
27 Ir ‰tai jie bus tarp kitatauãi˜,
ir kitatauãiai j˜ nepaÏins.
28 Jie taip pat bus tarp Ïyd˜, ir
Ïydai j˜ nepaÏins.
29 Ir kada Vie‰paãiui pagal
jo i‰mint∞ atrodys tinkama, bus
taip, kad jie tarnaus visoms
Izraelio a i‰sklaidytoms gentims
ir visoms tautoms, giminòms,
lieÏuviams bei liaudims ir atves
i‰ j˜ pas Jòz˜ daug siel˜, kad j˜
tro‰kimas bt˜ i‰pildytas, ir
taip pat dòl Dievo ∞tikinanãios
galios, kuri yra juose.
30 Ir jie yra lyg Dievo a angelai
ir, jeigu jie pasimels Tòvui
Jòzaus vardu, jie gali parodyti
save bet kuriam, kam jiems
atrodys tinkama.
31 Todòl jie darys didÏius ir
nuostabius darbus prie‰ a didÏià
ir ateinanãià dienà, kada visi
Ïmonòs tikrai turòs stoti prie‰
Kristaus teismo kras´;
32 taip, netgi tarp kitatauãi˜
jie darys a did∞ ir nuostab˜ darbà
prie‰ tà teismo dienà.
33 Ir jeigu turòtumòte visus
Ra‰tus, apra‰anãius visus nuo-

19a ApD 16:26; Al 14:26–28. 23a RR Evangelija.
20a Mrm 8:24.
b 3 Nef 27:30–31.
21a Dan 3:22–27;
25a 3 Nef 19:4.
4 Nef 1:32.
29a RR Izraelis – Izraelio
22a Dan 6:17–24;
i‰sklaidymas;
4 Nef 1:33.
Izraelis – De‰imt

prapuolusi˜ Izraelio
genãi˜.
30a RR Angelai.
31a Hel 12:25;
3 Nef 26:4–5.
32a 2 Nef 25:17.

3 Nefio 28:34–29:3
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stabius Kristaus darbus, js
Ïinotumòte, sulig Kristaus ÏodÏiais, kad tai tikrai turi ateiti.
34 Ir vargas bus tam, kuris
a
neklausys Jòzaus ÏodÏi˜ ir taip
pat ÏodÏi˜ b t˜, kuriuos jis i‰sirinko ir pasiuntò tarp j˜; nes
kas tik nepriima Jòzaus ÏodÏi˜
ir ÏodÏi˜ t˜, kuriuos jis siuntò,
nepriima jo; ir todòl jis nepriims
j˜ paskutiniàjà dienà;
35 ir jiems bt˜ buv´ geriau,
jeigu jie nebt˜ gim´. Nes argi
manote, jog galite panaikinti
teisingumà ∞Ïeisto Dievo, kuris
buvo a trypiamas po Ïmoni˜
kojomis, kad per tai ateit˜
i‰gelbòjimas?
36 Ir dabar ‰tai, kaip jau
kalbòjau apie tuos, – kuriuos
Vie‰pats i‰sirinko, taip, btent
tris, kurie buvo pagauti ∞ dangus, – kad a‰ neÏinau, ar jie
buvo i‰valyti nuo mirtingumo
iki nemirtingumo,
37 bet ‰tai, po to, kai para‰iau,
a‰ pasiteiravau Vie‰paties, ir jis
aprei‰kò man, kad btinai turi
bti padarytas pakeitimas j˜
knuose, kitaip jie turòs ragauti
mirties.
38 Todòl, kad jie neragaut˜
mirties, buvo padarytas a pakeitimas j˜ knuose, idant jie
nekentòt˜ nei skausmo, nei
sielvarto, nebent dòl pasaulio
nuodòmi˜.
39 Dabar, ‰itas pakeitimas nebuvo tolygus tam, kuris ∞vyks
paskutiniàjà dienà; bet juose
buvo padarytas toks pakeitimas,
34a
b
35a
38a

Etr 4:8–12.
RR Prana‰as.
Hel 12:2.
RR Perkeltos esybòs.

kad ·òtonas negalòt˜ turòti
galios jiems, tad negalòt˜ j˜
a
sugundyti; ir jie buvo b pa‰ventinti kne, tad jie buvo c ‰venti
ir Ïemi‰kos jògos negalòjo j˜
sulaikyti.
40 Ir ‰itokios bsenos jie turi
pasilikti iki Kristaus teismo
dienos; ir tà dienà jie turòs patirti didesn∞ pokyt∞ ir bti priimti
∞ Tòvo karalyst´, kad daugiau
nebei‰eit˜ lauk, bet amÏinai
gyvent˜ su Dievu danguose.
29 SKYRIUS
Mormono Knygos i‰òjimas yra
Ïenklas, kad Vie‰pats pradòjo rinkti
Izrael∞ ir vykdyti savo sandoras.
Tie, kurie atmes jo paskutini˜j˜
dien˜ aprei‰kimus ir dovanas,
bus prakeikti. Apie 34–35 m. po
Kristaus gim.
Ir dabar ‰tai, sakau jums: kada
Vie‰pats savo i‰mintyje matys
esant tinkama, kad pagal jo Ïod∞
‰itie ÏodÏiai a ateit˜ kitatauãiams,
tada js galòsite Ïinoti, kad
b
sandora, kurià Tòvas sudarò
su Izraelio vaikais dòl j˜ sugràÏinimo ∞ j˜ paveldo Ïemes, jau
pradeda pildytis.
2 Ir js galite Ïinoti, kad
Vie‰paties ÏodÏiai, i‰tarti per
‰ventuosius prana‰us, visi bus
∞vykdyti; ir js neturite sakyti,
kad Vie‰pats a vilkina savo atòjimà pas Izraelio vaikus.
3 Ir js neturite ∞sivaizduoti
savo ‰irdyse, kad pasakyti

39a RR Gundyti,
gundymas.
b RR Pa‰ventinimas.
c RR ·ventumas.

29 1a 2 Nef 30:3–8.
b Mrm 5:14, 20.
2 a Lk 12:45–48.
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3 Nefio 29:4–30:2

ÏodÏiai yra tu‰ti, nes ‰tai Vie‰pats prisimins savo sandoras,
sudarytas savo Ïmonòms i‰
Izraelio nam˜.
4 Ir kada i‰vysite ‰ituos ÏodÏius i‰einant tarp js˜, tada
jau nebeturite daugiau niekinti
Vie‰paties darb˜, nes jo a teisingumo b kalavijas yra de‰inòje jo
rankoje; ir ‰tai tà dienà, jeigu
niekinsite jo darbus, jis padarys,
kad jis pasivyt˜ jus.
5 a Vargas tam, kuris b niekina
Vie‰paties darbus; taip, vargas
tam, kuris c neigs Krist˜ ir jo
darbus!
6 Taip, a vargas tam, kuris neigs
Vie‰paties aprei‰kimus ir sakys, kad Vie‰pats daugiau nebesidarbuoja per aprei‰kimà
arba per prana‰yst´, arba per
b
dovanas, arba per lieÏuvius,
arba per i‰gydymus, arba per
·ventosios Dvasios galià!
7 Taip, ir vargas tam, kuris, kad
gaut˜ a pelno, sakys tà dienà, jog
Jòzus negali padaryti b jokio
stebuklo; nes tas, kuris tai daro, taps kaip c praÏties snus,
kuriam, pagal Kristaus Ïod∞,
nebuvo pasigailòjimo!
8 Taip, ir js neturite daugiau
nei a ‰nyp‰ti, nei b niekinti, nei
i‰juokti nei c Ïyd˜, nei ko nors
kito i‰ Izraelio nam˜ likuãio;
nes ‰tai, Vie‰pats prisimena
savo sandorà jiems, ir jis elgsis
su jais pagal tai, kà yra prisiek´s.
4a
b
5a
b
c
6a
b

RR Teisingumas.
3 Nef 20:20.
2 Nef 28:15–16.
Mrm 8:17; Etr 4:8–10.
Mt 10:32–33.
Mrm 9:7–11, 15.
RR Dovanos,
Dvasios.

9 Todòl js neturite manyti, jog
galite pasukti Vie‰paties de‰in´
rankà kairòn, idant jis ne∞vykdyt˜ teismo, kad ∞vykdyt˜ sandorà, sudarytà Izraelio namams.
30 SKYRIUS
Paskutini˜j˜ dien˜ kitatauãiams
∞sakyta atgailauti, ateiti pas Krist˜
ir bti priskaiãiuotiems prie Izraelio
nam˜. Apie 34–35 m. po Kristaus
gim.
Øsiklausykite, o js, kitatauãiai,
ir i‰girskite Jòzaus Kristaus,
gyvojo Dievo Snaus, ÏodÏius,
kuriuos jis a ∞sakò man pasakyti
apie jus, nes ‰tai kokius ÏodÏius
jis ∞sako man ra‰yti:
2 Nusigr´Ïkite visi js, a kitatauãiai, nuo savo nelab˜ keli˜;
ir b atgailaukite dòl savo pikt˜
darb˜, dòl savo melagysãi˜
ir apgauli˜, ir paleistuvysãi˜,
ir dòl savo slapt˜ bjaurum˜, ir
stabmeldysãi˜, ir dòl savo
ÏmogÏudysãi˜, ir piktnaudÏiavim˜ kunigavimu, ir pavyd˜,
ir nesutarim˜, ir nuo viso savo
nelabumo ir bjaurum˜ ir ateikite
pas mane, ir priimkite krik‰tà
mano vardu, idant gautumòte
savo nuodòmi˜ atleidimà ir
btumòt pripildyti ·ventosios
Dvasios, idant btumòt c priskaiãiuoti prie mano Ïmoni˜, kurie
yra Izraelio nam˜.

7 a RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.
b 2 Nef 28:4–6;
Mrm 9:15–26.
c RR Sns, praÏties.
8 a 1 Nef 19:14.
b 2 Nef 29:4–5.
c RR Îydai.

30 1a 3 Nef 5:12–13.
2 a RR Kitatauãiai.
b RR Atgailauti,
atgaila.
c Gal 3:27–29;
2 Nef 10:18–19;
3 Nef 16:10–13;
21:22–25; Abr 2:10.

Ketvirtasis Nefis
Nefio knyga
·IS NEFIS YRA NEFIO, VIENO I· JñZAUS KRISTAUS MOKINIˆ, SÌNUS

Apra‰ymas apie Nefio Ïmones pagal jo metra‰t∞
Visi nefitai ir lamanitai atversti ∞
Vie‰pat∞. Jie viskà laiko bendra,
daro stebuklus ir klesti ‰alyje. Po
dviej˜ ‰imtmeãi˜ i‰kyla susiskirstymai, piktadarybòs, netikros baÏnyãios ir persekiojimai. Po trij˜
‰imtmeãi˜ tiek nefitai, tiek ir lamanitai yra nelabi. Amaronas paslepia
‰ventus metra‰ãius. Apie 35–321
m. po Kristaus gim.

I

R buvo taip, kad praòjo trisde‰imt ketvirtieji metai ir
taip pat trisde‰imt penktieji, ir
‰tai Jòzaus mokiniai visose
aplinkinòse Ïemòse suformavo
Kristaus baÏnyãià. Ir visi, kurie
tik atòjo pas juos ir tikrai atgailavo dòl savo nuodòmi˜, buvo
pakrik‰tyti Jòzaus vardu; ir taip
pat jie gavo ·ventàjà Dvasià.
2 Ir buvo taip, kad trisde‰imt
‰e‰taisiais metais visi Ïmonòs
buvo atversti ∞ Vie‰pat∞, ant viso
Ïemòs veido, tiek nefitai, tiek ir
lamanitai, ir tarp j˜ nebuvo joki˜
nesutarim˜ ar ginã˜, ir kiekvienas teisingai elgòsi su kitu.
3 Ir tarp sav´s jie a viskà laikò
bendra; todòl nebuvo turting˜
ar varg‰˜, verg˜ ar laisv˜j˜, bet
jie visi tapo laisvi ir dangi‰kosios dovanos dalininkai.
4 Ir buvo taip, jog taip pat praò[4 nefio]
1 3a ApD 4:32;
3 Nef 26:19.
RR Pa‰v´sti,

jo ir trisde‰imt septintieji metai,
ir ‰alyje vis dar t´sòsi taika.
5 Ir Jòzaus mokiniai darò didÏius ir nuostabius darbus tiek,
kad jie a gydò ligonius ir prikeldavo mirusiuosius, ir padarydavo, kad luo‰ieji vaik‰ãiot˜ ir
aklieji atgaut˜ regòjimà, ir kurtieji girdòt˜; ir visokius b stebuklus jie darò tarp Ïmoni˜ vaik˜;
ir niekaip kitaip jie nedarydavo
stebukl˜, kaip tik Jòzaus vardu.
6 Ir taip praòjo trisde‰imt
a‰tuntieji metai ir taip pat trisde‰imt devintieji, keturiasde‰imt
pirmieji bei keturiasde‰imt antrieji, taip, netgi kol praòjo keturiasde‰imt devyneri metai, ir
taip pat penkiasde‰imt pirmieji
bei penkiasde‰imt antrieji; taip,
ir netgi kol praòjo penkiasde‰imt devyneri metai.
7 Ir Vie‰pats nepaprastai laimino juos toje Ïemòje; taip, tiek,
kad jie vòl pasistatò miestus ten,
kur miestai buvo sudeginti.
8 Taip, jie netgi atstatò tà did∞
Zarahemlos a miestà.
9 Bet buvo daug miest˜, kurie
buvo a nugramzdinti, ir ∞ j˜ vietà
atòjo vandenys; todòl ‰it˜ miest˜ nebuvo galima atstatyti.
10 Ir dabar ‰tai, buvo taip, kad
Nefio Ïmonòs sustipròjo ir nepa-

pa‰ventimo
∞statymas.
5 a RR I‰gydyti,
i‰gydymai.

b Jn 14:12.
RR Stebuklas.
8 a 3 Nef 8:8.
9 a 3 Nef 9:4, 7.
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4 Nefio 1:11–21

prastai greitai dauginosi, ir
tapo nepaprastai a graÏia ir pasigòròtina liaudimi.
11 Ir buvo vesdinami bei tekinamos, ir buvo laiminami pagal
daugyb´ paÏad˜, kuriuos Vie‰pats buvo jiems dav´s.
12 Ir jie jau nebesilaikò Mozòs
a
∞statymo b ritual˜ ir apeig˜;
bet jie laikòsi ∞sakym˜, kuriuos
gavo i‰ savo Vie‰paties ir savo
Dievo, nesiliaudami c pasninkauti ir melstis, ir daÏnai rinktis
drauge, kad melst˜si ir klausyt˜si Vie‰paties ÏodÏio.
13 Ir buvo taip, kad tarp vis˜
t˜ Ïmoni˜ visoje toje Ïemòje
nebuvo nesutarim˜; bet tarp
Jòzaus mokini˜ buvo daromi
galingi stebuklai.
14 Ir buvo taip, kad praòjo
septyniasde‰imt pirmieji metai
ir taip pat septyniasde‰imt
antrieji, taip, ir galiausiai, kol
praòjo septyniasde‰imt devintieji metai; taip, net ‰imtas met˜
praòjo, ir Jòzaus mokiniai, kuriuos jis i‰sirinko, visi i‰òjo ∞
Dievo a roj˜, i‰skyrus tuos b tris,
kurie turòjo pasilikti; o ∞ j˜ vietà
buvo c ∞‰ventinti kiti d mokiniai;
ir taip pat i‰òjo anapus daugelis
i‰ tos kartos.
15 Ir buvo taip, kad dòl Dievo
meilòs, kuri gyvavo Ïmoni˜ ‰irdyse, nebuvo a joki˜ nesutarim˜
toje Ïemòje.
16 Ir nebuvo a joki˜ pavyduliavim˜ nei vaid˜, nei sambrz10a Mrm 9:6.
12a RR Mozòs ∞statymas.
b 2 Nef 25:30;
3 Nef 15:2–8.
c Mor 6:5;
DS 88:76–77.
14a RR Rojus.

dÏi˜, nei paleistuvysãi˜, nei
melagysãi˜, nei ÏmogÏudysãi˜,
nei jokio b ga‰lavimo; ir tikrai
negalòjo bti c laimingesni˜
Ïmoni˜ tarp vis˜ Ïmoni˜, kuriuos sukrò Dievo ranka.
17 Nebuvo joki˜ plò‰ik˜ nei
ÏmogÏudÏi˜, nei lamanit˜, nei
joki˜ kit˜ -it˜, bet jie buvo a viena – Kristaus vaikai ir Dievo
karalystòs paveldòtojai.
18 Ir kokie jie buvo palaiminti! Nes Vie‰pats laimino juos
visuose j˜ darbuose; taip, jie
buvo laiminami ir klestòjo, kol
praòjo ‰imtas de‰imt met˜; ir
i‰òjo anapus pirmoji karta po
Kristaus, ir visoje ‰alyje nebuvo
joki˜ nesutarim˜.
19 Ir buvo taip, kad Nefis, tas,
kuris vedò ‰ità paskutin∞ metra‰t∞ (o jis vedò j∞ ant Nefio
a
plok‰teli˜), numirò, ir jo snus
Amosas vedò j∞ ano vietoje; ir
jis taip pat vedò j∞ ant Nefio
plok‰teli˜.
20 Ir jis vedò j∞ a‰tuoniasde‰imt
ketverius metus, ir vis dar tebebuvo taika ‰alyje, i‰skyrus nedidel´ Ïmoni˜ dal∞, kuri mai‰tavo
prie‰ baÏnyãià ir prisiòmò lamanit˜ vardà; taigi ‰alyje vòl
atsirado lamanitai.
21 Ir buvo taip, kad Amosas
taip pat numirò (ir tai buvo
‰imtas devyniasde‰imt ketveri
metai nuo Kristaus atòjimo), ir
jo snus Amosas vedò metra‰t∞
vietoje jo; ir jis taip pat vedò j∞

b 3 Nef 28:3–9.
RR Perkeltos esybòs.
c RR Ø‰ventinti,
∞‰ventinimas.
d RR Mokinys.
15a RR Ramybò, taika.
16a RR Vienybò.

b RR Geidulys.
c Mzj 2:41;
Al 50:23.
RR DÏiaugsmas.
17a Jn 17:21.
RR Sionò.
19a RR Plok‰telòs.

4 Nefio 1:22–34
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ant Nefio plok‰teli˜; ir tai taip
pat buvo uÏra‰yta Nefio knygoje, kuri ir yra ‰itoji knyga.
22 Ir buvo taip, kad praòjo du
‰imtai met˜; ir antroji karta, i‰skyrus nedaugel∞, i‰òjo anapus.
23 Ir dabar a‰, Mormonas,
noròãiau, kad Ïinotumòt, jog
Ïmoni˜ taip padaugòjo, kad jie
buvo pasklid´ po visà tos Ïemòs
veidà, ir jie tapo labai turtingi
dòl j˜ klestòjimo Kristuje.
24 Ir dabar, ‰itais du ‰imtai
pirmaisiais metais tarp j˜ pradòjo rastis toki˜, kurie auk‰tinosi
dòl a i‰didumo – dòvòjo prabangius drabuÏius, visokius puikius perlus ir graÏius pasaulio
daiktus.
25 Ir nuo to laiko jie savo
gòrybes ir savo turtà tarp sav´s
jau nebelaikò a bendru.
26 Ir jie pradòjo skirstytis ∞
klases; ir pradòjo statytis a baÏnyãias b pelnui gauti, ir pradòjo
neigti tikràjà Kristaus BaÏnyãià.
27 Ir buvo taip, kad po dviej˜
‰imt˜ de‰imties met˜ toje Ïemòje buvo daug baÏnyãi˜; taip,
buvo daug baÏnyãi˜, kurios
skelbòsi paÏ∞stanãios Krist˜,
taãiau a atmetò didÏiàjà dal∞ jo
evangelijos, tad priimdavo visok∞ nelabumà ir pateikdavo
tai, kas ‰venta, tiems, kuriems
tai buvo bdraudÏiama dòl
nevertumo.
28 Ir ‰ita a baÏnyãia nepaprastai gausòjo dòl nedorybòs ir dòl
24a RR I‰didumas.
25a 4 Nef 1:3.
26a 1 Nef 22:23;
2 Nef 28:3;
Mrm 8:32–38.
b DS 10:56.
RR PiktnaudÏiavimas

j˜ ‰irdis uÏvaldÏiusio ·òtono
galios.
29 Ir dar buvo kita baÏnyãia,
kuri neigò Krist˜; ir jie a persekiojo tikràjà Kristaus baÏnyãià
dòl j˜ nuolankumo ir tikòjimo
Kristumi; ir jie nekentò j˜
dòl daugybòs tarp j˜ darom˜
stebukl˜.
30 Todòl jie naudojo jògà ir
valdÏià prie‰ Jòzaus mokinius,
kurie pasiliko su jais, ir ∞mesdavo juos ∞ a kalòjimà; bet Dievo
ÏodÏio galia, kuri buvo juose,
tie kalòjimai bdavo perplò‰iami pusiau, ir jie i‰eidavo, darydami didÏius stebuklus tarp j˜.
31 Taãiau, nepaisant vis˜ t˜
stebukl˜, Ïmonòs uÏkietino
savo ‰irdis ir stengòsi nuÏudyti
juos, lygiai kaip Ïydai Jeruzalòs
Ïemòje stengòsi nuÏudyti Jòz˜,
sulig jo ÏodÏiu.
32 Ir jie ∞mesdavo juos ∞ a ugnies
b
krosnis, o tie i‰eidavo nepatyr´
jokios Ïalos.
33 Ir jie taip pat ∞mesdavo juos
∞ laukini˜ Ïvòri˜ a duobes, o jie
Ïaisdavo su laukiniais Ïvòrimis
kaip vaikas su òriuku; ir jie
i‰eidavo i‰ j˜ tarpo, nepatyr´
jokios Ïalos.
34 Nepaisant to, Ïmonòs uÏkietino savo ‰irdis, nes daugelis
kunig˜ ir netikr˜ prana‰˜ vedò
juos statyti daug baÏnyãi˜ ir
daryti visokià nedoryb´. Ir jie
a
mu‰ò Jòzaus Ïmones; bet Jòzaus
Ïmonòs nemu‰ò atgalios. Ir taip

kunigavimu.
27a RR Atsimetimas.
b 3 Nef 18:28–29.
28a RR Velnias – Velnio
baÏnyãia.
29a RR Persekioti,
persekiojimas.

30a
32a
b
33a
34a

3 Nef 28:19–20.
Dan 3:26–27.
3 Nef 28:21.
3 Nef 28:22.
3 Nef 12:39;
DS 98:23–27.
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4 Nefio 1:35–48

jie metai i‰ met˜ ritosi ∞ netikòjimà ir nelabumà, netgi kol praòjo
du ‰imtai trisde‰imt met˜.
35 Ir dabar buvo taip, kad
tais metais, taip, du ‰imtai trisde‰imt pirmaisiais metais tarp
Ïmoni˜ ∞vyko didelis susiskirstymas.
36 Ir buvo taip, kad tais metais
i‰kilo Ïmonòs, kurie vadinosi
nefitais, ir jie buvo tikri tikintieji
Kristumi; ir tarp j˜ buvo tie, kuriuos lamanitai vadino jokbitais ir juozapitais, ir zoramitais;
37 todòl tikri tikintieji Kristumi
ir tikri Kristaus garbintojai (tarp
kuri˜ buvo a trys Kristaus mokiniai, kurie turòjo pasilikti) buvo
vadinami nefitais ir jokbitais,
ir juozapitais, ir zoramitais.
38 Ir buvo taip, kad tie, kurie
atmetò evangelijà, buvo pavadinti lamanitais ir lemuelitais, ir
izmaelitais; ir jie nenusirito ∞
netikòjimà, kaip pradÏioje nusirito j˜ tòvai, bet sàmoningai
a
sukilo prie‰ Kristaus evangelijà;
ir jie mokò savo vaikus netikòti.
39 Ir tai buvo dòl j˜ tòv˜ nelabumo ir bjaurumo, lygiai taip,
kaip tai buvo pradÏioje. Ir jie
buvo a mokomi neapk´sti Dievo
vaik˜, lygiai kaip jau nuo pat
pradÏios lamanitai buvo mokomi nek´sti Nefio vaik˜.
40 Ir buvo taip, kad praòjo
du ‰imtai keturiasde‰imt ketveri metai, ir tokie buvo ‰itos
liaudies reikalai. Ir nelabesnioji liaudies dalis sustipròjo ir
tapo daug gausesnò uÏ Dievo
Ïmones.
37a 3 Nef 28:6–7;
Mrm 8:10–11.
38a RR Mai‰tas,

41 Ir jie toliau statòsi baÏnyãias
ir puo‰ò jas visokiais brangiais
daiktais. Ir taip praòjo du ‰imtai
penkiasde‰imt met˜ ir taip pat
du ‰imtai ‰e‰iasde‰imt met˜.
42 Ir buvo taip, kad nelaboji
liaudies dalis vòl òmòsi atkurti
slaptas Gadiantono priesaikas ir
a
sàjungas.
43 Ir taip pat Ïmonòs, vadinami Nefio Ïmonòmis, savo ‰irdyse pradòjo didÏiuotis dòl savo
nepaprast˜ turt˜ ir tapo tu‰ti,
kaip ir j˜ broliai lamanitai.
44 Ir nuo ‰iol tie mokiniai pradòjo sielvartauti dòl pasaulio
a
nuodòmi˜.
45 Ir buvo taip, kad praòjus
trims ‰imtams met˜, tiek Nefio
Ïmonòs, tiek ir lamanitai tapo
nepaprastai nelabi, tiek vieni,
tiek ir kiti.
46 Ir buvo taip, kad Gadiantono plò‰ikai pasklido po visà tos
Ïemòs veidà; ir, i‰skyrus tuos
Jòzaus mokinius, nebuvo nò
vieno teisaus. Ir jie susikrovò
apsãiai aukso ir sidabro bei uÏsiiminòjo ∞vairiausia prekyba.
47 Ir buvo taip, kad, praòjus
trims ‰imtams penkeriems metams (o Ïmonòs tebebuvo nelabume), numirò Amosas; ir jo
brolis Amaronas vedò ‰ità metra‰t∞ vietoje jo.
48 Ir buvo taip, kad, praòjus
trims ‰imtams dvide‰imãiai
met˜, Amaronas, verãiamas
·ventosios Dvasios, paslòpò
a
metra‰ãius, kurie buvo ‰venti, – taip, tikrai, visus ‰ventus
metra‰ãius, kurie buvo perduo-

sukilimas.
39a Mzj 10:17.
42a RR Slaptos sàjungos.

44a 3 Nef 28:9.
48a Hel 3:13, 15–16.

4 Nefio 1:49–Mormono 1:9
dami i‰ kartos ∞ kartà, kurie buvo ‰venti – net iki trys ‰imtai
dvide‰imt˜j˜ met˜ nuo Kristaus
atòjimo.
49 Ir jis paslòpò juos Vie‰pa-
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ãiui, kad jie galòt˜ vòl a ateiti
Jokbo nam˜ likuãiui, pagal
Vie‰paties prana‰ystes ir paÏadus. Ir taip baigiasi Amarono
metra‰tis.

Mormono knyga
1 SKYRIUS
Amaronas duoda nurodymus
Mormonui dòl ‰vent˜j˜ metra‰ãi˜.
Prasideda karas tarp nefit˜ ir
lamanit˜. Vie‰pats pasiima tris
nefitus. Øsigali nelabumas, netikòjimas, burtininkavimas ir raganavimas. Apie 321–326 m. po Kristaus
gim.

I

R dabar, a‰, a Mormonas,
darau b metra‰t∞ apie tai, kà ir
maãiau, ir girdòjau, bei pavadinu j∞ Mormono knyga.
2 Ir apie tà laikà, kada
a
Amaronas paslòpò metra‰ãius
Vie‰paãiui, jis atòjo pas mane
(a‰ tada buvau maÏdaug de‰imties met˜ amÏiaus, ir mane
pradòjo b mokyti pagal ms˜
liaudies mokymà) ir tarò man:
Suvokiu, kad esi rimtas vaikas
ir pastabus;
3 todòl, kada bsi maÏdaug
dvide‰imt ketveri˜ met˜ amÏiaus, noròãiau, kad prisimintum tai, kà bsi pastebòj´s apie
‰ità liaud∞; ir kada bsi to amÏiaus, nueik ∞ Antumo Ïem´, ∞
kalvà, kuri vadinsis a ·imo kalva;
49a En 1:13.
[mormono]
1 1a RR Mormonas,
nefit˜ prana‰as.

b
2a
b
3a

ten a‰ paslòpiau Vie‰paãiui
visus ‰ventus raiÏinius apie ‰ià
liaud∞.
4 Ir ‰tai, tu paimsi Nefio a plok‰teles, o kitas paliksi ten, kur jos
yra; ir tu i‰raiÏysi ant Nefio
plok‰teli˜ viskà, kà pastebòsi
apie ‰ià liaud∞.
5 Ir a‰, Mormonas, bdamas
a
Nefio palikuonis (ir mano tòvo vardas buvo Mormonas),
∞sidòmòjau tai, kà man ∞sakò
Amaronas.
6 Ir buvo taip, jog man esant
vienuolikos met˜ amÏiaus,
mano tòvas i‰siveÏò mane ∞
pietin´ Ïem´, netgi ∞ Zarahemlos
Ïem´.
7 Visas Ïemòs veidas buvo padengtas pastatais, ir Ïmoni˜
buvo beveik taip pat gausu kaip
jros smilãi˜.
8 Ir buvo taip, kad ‰itais
metais prasidòjo karas tarp
nefit˜, kurie susidòjo i‰ nefit˜
ir jokbit˜, ir juozapit˜, ir zoramit˜; ir ‰itas karas buvo tarp
nefit˜ ir lamanit˜, lemuelit˜ ir
izmaelit˜.
9 Dabar, lamanitai, lemuelitai
ir izmaelitai buvo vadinami

3 Nef 5:11–18.
4 Nef 1:47–49.
Mzj 1:3–5.
Etr 9:3.

4 a MÎ 1:1, 11.
RR Plok‰telòs.
5 a 3 Nef 5:12, 20.
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Mormono 1:10–2:2

lamanitais; ir buvo dvi pusòs:
nefitai ir lamanitai.
10 Ir buvo taip, kad tarp j˜
prasidòjo karas Zarahemlos pasienyje, prie Sidono vanden˜.
11 Ir buvo taip, kad nefitai
surinko daugyb´ vyr˜, netgi
daugiau kaip trisde‰imt tkstanãi˜. Ir buvo taip, kad dar tais
paãiais metais jie kovojo keletà
kautyni˜, kuriose nefitai sutriu‰kino lamanitus ir daugel∞
j˜ nukovò.
12 Ir buvo taip, kad lamanitai
atsisakò savo ketinimo ir ‰alyje
buvo ∞vesta taika; ir taika t´sòsi
apie ketverius metus, tad nebuvo kraujo praliejimo.
13 Bet nelabumas ∞sigalòjo ant
visos Ïemòs veido, tad Vie‰pats
pasiòmò savo a mylimus mokinius, ir dòl Ïmoni˜ nedorybòs
stebukl˜ bei i‰gydym˜ darbas
liovòsi.
14 Ir nebebuvo a dovan˜ i‰
Vie‰paties, ir dòl j˜ nelabumo
bei b netikòjimo c ·ventoji Dvasia
nebeateidavo nò ant vieno.
15 O a‰ buvau penkiolikos
met˜ amÏiaus ir gana rimtas,
todòl mane aplankò Vie‰pats ir
a‰ paragavau ir paÏinau Jòzaus
gerumà.
16 Ir a‰ stengiausi pamokslauti ‰itiems Ïmonòms, bet mano
burna buvo uÏãiaupta, ir man
buvo uÏdrausta pamokslauti
jiems; nes ‰tai, jie sàmoningai
a
sukilo prie‰ savo Dievà; ir dòl
j˜ nedorybòs mylimi mokiniai
buvo b paimti i‰ tos Ïemòs.
13a
14a
b
c

3 Nef 28:2, 12.
Mor 10:8–18, 24.
RR Netikòjimas.
RR ·ventoji Dvasia.

17 Bet a‰ likau tarp j˜. Taãiau
man buvo uÏdrausta pamokslauti jiems dòl j˜ ‰irdÏi˜ kietumo; ir dòl j˜ ‰irdÏi˜ kietumo ta
Ïemò buvo jiems a prakeikta.
18 Ir ‰itie Gadiantono plò‰ikai,
buv´ tarp lamanit˜, uÏpldo ‰ià
Ïem´ tiek, kad jos gyventojai
pradòjo slòpti savo a lobius Ïemòje; o ‰ie tapo slids, kadangi
Vie‰pats buvo prakeik´s ‰ità
Ïem´, tad jie negalòjo j˜ i‰laikyti
nò atgauti.
19 Ir buvo uÏsiiminòjama
burtininkavimu, raganavimu ir
magija; ir piktojo galia buvo
naudojama ant viso Ïemòs veido, btent kad i‰sipildyt˜ visi
AbinadÏio, taip pat ir Samuelio
Lamanito, ÏodÏiai.
2 SKYRIUS
Mormonas vadovauja nefit˜ armijoms. Kraujas ir skerdynòs ‰luoja
Ïem´. Nefitai aimanuoja ir sielvartauja pasmerkt˜j˜ sielvartu. J˜
malonòs diena praòjusi. Mormonas
gauna Nefio plok‰teles. Karai t´siasi. Apie 327–350 m. po Kristaus
gim.
Ir buvo taip, kad dar tais paãiais
metais vòl prasidòjo karas tarp
nefit˜ ir lamanit˜. A‰, nors ir
jaunas, buvau didelio gio; todòl Nefio Ïmonòs paskyrò mane
savo vadu, kitaip sakant, savo
armij˜ vadu.
2 Todòl buvo taip, kad ‰e‰ioliktaisiais savo metais nefit˜

16a RR Mai‰tas,
sukilimas.
b Mrm 8:10.
17a 2 Nef 1:7;

Al 45:10–14, 16.
18a Hel 13:18–20;
Etr 14:1–2.
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armijos prie‰akyje a‰ òjau prie‰
lamanitus; taigi praòjo trys
‰imtai dvide‰imt ‰e‰eri metai.
3 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
dvide‰imt septintaisiais metais
lamanitai atòjo prie‰ mus su
nepaprastai didelòmis pajògomis, tokiomis, kad jie i‰gàsdino
mano armijas; todòl jos nenoròjo
kautis ir pradòjo trauktis link
‰iaurini˜ kra‰t˜.
4 Ir buvo taip, kad mes atòjome
∞ Angolos miestà ir uÏòmòme
‰ità miestà, ir pasirengòme gintis nuo lamanit˜. Ir buvo taip,
kad visomis savo jògomis mes
tvirtinome miestà; bet nepaisant
vis˜ ms˜ ∞tvirtinim˜, lamanitai
puolò ir i‰vijo mus i‰ to miesto.
5 Ir taip pat i‰vijo mus i‰
Dovydo Ïemòs.
6 Ir mes nuÏygiavome ir atòjome ∞ Jozuòs Ïem´, kuri buvo
vakariniame pakra‰ty prie jros
pakrantòs.
7 Ir buvo taip, kad mes kuo
skubiausiai rinkome savo Ïmones, kad galòtume juos surinkti
∞ vienà knà.
8 Bet ‰tai, Ïemò buvo pilna
plò‰ik˜ ir lamanit˜; ir nepaisant
didÏio sunaikinimo, pakibusio
vir‰ mano Ïmoni˜, jie neatgailavo dòl savo piktadarybi˜;
taigi kraujas ir skerdynòs pasklido po visà Ïemòs veidà, tiek
i‰ nefit˜ pusòs, tiek ir i‰ lamanit˜ pusòs; ir ant viso Ïemòs
veido buvo vienas visuotinis
sukilimas.
9 Ir dabar, lamanitai turòjo karali˜, ir jo vardas buvo Aaronas;
2 13a 2 Kor 7:10;
Al 42:29.
b RR Pasmerktas,

ir jis atòjo prie‰ mus su keturiasde‰imties keturi˜ tkstanãi˜
armija. Ir ‰tai, a‰ atròmiau j∞
savo keturiasde‰imt dviem
tkstanãiais. Ir buvo taip, kad a‰
savo armija sumu‰iau j∞, tad jis
bògo nuo man´s. Ir ‰tai, visa tai
buvo padaryta, ir praòjo trys
‰imtai trisde‰imt met˜.
10 Ir buvo taip, kad nefitai
pradòjo atgailauti dòl savo nedorybòs ir pradòjo ‰aukti, lygiai
taip, kaip buvo i‰prana‰auta
prana‰o Samuelio; nes ‰tai, dòl
vagi˜ ir plò‰ik˜, ir Ïudik˜, ir
magijos, ir raganavimo toje
Ïemòje niekas negalòjo i‰laikyti
to, kas jam priklausò.
11 Tad dòl to kilo raudos ir
aimanos visoje Ïemòje, o ypaã
tarp Nefio Ïmoni˜.
12 Ir buvo taip, kad man,
Mormonui, pamaãius j˜ aimanas ir raudas, ir sielvartà prie‰
Vie‰pat∞, mano ‰irdis pradòjo
dÏigauti, nes, Ïinodamas Vie‰paties pasigailòjimus ir did∞
kantrumà, maniau, kad jis
pasigailòs j˜, kad jie vòl tapt˜
teisia liaudimi.
13 Bet ‰tai, ‰itas mano dÏiaugsmas buvo tu‰ãias, nes j˜ a sielvartavimas buvo ne atgailai dòl
Dievo gerumo; bet tai buvo
greiãiau b pasmerkt˜j˜ sielvartavimas dòl to, kad Vie‰pats ne
visada leis jiems bti c laimingiems nuodòmòje.
14 Ir jie neatòjo pas Jòz˜
suduÏusiomis a ‰irdimis ir atgailaujanãiomis dvasiomis, bet
b
keikò Dievà ir noròjo numirti.

pasmerktumas.
c Al 41:10.
14a RR SuduÏusi ‰irdis.

b RR PiktÏodÏiauti,
piktÏodÏiavimas.
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Nepaisant to, jie kovojo kalaviju
uÏ savo gyvyb´.
15 Ir buvo taip, kad mano
lidesys vòl sugr∞Ïo man ir a‰
pamaãiau, kad a malonòs b diena
jiems jau c buvo praòjusi, tiek
laikinai, tiek dvasi‰kai; nes a‰
maãiau tkstanãius j˜ nukirstus
atvirame mai‰te prie‰ savo
Dievà ir sukrautus ant Ïemòs
veido kaip mò‰là. Ir taip praòjo
trys ‰imtai keturiasde‰imt ketveri metai.
16 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
keturiasde‰imt penktaisiais metais nefitai pradòjo bògti nuo
lamanit˜; ir jie buvo vejami,
kol atòjo net ∞ Ja‰ono Ïem´, ir tik
tada buvo ∞manoma sustabdyti
j˜ traukimàsi.
17 Ir dabar, Ja‰ono miestas
buvo netoli tos a Ïemòs, kur
Amaronas buvo paslòp´s metra‰ãius Vie‰paãiui, kad jie nebt˜ sunaikinti. Ir ‰tai a‰ nuòjau
pagal Amarono Ïod∞ ir paòmiau
Nefio plok‰teles, ir sura‰iau metra‰t∞ pagal Amarono ÏodÏius.
18 Ir ant Nefio plok‰teli˜ a‰
sura‰iau pilnà viso nelabumo ir
bjaurum˜ apra‰ymà; bet ant
‰it˜ a plok‰teli˜ a‰ susilaikiau
ra‰yti pilnà j˜ nelabumo ir
bjaurum˜ apra‰ymà, nes ‰tai
nuolatinis nelabumo ir bjaurum˜ vaizdas visuomet buvo prie‰
mano akis nuo pat to laiko,
kai tik buvau pajògus suvokti
Ïmogaus kelius.
19 Ir vargas man dòl j˜ nelabumo; nes visas mano dienas
mano ‰irdis buvo pripildyta
15a RR Malonò.
b Hel 13:38.
c Jer 8:20; DS 56:16.

sielvarto dòl j˜ nelabumo; taãiau
a‰ Ïinau, kad bsiu a i‰keltas
paskutiniàjà dienà.
20 Ir buvo taip, kad ‰itais
metais Nefio Ïmonòs vòl buvo
medÏiojami ir vejami. Ir buvo
taip, kad mes buvome vejami,
kol atòjome ‰iauròn ∞ Ïem´,
vadinamà ·emo Ïeme.
21 Ir buvo taip, kad mes ∞tvirtinome ·emo miestà ir surinkome
savo Ïmones, kiek tik buvo
∞manoma, kad galbt galòtume
juos i‰gelbòti nuo sunaikinimo.
22 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
keturiasde‰imt ‰e‰taisiais metais
jie vòl pradòjo pulti mus.
23 Ir buvo taip, kad a‰ kalbòjau
savo Ïmonòms ir kar‰tai juos
raginau dràsiai stovòti prie‰
lamanitus ir a kovoti uÏ savo
Ïmonas ir savo vaikus, ir savo
namus, ir savo ‰eimas.
24 Ir mano ÏodÏiai suÏadino
juose ‰iokias tokias pastangas,
tad jie nebebògo nuo lamanit˜,
bet dràsiai prie‰inosi jiems.
25 Ir buvo taip, kad mes su
trisde‰imties tkstanãi˜ armija
kovòmòs prie‰ penkiasde‰imties
tkstanãi˜ armijà. Ir buvo taip,
kad mes stovòjome prie‰ juos
taip tvirtai, jog jie bògo nuo
ms˜.
26 Ir buvo taip, kad jiems bògant, mes vijomòs juos su savo
armijomis ir vòl susikovòme su
jais ir sumu‰òme juos; taãiau
Vie‰paties stiprybòs nebebuvo
su mumis; taip, mes buvome
palikti patys sau, tad Vie‰paties
Dvasios nebebuvo mumyse;

17a Mrm 1:1–4.
18a RR Plok‰telòs.
19a Mzj 23:22; Etr 4:19.

23a Mzj 20:11;
Al 43:45.
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todòl mes tapome silpni kaip
ms˜ broliai.
27 Ir mano ‰irdis sielvartavo
dòl ‰itos didÏios mano Ïmoni˜
nelaimòs, dòl j˜ nelabumo ir j˜
bjaurum˜. Bet ‰tai, mes i‰òjome
prie‰ lamanitus ir Gadiantono
plò‰ikus, kol vòl uÏòmòme savo
paveldo Ïemes.
28 Ir praòjo trys ‰imtai keturiasde‰imt devintieji metai. O
trys ‰imtai penkiasde‰imtaisiais
metais mes sudaròme sutart∞ su
lamanitais ir Gadiantono plò‰ikais, pagal kurià pasidalinome
ms˜ paveldo Ïemes.
29 Ir lamanitai atidavò mums
‰iaurin´ Ïem´, taip, netgi iki
siauros a peròjos, vedanãios ∞
pietin´ Ïem´. O mes atidavòme
lamanitams visà pietin´ Ïem´.
3 SKYRIUS
Mormonas ‰aukia nefitus ∞ atgailà.
Jie laimi didel´ pergal´ ir giriasi
savo jòga. Mormonas atsisako vadovauti jiems, ir jo maldos uÏ juos
yra be tikòjimo. Mormono Knyga
kvieãia dvylika Izraelio genãi˜ tikòti
evangelija. Apie 360–362 m. po
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad lamanitai daugiau nebeatòjo kautis, kol praòjo
dar de‰imt met˜. Ir ‰tai, a‰
∞darbinau savo Ïmones, nefitus,
ruo‰ti savo Ïemes ir ginklus
kovos metui.
2 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
tarò man: ·auk ‰itiems Ïmonòms: atgailaukite ir ateikite pas
mane, ir priimkite krik‰tà, ir vòl
29a Al 22:32.

statykite mano baÏnyãià, ir js˜
bus pasigailòta.
3 Ir a‰ ‰aukiau ‰itiems Ïmonòms, bet tai buvo tu‰ãiai; ir jie
nesuprato, kad tai Vie‰pats j˜
pasigailòjo ir davò jiems
galimyb´ atgailauti. Bet ‰tai jie
uÏkietino savo ‰irdis prie‰ Vie‰pat∞, savo Dievà.
4 Ir buvo taip, kad praòjus
‰itiems de‰imãiai met˜, kas i‰
viso sudarò tris ‰imtus ‰e‰iasde‰imt met˜ nuo Kristaus atòjimo, lamanit˜ karalius atsiuntò
man lai‰kà, kuris prane‰ò man,
kad jie vòl ruo‰iasi ateiti kautis
su mumis.
5 Ir buvo taip, kad a‰ nurodÏiau savo Ïmonòms susirinkti
Dykynòs Ïemòje ∞ miestà, kuris
buvo pasienyje, prie siauro praòjimo, vedanãio ∞ pietin´ Ïem´.
6 Ir ten mes i‰dòstòme savo
armijas, kad galòtume sustabdyti lamanit˜ armijas, kad jie
neuÏimt˜ joki˜ ms˜ Ïemi˜;
todòl mes ∞sitvirtinome prie‰
juos visomis savo pajògomis.
7 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
‰e‰iasde‰imt pirmaisiais metais
lamanitai atòjo ∞ Dykynòs miestà
kautis prie‰ mus; ir buvo taip,
kad tais metais mes sumu‰òme
juos taip, kad jie vòl sugr∞Ïo ∞
savo Ïemes.
8 Ir trys ‰imtai ‰e‰iasde‰imt
antraisiais metais jie vòl atòjo
kautis. Ir mes vòl juos sumu‰òme ir daugyb´ j˜ nukovòme, ir
j˜ Ïuvusieji buvo sumesti ∞ jrà.
9 Ir dabar, dòl ‰ito didelio darbo, kur∞ padarò mano Ïmonòs
nefitai, jie pradòjo a girtis savo

3 9a 2 Nef 4:34.
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paãi˜ jòga ir prisiekinòti prie‰
dangus, kad atker‰ys uÏ savo
broli˜, kuriuos nuÏudò j˜ prie‰ai, kraujà.
10 Ir jie prisiekinòjo dangumis
ir taip pat Dievo sostu, kad a i‰eis
kautis su savo prie‰ais ir i‰kirs
juos nuo Ïemòs veido.
11 Ir buvo taip, kad a‰,
Mormonas, nuo ‰iol visi‰kai
atsisakiau bti ‰it˜ Ïmoni˜
karvedÏiu ir vadovu dòl j˜ nelabumo ir bjaurumo.
12 ·tai a‰ vedÏiau juos; nepaisant j˜ nelabumo, a‰ daug kart˜ vedÏiau juos kautis ir visa
savo ‰irdimi mylòjau juos Dievo
a
meile, kuri buvo manyje; ir
i‰tisà dienà a‰ liejau sielà savo
Dievui maldoje uÏ juos; taãiau,
dòl j˜ ‰irdÏi˜ kietumo, tai buvo
b
be tikòjimo.
13 Ir triskart a‰ i‰gelbòjau juos
i‰ j˜ prie‰˜ rank˜, o jie neatgailavo dòl savo nuodòmi˜.
14 Ir kada jie prisiekò viskuo,
kuo prisiekinòti a uÏdraudò jiems
ms˜ Vie‰pats ir Gelbòtojas
Jòzus Kristus, jog nueis kautis
pas savo prie‰us ir atsiker‰ys uÏ
savo broli˜ kraujà, ‰tai atòjo
man Vie‰paties balsas, sakantis:
15 Mano yra a ker‰tas, a‰ b atmokòsiu; ir kadangi ‰itie Ïmonòs
neatgailauja po to, kai a‰ i‰gelbòjau juos, ‰tai jie bus i‰kirsti
nuo ‰itos Ïemòs veido.
16 Ir buvo taip, kad a‰ visi‰kai
atsisakiau eiti prie‰ savo prie10a 3 Nef 3:20–21;
Mrm 4:4.
12a RR Meilò.
b Mrm 5:2.
14a 3 Nef 12:34–37.
15a RR Ker‰tas.
b DS 82:23.

‰us; ir padariau taip, kaip Vie‰pats ∞sakò man; ir a‰ stovòjau
kaip pasyvus liudytojas, kad
paskelbãiau pasauliui tai, kà
maãiau ir girdòjau pagal Dvasios pasirei‰kimus, kuri liudijo
apie tai, kas ∞vyks.
17 Todòl a‰ ra‰au a jums, kitatauãiai, ir taip pat jums, Izraelio
namai, kad, prasidòjus darbui,
btumòte pasiruo‰´ sugr∞Ïti ∞
savo paveldo Ïem´;
18 taip, ‰tai ra‰au visiems
Ïemòs pakra‰ãiams; taip, jums,
dvylika Izraelio genãi˜, kurias
pagal js˜ darbus a teis dvylika,
kuriuos Jòzus i‰sirinko savo
mokiniais Jeruzalòs Ïemòje.
19 Ir taip pat ra‰au ‰itos liaudies likuãiui, kur∞ taip pat teis
a
dvylika, kuriuos Jòzus i‰sirinko
‰itoje Ïemòje; o juos teis tie kiti
dvylika, kuriuos Jòzus i‰sirinko
Jeruzalòs Ïemòje.
20 Ir Dvasia tai aprei‰kia man;
todòl a‰ ra‰au visiems jums.
Ir a‰ ra‰au jums tam, kad Ïinotumòte, jog visi turite stoti
prie‰ Kristaus a teismo kras´,
taip, kiekviena siela, priklausanti visai Ïmogi‰kai Adomo
b
‰eimai; ir js turite stoti, kad
btumòte teisiami pagal savo
darbus, ar jie geri, ar pikti;
21 ir taip pat kad a tikòtumòte
Jòzaus Kristaus evangelija, kurià
turòsite pas save; ir taip pat kad
b
Ïydai, Vie‰paties sandoros
Ïmonòs, turòs kità c liudytojà be

17a 2 Nef 30:3–8;
3 Nef 29:1.
18a Mt 19:28;
Lk 22:29–30;
DS 29:12.
19a 1 Nef 12:9–10.
20a RR Teismas,

b
21a
b
c

paskutinysis.
DS 27:11.
DS 3:20.
RR Îydai.
2 Nef 25:18.

Mormono 3:22–4:12
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to, kur∞ jie matò ir girdòjo, kad
Jòzus, kur∞ jie nuÏudò, buvo
pats d Kristus ir pats Dievas.
22 Ir a‰ noròãiau ∞tikinti a visus
jus, o Ïemòs pakra‰ãiai, atgailauti ir pasiruo‰ti stoti prie‰
Kristaus teismo kras´.
4 SKYRIUS
Karas ir skerdynòs t´siasi. Nelabieji
baudÏia nelabuosius. Øsigali toks
didelis nelabumas, kokio dar nebuvo
visame Izraelyje. Moterys ir vaikai
aukojami stabams. Lamanitai pradeda ‰luoti nefitus prie‰ save. Apie
363–375 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, buvo taip, kad trys
‰imtai ‰e‰iasde‰imt treãiaisiais
metais nefitai su savo armijomis
i‰ Dykynòs Ïemòs i‰òjo kautis
su lamanitais.
2 Ir buvo taip, kad nefit˜ armijos buvo nuvytos atgal ∞ Dykynòs
Ïem´. Ir kol jie buvo dar nuvarg´, Ïvali lamanit˜ armija atòjo
prie‰ juos; ir jie patyrò tokias
nuoÏmias kautynes, kad lamanitai uÏòmò Dykynòs miestà ir
nukovò daug nefit˜, ir paòmò
daug belaisvi˜.
3 O likusieji pabògo ir prisijungò prie Teankumo miesto gyventoj˜. Dabar, Teankumo miestas
buvo i‰sidòst´s pakra‰ty prie
jros kranto; ir taip pat jis buvo
netoli Dykynòs miesto.
4 O nefit˜ armijos pradòjo
bti triu‰kinamos dòl to, a kad
jos nuòjo pas lamanitus; nes
jeigu ne tai, lamanitai nebt˜
galòj´ ∞gyti galios jiems.
21d 2 Nef 26:12;
Mzj 7:27.

5 Bet ‰tai, Dievo teismai pasivys nelabuosius; ir nelabieji bus
a
baudÏiami nelab˜j˜; nes btent
nelabieji kursto Ïmoni˜ vaik˜
‰irdis pralieti kraujà.
6 Ir buvo taip, kad lamanitai
ruo‰òsi pulti Teankumo miestà.
7 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
‰e‰iasde‰imt ketvirtaisiais metais lamanitai atòjo prie‰ Teankumo miestà, kad galòt˜ uÏimti
ir Teankumo miestà.
8 Ir buvo taip, kad nefitai
atmu‰ò ir nuvijo juos atgal. Ir
pamat´, kad nuvijo lamanitus,
nefitai vòl gyròsi savo paãi˜
jòga; ir jie i‰òjo savo paãi˜ stiprybòje ir vòl uÏòmò Dykynòs
miestà.
9 Ir dabar, visa tai buvo padaryta, ir abiejose pusòse buvo
nukauta tkstanãiai, tiek nefit˜,
tiek ir lamanit˜.
10 Ir buvo taip, kad praòjo
trys ‰imtai ‰e‰iasde‰imt ‰e‰tieji
metai ir lamanitai vòl atòjo prie‰
nefitus kautis; o nefitai vis tiek
neatgailavo dòl to blogio, kur∞
buvo padar´, bet atkakliai laikòsi savo nelabumo.
11 Ir nei lieÏuvis negali apsakyti, nei Ïmogus negali tobulai
apra‰yti to siaubingo kraujo ir
skerdyni˜ vaizdo, kuris buvo
tarp t˜ Ïmoni˜, tiek nefit˜,
tiek ir lamanit˜; ir kiekviena
‰irdis buvo uÏkietinta, tad jie
nepaliaujamai mògavosi kraujo
liejimu.
12 Ir, anot Vie‰paties ÏodÏi˜,
dar niekada nòra buv´ tokio
didÏiulio a nelabumo tarp vis˜
Lehio vaik˜ ir netgi tarp vis˜

22a Al 29:1.
4 4a Mrm 3:10.

5 a DS 63:33.
12a Pr 6:5; 3 Nef 9:9.

505

Mormono 4:13–5:2

Izraelio nam˜, koks buvo tarp
‰it˜ Ïmoni˜.
13 Ir buvo taip, kad lamanitai
uÏòmò Dykynòs miestà, ir tai
∞vyko todòl, kad j˜ a skaiãius
vir‰ijo nefit˜ skaiãi˜.
14 Ir jie taip pat nuÏygiavo
prie‰ Teankumo miestà ir i‰vijo
i‰ jo gyventojus, ir paòmò daug
belaisvi˜, tiek moter˜, tiek ir
vaik˜, ir paaukojo juos kaip
aukas savo a stabdieviams.
15 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
‰e‰iasde‰imt septintaisiais metais nefitai, pykdami, kad lamanitai paaukojo j˜ moteris ir
vaikus, i‰òjo prie‰ lamanitus
nepaprastai didÏiai ∞pyk´, tad
jie vòl sumu‰ò lamanitus ir i‰vijo
juos i‰ savo Ïemi˜.
16 Ir lamanitai nebeatòjo prie‰
nefitus iki trys ‰imtai septyniasde‰imt penkt˜j˜ met˜.
17 O ‰itais metais jie atòjo
prie‰ nefitus visomis savo pajògomis; ir jie nebuvo suskaiãiuoti
dòl j˜ gausybòs.
18 Ir a nuo ‰iol nefitai jau nebe∞gijo galios lamanitams, bet
‰ie pradòjo ‰luoti juos kaip
saulò rasà.
19 Ir buvo taip, kad lamanitai
atòjo prie‰ Dykynòs miestà; ir
Dykynòs Ïemòje ∞vyko nepaprastai nuoÏmios kautynòs,
kuriose jie sumu‰ò nefitus.
20 Ir ‰ie vòl bògo nuo j˜ ir
atòjo ∞ Boazo miestà; ir ãia jie
nepaprastai narsiai prie‰inosi
lamanitams, tad lamanitai j˜
nesumu‰ò, kol vòl, antrà kartà,
nei‰òjo prie‰ juos.
21 Ir kada atòjo antrà kartà, jie
13a Mrm 5:6.
14a RR Stabmeldystò.

18a Mrm 3:3.
23a Mrm 1:3.

vijo ir Ïudò nefitus nepaprastai
didÏiuliu Ïudymu; j˜ moterys
ir j˜ vaikai vòl buvo aukojami
stabams.
22 Ir buvo taip, kad nefitai vòl
bògo nuo j˜, pasiimdami su
savimi visus gyventojus, tiek
miestuose, tiek ir kaimuose.
23 Ir dabar, a‰, Mormonas,
matydamas, kad lamanitai baigia sunaikinti ‰al∞, nuòjau ∞
a
·imo kalvà ir paòmiau visus
metra‰ãius, kuriuos Amaronas
buvo paslòp´s Vie‰paãiui.
5 SKYRIUS
Mormonas vòl vadovauja nefit˜
armijoms kruvinose kovose ir skerdynòse. Mormono Knyga i‰eis,
kad ∞tikint˜ visà Izrael∞, jog Jòzus
yra Kristus. Dòl savo netikòjimo
lamanitai bus i‰sklaidyti, ir Dvasia
nustos plktis su jais. Paskutinòmis dienomis jie gaus evangelijà i‰
kitatauãi˜. Apie 375–384 m. po
Kristaus gim.
Ir buvo taip, kad a‰ i‰òjau tarp
nefit˜ ir atgailavau dòl savo
duotos a priesaikos, kad daugiau
jiems nepadòsiu; ir jie vòl man
pavedò vadovauti savo armijoms, nes Ïiròjo ∞ mane kaip ∞
tà, kuris gali i‰vaduoti juos i‰
suspaudim˜.
2 Bet ‰tai, a‰ a neturòjau vilties,
nes Ïinojau Vie‰paties teismus,
kurie juos i‰tiks; nes jie neatgailavo dòl savo nedorybi˜, bet
grmòsi uÏ savo gyvybes, nesi‰aukdami tos Esybòs, kuri juos
sukrò.
5 1a Mrm 3:11.
2 a Mrm 3:12.

Mormono 5:3–14

506

3 Ir buvo taip, kad lamanitai
atòjo prie‰ mus, kai mes buvome atsitrauk´ ∞ Jordano miestà;
bet ‰tai, jie buvo nuvyti atgal,
tad tuomet nepaòmò miesto.
4 Ir buvo taip, kad jie vòl atòjo
prie‰ mus, o mes i‰laikòme miestà. Taip pat buvo ir kiti miestai,
kuriuos i‰laikò nefitai; ir ‰itos
tvirtovòs uÏkirto jiems kelià ∞
prie‰ mus besidriekianãià ‰al∞
naikinti ms˜ ‰alies gyventojus.
5 Bet buvo taip, kad visos Ïemòs, pro kurias òjome ir kuri˜
gyventojai nebuvo surinkti,
buvo lamanit˜ sunaikintos, o j˜
miesteliai ir kaimai, ir miestai
buvo sudeginti ugnimi; ir taip
praòjo trys ‰imtai septyniasde‰imt devyneri metai.
6 Ir buvo taip, kad trys ‰imtai
a‰tuoniasde‰imtaisiais metais
lamanitai vòl atòjo prie‰ mus
kautis ir mes dràsiai prie‰inomòs jiems; bet visa tai buvo tu‰ãiai, nes j˜ buvo tokia gausybò,
kad jie trypò nefit˜ liaud∞ savo
kojomis.
7 Ir buvo taip, kad mes vòl
bògome; ir tie, kurie bògo greiãiau uÏ lamanitus, i‰sigelbòjo,
bet tie, kurie bògo lòãiau uÏ
lamanitus, buvo nu‰luoti ir
sunaikinti.
8 Ir dabar ‰tai a‰, Mormonas,
nenoriu akòti Ïmoni˜ siel˜,
pateikdamas jiems tok∞ bais˜
kraujo ir skerdyni˜ vaizdà, koks
buvo prie‰ mano akis; bet a‰,
Ïinodamas, kad tai btinai turi
8 a Lk 12:2–3;
2 Nef 27:11;
DS 1:3.
9 a 4 Nef 1:49.
b 3 Nef 16:8.

bti atskleista ir kad viskas, kas
paslòpta, turi bti a paskelbta
nuo stog˜, –
9 ir kad apie tai taip pat turi
a
suÏinoti ‰itos liaudies likutis ir
taip pat kitatauãiai, kurie, pasak
Vie‰paties, b i‰sklaidys ‰ità liaud∞, ir ‰ita liaudis bus j˜ laikoma
uÏ niekà, – ra‰au c maÏà santraukà, nedr∞sdamas pateikti
pilno apra‰ymo apie tai, kà
maãiau, dòl man duoto ∞sakymo
ir taip pat kad per daug nesielvartautumòte dòl ‰itos liaudies
nelabumo.
10 Ir dabar ‰tai, a‰ sakau tai j˜
sòklai ir taip pat kitatauãiams,
kuriems rpi Izraelio namai, kurie suvokia ir Ïino, i‰ kur ateina
j˜ palaiminimai.
11 Nes a‰ Ïinau, kad tokie
sielvartaus dòl Izraelio nam˜
nelaimòs; taip, jie sielvartaus
dòl ‰itos liaudies sunaikinimo;
jie sielvartaus, kad ‰itie Ïmonòs
neatgailavo, idant galòt˜ bti
apkabinti Jòzaus rankomis.
12 Dabar, a tai para‰yta Jokbo
nam˜ b likuãiui; ir tai para‰yta
btent taip, kadangi Dievas
Ïino, kad nelabumas jiems to
neatne‰; ir tai reikia c paslòpti
Vie‰paãiui, kad i‰eit˜ jam tinkamu metu.
13 Tai ir yra ∞sakymas, kur∞ gavau; ir ‰tai, tai i‰eis pagal Vie‰paties ∞sakymà, kada pagal jo
i‰mint∞ jam tai atrodys tinkama.
14 Ir ‰tai, tai ateis a Ïyd˜ netikintiesiems; ir tai ateis tam, kad

c Mrm 1:1.
c Mrm 8:4, 13–14;
12a En 1:16;
Mor 10:1–2.
Hel 15:11–13.
14a 2 Nef 29:13; 30:7–8.
RR Mormono Knyga.
RR Îydai.
b DS 3:16–20.
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jie bt˜ b ∞tikinti, jog Jòzus yra
Kristus, gyvojo Dievo Snus;
idant Tòvas per savo Mylimiausiàj∞ ∞vykdyt˜ savo did∞j∞ ir amÏinàj∞ tikslà – sugràÏinti Ïydus
arba visus Izraelio namus ∞ j˜
paveldo Ïem´, kurià Vie‰pats,
j˜ Dievas, davò jiems, kad bt˜
∞vykdyta jo c sandora;
15 taip pat kad a ‰itos liaudies
sòkla pilniau tikòt˜ jo evangelija, kuri b ateis jiems i‰ kitatauãi˜;
nes ‰ita liaudis bus c i‰sklaidyta
ir d taps tamsia, ne‰varia ir pasibjauròtina liaudimi, blogesne
uÏ bet kà, kas tik kada nors yra
buv´ msuose, taip, netgi uÏ
tuos, kurie yra buv´ tarp lamanit˜, ir tai dòl j˜ netikòjimo ir
stabmeldystòs.
16 Nes ‰tai, Vie‰paties Dvasia
jau nustojo a plktis su j˜ tòvais;
ir jie yra pasaulyje be Kristaus ir
Dievo; ir jie genami kaip b pelai
prie‰ vòjà.
17 KaÏkada jie buvo pasigòròtina liaudis, ir Kristus buvo j˜
a
ganytojas; taip, juos tikrai vedò
pats Dievas Tòvas.
18 Bet dabar ‰tai, jie a vedÏiojami ·òtono, lygiai kaip pelai yra
genami vòjo arba kaip laivas
yra bla‰komas bang˜, be buri˜
ar inkaro, ar kitko, kuo j∞ bt˜
galima vairuoti; ir jie yra tokie
pat kaip jis.
19 Ir ‰tai, Vie‰pats sulaikò j˜
palaiminimus, kuriuos jie bt˜
14b
c
15a
b

2 Nef 25:16–17.
3 Nef 29:1–3.
3 Nef 21:3–7, 24–26.
1 Nef 13:20–29, 38;
Mrm 7:8–9.
c 1 Nef 10:12–14;
3 Nef 16:8.
d 2 Nef 26:33.

galòj´ gauti ‰ioje Ïemòje, a kitatauãiams, kurie uÏims ‰ià Ïem´.
20 Bet ‰tai, bus taip, kad jie
bus kitatauãi˜ vejami ir i‰sklaidyti; ir po to, kai jie bus kitatauãi˜ i‰vyti ir i‰sklaidyti, ‰tai tada
Vie‰pats a prisimins b sandorà,
kurià jis sudarò Abraomui ir
visiems Izraelio namams.
21 Ir Vie‰pats taip pat prisimins
teisi˜j˜ a maldas, jam atna‰autas
uÏ juos.
22 Ir tada, o kitatauãiai, kaip
js galòsite stovòti prie‰ Dievo
galyb´, jeigu neatgailausite ir
nenusigr´‰ite nuo savo pikt˜
keli˜?
23 Argi neÏinote, kad esate
Dievo rankose? Argi neÏinote,
kad jis turi visà galià ir jo
didÏiuoju a ∞sakymu Ïemò bus
b
suvyniota kaip ra‰t˜ ritinys?
24 Todòl atgailaukite ir nusiÏeminkite prie‰ j∞, kad jis nei‰eit˜
su teisingumu prie‰ jus – kad
Jokbo sòklos likutis nei‰eit˜
tarp js˜ kaip a litas ir nesudraskyt˜ js˜ ∞ gabalus, ir nebus
kas gelbòja.
6 SKYRIUS
Nefitai susirenka ∞ Kumoros Ïem´
Ïtbtinòms kautynòms. Mormonas paslepia ‰ventuosius metra‰ãius Kumoros kalvoje. Lamanitai
nugali, o nefit˜ tauta sunaikinama.

16a Pr 6:3; Etr 2:15.
b Ps 1:4.
17a RR Gerasis
ganytojas.
18a 2 Nef 28:21.
19a 3 Nef 20:27–28.
20a 3 Nef 16:8–12.
b RR Abraomo

sandora.
21a En 1:12–18;
Mrm 9:36–37.
23a Hel 12:8–17.
b 3 Nef 26:3.
24a Mch 5:7;
3 Nef 20:15–16.
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·imtai tkstanãi˜ nukaunami kalaviju. Apie 385 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, a‰ baigiu savo metra‰t∞ apie savo liaudies, nefit˜,
a
sunaikinimà. Ir buvo taip, kad
mes Ïygiavome traukdamiesi
nuo lamanit˜.
2 Ir a‰, Mormonas, para‰iau
lai‰kà lamanit˜ karaliui ir noròjau, kad jis leist˜ mums surinkti
savo Ïmones ∞ Kumoros a Ïem´,
prie kalvos, kuri vadinosi
Kumora, ir ten mes galòsià stoti
su jais ∞ kovà.
3 Ir buvo taip, kad lamanit˜ karalius leido man tai, ko noròjau.
4 Ir buvo taip, kad mes nuÏygiavome ∞ Kumoros Ïem´ ir
pasistatòme palapines aplink
Kumoros kalvà; ir tai buvo daugybòs vanden˜, upi˜ ir ‰altini˜
Ïemòje; ir ãia mes tikòjomòs ∞gyti prana‰umà prie‰ lamanitus.
5 Ir kada praòjo trys ‰imtai
a‰tuoniasde‰imt ketveri metai,
mes buvome surink´ visus likusius savo Ïmones ∞ Kumoros
Ïem´.
6 Ir buvo taip, kad mums
surinkus visus savo Ïmones
daiktan ∞ Kumoros Ïem´, ‰tai a‰,
Mormonas, pasenau; ir Ïinodamas, kad tai bus paskutinò
mano Ïmoni˜ kova, ir gav´s
Vie‰paties ∞sakymà neleisti, kad
‰ventieji metra‰ãiai, kuriuos
ms˜ tòvai perduodavo i‰ kartos ∞ kartà, papult˜ ∞ lamanit˜
rankas (nes lamanitai sunaikint˜ juos), a‰ sudariau a ‰∞ metra‰t∞
6 1a 1 Nef 12:19;
Jar 1:10;
Al 45:9–14;
Hel 13:5–11.

2a
6a
b
c

i‰ Nefio plok‰teli˜ ir Kumoros
kalvoje b paslòpiau visus metra‰ãius, kurie man buvo patikòti
Vie‰paties rankos, i‰skyrus
c
‰itas keletà plok‰teli˜, kurias
perdaviau savo snui d Moroniui.
7 Ir buvo taip, kad mano Ïmonòs su savo Ïmonomis ir vaikais
dabar pamatò lamanit˜ a armijas,
atÏygiuojanãias ∞ juos; ir su ta
siaubinga mirties baime, kuri
pripildo vis˜ nelab˜j˜ krtines,
jie laukò j˜ atòjimo.
8 Ir buvo taip, kad jie atòjo
kautis su mumis, ir kiekviena
siela buvo pripildyta siaubo dòl
didelòs j˜ gausybòs.
9 Ir buvo taip, kad jie puolò
mano Ïmones kalaviju ir lanku,
ir stròle, ir kirviu, ir visokiais
karo ginklais.
10 Ir buvo taip, kad mano vyrai
buvo nukirsti, taip, btent mano
de‰imt tkstanãi˜, kurie buvo
su manimi, ir a‰ suÏeistas nukritau tarp j˜; ir jie praòjo pro
mane, tad nepadarò galo mano
gyvenimui.
11 Ir kada jie praòjo ir nukirto
a
visus mano Ïmones, i‰skyrus
dvide‰imt keturis i‰ ms˜ (tarp
kuri˜ buvo mano snus
Moronis), mes, pergyven´ savo
tautos mirt∞, rytojaus dienà,
kada lamanitai sugr∞Ïo ∞ savo
stovyklas, nuo Kumoros kalvos
vir‰aus pamatòme de‰imt tkstanãi˜ nukirst˜ mano Ïmoni˜,
kuriuos a‰ vedÏiau, bdamas
j˜ prie‰akyje.
12 Ir mes taip pat matòme tuos

Etr 9:3.
RR Plok‰telòs.
Etr 15:11.
MÎ 1:2.

d Mrm 8:1.
7 a 1 Nef 12:15.
11a 1 Nef 12:19–20;
Hel 15:17.
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de‰imt tkstanãi˜ mano Ïmoni˜, kuriems vadovavo mano
snus Moronis.
13 Ir ‰tai, krito Gidgidonio
de‰imt tkstanãi˜ ir taip pat jis
pats tarp j˜.
14 Ir Lamas krito su savo
de‰imãia tkstanãi˜; ir Gilgalas krito su savo de‰imãia
tkstanãi˜; ir Limhas krito su
savo de‰imãia tkstanãi˜; ir
Jeneumas krito su savo de‰imãia tkstanãi˜; ir Kumenihas,
ir Moronihas, ir Antionumas,
ir ·iblomas, ir ·emas, ir Jo‰as
krito – kiekvienas su savo
de‰imãia tkstanãi˜.
15 Ir buvo taip, kad buvo dar
de‰imt kit˜, kurie krito nuo
kalavijo, kiekvienas su savo de‰imãia tkstanãi˜; taip, tikrai,
krito a visi mano Ïmonòs, i‰skyrus tuos dvide‰imt keturis, kurie
buvo su manimi, ir taip pat
tuos nedaugel∞, kurie pabògo ∞
pietines ‰alis, tuos nedaugel∞,
kurie peròjo pas lamanitus; ir
j˜ knai ir kaulai, ir kraujas guli
ant Ïemòs veido, palikti juos
nuÏudÏiusi˜j˜ rank˜ pti ant
Ïemòs ir suirti, ir sugr∞Ïti ∞ savo
motinà Ïem´.
16 Ir mano siela buvo draskoma ‰irdgòlos dòl nukaut˜ mano
Ïmoni˜, ir a‰ ‰aukiau:
17 O js graÏuoliai, kaipgi
js galòjote i‰klysti i‰ Vie‰paties
keli˜! O js graÏuoliai, kaipgi
js galòjote atmesti tà Jòz˜, kuris
stovòjo i‰skòstomis rankomis,
kad jus priimt˜!
18 ·tai jeigu nebtumòte to
padar´, nebtumòte krit´. Bet
15a Al 9:24.
21a 1 Kor 15:53–54.

‰tai, js kritote, ir a‰ apverkiu
js˜ netekt∞.
19 O js, graÏieji sns ir
dukros, js, tòvai ir motinos, js,
vyrai ir Ïmonos, js, graÏuoliai,
kaipgi js galòjote kristi!
20 Bet ‰tai, js˜ nebòra, ir
mano sielvartavimai negali js˜
sugràÏinti.
21 Ir netrukus ateis diena, kada
js˜ mirtingasis turòs apsivilkti
nemirtingumu, ir ‰itie knai,
kurie dabar pva gendamume,
netrukus turòs tapti a negendanãiais knais; ir tada turòsite
stoti prie‰ Kristaus teismo kras´,
idant btumòte teisiami pagal
savo darbus; ir jei bus taip, kad
bsite teiss, tada bsite palaiminti su savo tòvais, kurie i‰òjo
anapus anksãiau js˜.
22 O kad btumòte atgailav´
prie‰ ‰itam didÏiam sunaikinimui i‰tinkant jus. Bet ‰tai, js˜
nebòra, ir Tòvas, taip, amÏinasis dangaus Tòvas, Ïino js˜
bsenà; ir jis elgiasi su jumis
pagal savo ateisingumà ir
b
gailestingumà.
7 SKYRIUS
Mormonas kvieãia paskutini˜j˜
dien˜ lamanitus tikòti Krist˜, priimti jo evangelijà ir bti i‰gelbòtiems. Visi, kurie tiki Biblija, taip
pat tikòs ir Mormono Knyga. Apie
385 m. po Kristaus gim.
Ir dabar ‰tai, a‰ noròãiau ‰∞ tà
pasakyti ‰it˜ i‰likusi˜ Ïmoni˜
a
likuãiui, jei bus taip, kad Dievas
duos jiems mano ÏodÏius, idant

22a RR Teisingumas.
b RR Gailestingumas,

gailestingas.
7 1a Hel 15:11–13.
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jie Ïinot˜ apie savo tòv˜ reikalus; taip, kalbu jums, Izraelio
nam˜ likuti; ir ‰tai ÏodÏiai,
kuriuos kalbu:
2 Îinokite, jog esate Izraelio
a
nam˜.
3 Îinokite, jog turite ateiti ∞
atgailà, antraip negalite bti
i‰gelbòti.
4 Îinokite, kad turite sudòti
savo karo ginklus ir daugiau
nebesimògauti kraujo liejimu,
ir daugiau j˜ nebeimti, nebent
Dievas ∞sakyt˜ jums.
5 Îinokite, kad turite ateiti ∞
savo tòv˜ a paÏinimà ir atgailauti
uÏ visas savo nuodòmes ir nedorybes, ir b tikòti Jòz˜ Krist˜,
kad jis yra Dievo Snus ir kad
jis Ïyd˜ buvo nuÏudytas, ir
kad Tòvo galia jis vòl prisikòlò,
ir ‰itaip laimòjo c pergal´ prie‰
kapà; ir taip pat jame prarytas
mirties geluonis.
6 Ir jis ∞gyvendina mirusi˜j˜
a
prikòlimà, per kà Ïmogus turi
bti prikeltas, kad stot˜ prie‰
jo b teismo kras´.
7 Ir jis ∞gyvendino pasaulio
a
i‰pirkimà, per kà tam, kuris
teismo dienà bus pripaÏintas
b
nekaltas prie‰ j∞, bus paskirta
c
gyventi Dievo akivaizdoje jo
karalystòje, idant nesibaigianãios d laimòs bsenoje su auk‰tybi˜ e chorais giedot˜ nepaliaujamus ‰lovinimus Tòvui ir Snui,
2a
5a
b
c
6a
b

Al 10:3.
2 Nef 3:12.
RR Tikòjimas, tikòti.
Iz 25:8; Mzj 16:7–8.
RR Prikòlimas.
RR Jòzus
Kristus – Teisòjas;
Teismas,
paskutinysis.

ir ·ventajai Dvasiai, kurie yra
vienas Dievas.
8 Todòl atgailaukite ir priimkite krik‰tà Jòzaus vardu, ir
laikykitòs Kristaus a evangelijos,
kuri bus pateikta jums ne tik
‰itame b metra‰tyje, bet taip pat
metra‰tyje, kuris ateis kitatauãiams c i‰ Ïyd˜, kuris i‰ kitatauãi˜ ateis d pas jus.
9 Nes ‰tai, a ‰itas para‰ytas tam,
kad b tikòtumòt anuo; ir jeigu
tikòsite anuo, tai tikòsite ir ‰ituo;
o jeigu tikòsite ‰ituo, suÏinosite
apie savo tòvus ir taip pat apie
nuostabius darbus, kurie tarp
j˜ buvo daromi Dievo galia.
10 Ir taip pat Ïinosite, kad esate
Jokbo sòklos likutis; todòl esate
priskaiãiuoti prie pirmosios sandoros Ïmoni˜; ir jei bus taip,
kad tikòsite Krist˜ ir bsite
pakrik‰tyti, pirma vandeniu, po
to ugnimi ir ·ventàja Dvasia,
sekdami ms˜ Gelbòtojo a pavyzdÏiu pagal tai, kà jis ∞sakò
mums, teismo dienà jums viskas
bus gerai. Amen.
f

8 SKYRIUS
Lamanitai medÏioja ir sunaikina
nefitus. Mormono Knyga i‰eis
Dievo galia. Paskelbti prakeiksmai
tiems, kurie i‰kvepia piktumus ir
prie‰i‰kumà prie‰ Vie‰paties darbà.

7 a RR I‰pirkti,
i‰pirktas,
i‰pirkimas.
b RR I‰teisinimas,
i‰teisinti.
c 1 Nef 10:21;
DS 76:62; Moz 6:57.
d RR DÏiaugsmas.
e Mzj 2:28.

f DS 20:28.
RR Dievas, Dievybò.
8 a RR Evangelija.
b RR Biblija.
c 2 Nef 29:4–13.
d 1 Nef 13:38.
9 a RR Mormono Knyga.
b 1 Nef 13:38–41.
10a 2 Nef 31:5–9.
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Nefit˜ metra‰tis i‰eis nelabumo,
moralinio i‰sigimimo ir atsimetimo dienà. Apie 400–421 m. po
Kristaus gim.
·tai a‰, a Moronis, baigiu savo
tòvo Mormono b metra‰t∞. ·tai a‰
turiu uÏra‰yti tik keletà dalyk˜,
kuriuos man ∞sakò mano tòvas.
2 Ir dabar, buvo taip, kad po
a
didÏiulio ir baisaus m‰io prie
Kumoros ‰tai nefitai, kurie pabògo ∞ pietin´ ‰al∞, b lamanit˜
buvo medÏiojami, kol visi jie
buvo sunaikinti.
3 Ir mano tòvà jie taip pat nuÏudò, ir a‰ a vienintelis i‰likau,
kad uÏra‰yãiau ‰∞ lidnà pasakojimà apie savo Ïmoni˜ sunaikinimà. Bet ‰tai, j˜ nebòra, ir a‰
vykdau savo tòvo ∞sakymà. Ir ar
jie nuÏudys mane, a‰ neÏinau.
4 Todòl a‰ para‰ysiu ir paslòpsiu metra‰ãius Ïemòje; o kur a‰
eisiu, neturi reik‰mòs.
5 ·tai mano tòvas sudarò a ‰ità
metra‰t∞ ir para‰ò apie to tikslà.
Ir ‰tai, a‰ taip pat apie tai ra‰yãiau, jeigu ant b plok‰teli˜ bt˜
vietos, bet jos nòra; o rdos a‰
neturiu, nes esu vienas. Mano
tòvas buvo nukautas m‰yje bei
visi mano giminaiãiai, ir a‰
neturiu nei draug˜, nei kur eiti;
ir kiek ilgai Vie‰pats leis man
gyventi, a‰ neÏinau.
6 ·tai nuo ms˜ Vie‰paties ir
Gelbòtojo atòjimo praòjo a keturi
‰imtai met˜.
8 1a RR Moronis,
Mormono snus.
b RR Plok‰telòs.
2 a Mrm 6:2–15.
b DS 3:18.
3 a Mor 9:22.

5a
b
6a
7a
8a
9a

7 Ir ‰tai, lamanitai medÏiojo
mano Ïmones, nefitus, i‰ miesto
∞ miestà ir i‰ vietovòs ∞ vietov´,
netgi kol j˜ nebeliko; ir smarkus
buvo j˜ a Ïlugimas; taip, smarkus ir stulbinantis yra mano
Ïmoni˜, nefit˜, sunaikinimas.
8 Ir ‰tai, btent Vie‰paties
ranka padarò tai. Ir ‰tai, be to
lamanitai a kariauja vienas su
kitu; ir visas ‰itos Ïemòs veidas
yra vientisas nuolatinis Ïudymo
ir kraujo liejimo ratas; ir niekas
neÏino ‰ito karo pabaigos.
9 Ir dabar ‰tai, a‰ daugiau nieko nesakau apie juos, nes, i‰skyrus lamanitus ir a plò‰ikus, ant ‰itos Ïemòs veido nieko nebeliko.
10 Ir nòra nò vieno, kas paÏ∞sta tikràj∞ Dievà, i‰skyrus
Jòzaus a mokinius, kurie pasiliko
Ïemòje, kol ‰it˜ Ïmoni˜ nelabumas tiek i‰augo, kad Vie‰pats nebeleido jiems b pasilikti
su ‰itais Ïmonòmis; ir ar jie
tebòra ant ‰itos Ïemòs veido,
niekas neÏino.
11 Bet ‰tai, mano a tòvas ir
a‰ matòme juos, ir jie tarnavo
mums.
12 Ir kas tik gaus ‰ità metra‰t∞
ir nepasmerks jo dòl netobulum˜, kuri˜ yra jame, tas paÏins
dar a didesnius dalykus negu
‰itie. ·tai a‰ esu Moronis; ir
jeigu bt˜ ∞manoma, a‰ viskà
jums atskleisãiau.
13 ·tai a‰ baigiu kalbòti apie
‰ituos Ïmones. A‰ esu Mormono

Mrm 2:17–18.
Mrm 6:6.
Al 45:10.
1 Nef 12:2–3.
1 Nef 12:20–23.
Mrm 2:8.

10a 3 Nef 28:7; Etr 12:17.
RR Trys mokiniai
nefitai.
b Mrm 1:16.
11a 3 Nef 28:24–26.
12a 3 Nef 26:6–11.

Mormono 8:14–24

512

snus, o mano tòvas buvo Nefio
a
palikuonis.
14 Ir a‰ esu tas, kuris a paslepia
‰ità metra‰t∞ Vie‰paãiui; jo
plok‰telòs nòra vertingos dòl
Vie‰paties ∞sakymo. Nes jis tikrai pasakò, jog niekas ne∞gis j˜
b
pelnui gauti; bet jose uÏra‰ytas
metra‰tis yra didÏiulòs vertòs;
ir tà, kuris atne‰ j∞ ∞ ‰viesà,
Vie‰pats palaimins.
15 Nes niekas negali turòti galios atne‰ti j∞ ∞ ‰viesà, jeigu tai
jam neduota Dievo; nes Dievas
nurodo, kad tai bt˜ padaryta
su a akimi, pa‰v´sta vien tik jo
‰lovei, arba seniai ir ilgam
i‰sklaidyt˜ Vie‰paties sandoros
Ïmoni˜ gerovei.
16 Ir palaimintas a tas, kuris
atne‰ j∞ ∞ ‰viesà; nes jis bus b atne‰tas i‰ tamsos ∞ ‰viesà pagal
Dievo Ïod∞; taip, jis bus atne‰tas
i‰ Ïemòs ir jis ‰vies i‰ tamsos, ir
bus atskleistas Ïmonòms; ir tai
bus padaryta Dievo galia.
17 O jeigu pasitaikyt˜ a klaid˜,
tai jos yra Ïmogaus klaidos. Bet
‰tai mes neÏinome klaid˜; taãiau
Dievas Ïino viskà; todòl tas,
kuris b smerkia, tebna atsargus,
kad nepatekt˜ ∞ pragaro ugn∞.
18 Ir tas, kuris sako: Parodyk
jas man arba bsi sumu‰tas, –
tepasisaugo, kad nereikalaut˜
to, kas draudÏiama Vie‰paties.
19 Nes ‰tai tas, kuris a teisia
skubotai, pats bus skubotai
teisiamas; nes jo uÏmokestis
13a
14a
b
15a
16a

3 Nef 5:20.
Mor 10:1–2.
DÏS–I 1:46.
DS 4:5.
2 Nef 3:6–7, 11,
13–14.
b Iz 29:18; 2 Nef 27:29.

bus pagal jo darbus; todòl tas,
kuris mu‰a, pats bus mu‰amas
Vie‰paties.
20 ·tai kà sako Ra‰tas: Îmogus
nei mu‰, nei teis; nes teismas
yra mano, – sako Vie‰pats, –
ir ker‰tas taip pat yra mano, a‰
atmokòsiu.
21 O tas, kuris i‰kvòps piktumus ir prie‰i‰kumus prie‰ Vie‰paties darbà ir prie‰ Vie‰paties
sandoros Ïmones, kurie yra
Izraelio nam˜, ir sakys: Mes
sunaikinsime Vie‰paties darbà,
ir Vie‰pats neprisimins savo
sandor˜, kurias sudarò Izraelio
namams, – tam gresia bti nukirstam ir ∞mestam ∞ ugn∞;
22 nes Vie‰paties amÏini a tikslai risis toliau, kol visi jo paÏadai
bus ∞vykdyti.
23 Tyrinòkite a Izaijo prana‰ystes. ·tai a‰ negaliu j˜ uÏra‰yti. Taip, ‰tai sakau jums, kad
tie ‰ventieji, kurie i‰òjo anapus
prie‰ mane, kurie apgyveno ‰ià
Ïem´, b ‰auks, taip, netgi i‰ dulki˜ jie ‰auksis Vie‰paties; ir kaip
Vie‰pats gyvas, jis prisimins
sandoras, kurias sudarò su jais.
24 Ir jis Ïino j˜ a maldas, kad
jos buvo j˜ broli˜ labui. Ir jis
Ïino j˜ tikòjimà, nes jo vardu jie
galòjo perkelti b kalnus; ir jo
vardu jie galòjo drebinti Ïem´;
ir jo ÏodÏio galia jie sugriaudavo c kalòjimus; taip, net ugnimi
plieskianãios krosnys negalòjo
pakenkti jiems, nei laukiniai

17a Mrm 9:31, 33;
Etr 12:23–28.
b 3 Nef 29:5; Etr 4:8.
19a DÏSV, Mt 7:1–2;
3 Nef 14:1–2;
Mor 7:14.
22a DS 3:3.

23a 3 Nef 20:11; 23:1.
b Iz 29:4;
2 Nef 3:19–20; 26:16.
24a En 1:12–18;
Mrm 9:36; DS 10:46.
b JokK 4:6; Hel 10:9.
c Al 14:27–29.
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Ïvòrys, nei nuodingos gyvatòs,
dòl jo ÏodÏio galios.
25 Ir ‰tai, jie taip pat a meldòsi
uÏ tà, kuriam Vie‰pats leis atne‰ti ‰ituos dalykus.
26 Ir niekas tenesako, kad jie
neateis, nes jie tikrai ateis, kadangi Vie‰pats tai pasakò; nes jie
ateis a i‰ Ïemòs Vie‰paties ranka,
ir niekas to negali sustabdyti; ir
tai ateis tà dienà, kada bus sakoma, kad b stebuklai pasibaigò;
ir tai ateis taip, lyg kas kalbòt˜
c
i‰ mirusi˜j˜.
27 Ir tai ateis tà dienà, kada
‰vent˜j˜ a kraujas ‰auksis Vie‰paties dòl b slapt˜ sàjung˜ ir
tamsos darb˜.
28 Taip, tai ateis tà dienà, kada
bus neigiama Dievo galia, o
a
baÏnyãios bus suter‰tos ir auk‰tinsis dòl savo ‰irdÏi˜ i‰didumo; taip, btent tà dienà, kada
baÏnyãi˜ vadovai ir mokytojai
auk‰tinsis dòl savo ‰irdÏi˜
i‰didumo, netgi tiek, kad pavydòs t˜, kurie priklauso j˜
baÏnyãioms.
29 Taip, tai ateis tà dienà,
kada a bus girdòti apie gaisrus
ir audras, ir dm˜ b kus svetimose ‰alyse;
30 ir bus taip pat girdòti apie
a
karus, kar˜ gandus ir Ïemòs
drebòjimus ∞vairiose vietose.
31 Taip, tai ateis tà dienà, kada
25a Mrm 5:21.
26a Iz 29:4; 2 Nef 33:13.
b Mrm 9:15–26;
Mor 7:27–29, 33–37.
c 2 Nef 26:15–16;
Mrm 9:30;
Mor 10:27.
27a Etr 8:22–24;
DS 87:6–7.
b RR Slaptos sàjungos.

bus dideli uÏter‰tumai ant
Ïemòs veido; bus ÏmogÏudystòs
ir plò‰imas, ir melas, ir apgaulòs,
ir paleistuvystòs, ir visokie
bjaurumai; tada bus daug toki˜,
kurie sakys: Daryk tà ar daryk
anà – tai a neturi reik‰mòs, kadangi Vie‰pats b uÏtars tokius
paskutiniàjà dienà. Bet vargas
tokiems, nes jie yra c karãiojoje
tulÏyje ir nedorybòs panãiuose.
32 Taip, tai ateis tà dienà, kada
bus pastatytos baÏnyãios, kurios
sakys: Ateik pas mane, ir uÏ
tavo pinigus tau bus atleistos
nuodòmòs.
33 O js, nelabi, i‰kryp´ ir
kietasprandÏiai Ïmonòs, kodòl
pasistatòte baÏnyãias a pelnui
gauti? Kodòl b pakeitòte ‰ventà
Dievo Ïod∞ ir taip uÏsitraukòte
c
pasmerkimà savo sieloms? ·tai
Ïiròkite ∞ Dievo aprei‰kimus,
nes ‰tai tà dienà ateis tas laikas,
kada visa tai bus ∞vykdyta.
34 ·tai Vie‰pats parodò man
didÏius ir nuostabius dalykus
apie tai, kas netrukus turi ∞vykti,
tà dienà, kada ‰itie dalykai ateis
pas jus.
35 ·tai a‰ kalbu jums, tarsi btumòte ãia, nors js˜ dar nòra.
Bet ‰tai Jòzus Kristus parodò
man jus, ir a‰ Ïinau js˜ darbus.
36 Ir Ïinau, kad a vaik‰tote
savo ‰irdÏi˜ i‰didume; ir nòra

28a 2 Tim 3:1–7;
1 Nef 14:9–10;
2 Nef 28:3–32;
DS 33:4.
29a Jl 3:1–5;
2 Nef 27:2–3.
b 1 Nef 19:11;
DS 45:39–42.
30a Mt 24:6;
1 Nef 14:15–17.

31a
b
c
33a

2 Nef 28:21–22.
2 Nef 28:8.
Al 41:11.
RR PiktnaudÏiavimas
kunigavimu.
b 1 Nef 13:26–29.
c RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
36a RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.
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nò vieno, i‰skyrus vos keletà,
kurie b nesiauk‰tina dòl savo
‰irdÏi˜ i‰didumo ∞ c labai graÏi˜
drabuÏi˜ dòvòjimà, ∞ pavydà ir
nesutarimus, ir piktumà, ir persekiojimus, ir visokias nedorybes; ir js˜ baÏnyãios, taip, netgi
visos jos yra suter‰tos dòl js˜
‰irdÏi˜ i‰didumo.
37 Nes ‰tai, js mylite a pinigus
ir savo turtà, ir savo graÏius drabuÏius, ir savo baÏnyãi˜ puo‰numà labiau negu mylite varg‰à
ir beturt∞, ligotà ir prislògtàj∞.
38 O js, susiter‰òliai, js,
veidmainiai, js, mokytojai,
parduodantys save uÏ tai, kas
praÏudys, kodòl suter‰òte ‰ventà Dievo baÏnyãià? Kodòl a gòdijatòs priimti Kristaus vardà?
Kodòl nepagalvojate, kad begalinò laimò yra vertingiau uÏ
niekad nemir‰tanãià b nelaim´, – ar dòl pasaulio c gyriaus?
39 Kodòl puo‰iatòs tuo, kas
neturi gyvybòs, o tuo pat metu
leidÏiate alkanam ir beturãiui,
ir nuogam, ir ligotam, ir prislògtajam praeiti pro jus ir j˜
nepastebite?
40 Taip, kodòl kuriate savo
a
slaptus bjaurumus pelnui gauti
ir darote, kad na‰lòs sielvartaut˜ prie‰ais Vie‰pat∞ ir taip pat
na‰laiãiai sielvartaut˜ prie‰ais
Vie‰pat∞, ir taip pat j˜ tòv˜ ir
j˜ vyr˜ kraujas nuo Ïemòs
‰aukt˜si Vie‰paties, dòl ker‰to
ant js˜ galv˜?
41 ·tai ker‰to kalavijas pakibo
36b
c
37a
38a

JokK 2:13.
Al 5:53.
2 Nef 28:9–16.
Rom 1:16; 2 Tim 1:8;
1 Nef 8:25–28;
Al 46:21.

vir‰ js˜; ir netrukus ateis laikas, kada jis a atker‰ys jums uÏ
‰vent˜j˜ kraujà, nes jis ilgiau
nebepak´s j˜ ‰auksm˜.
9 SKYRIUS
Tuos, kurie netiki Krist˜, Moronis
‰aukia atgailauti. Jis skelbia stebukl˜ Dievà, kuris teikia aprei‰kimus ir i‰lieja dovanas bei Ïenklus
ant teisi˜j˜. Stebuklai pasibaigia
dòl netikòjimo. Îenklai lydi tuos,
kurie tiki. Îmonòs raginami bti
i‰mintingi ir laikytis ∞sakym˜. Apie
401–421 m. po Kristaus gim.
Ir dabar, a‰ taip pat kalbu tiems,
kurie netiki Krist˜.
2 ·tai ar js tikòsite savo
aplankymo dienà – ‰tai kada
Vie‰pats ateis, taip, btent tà
a
didÏià dienà, kada b Ïemò bus
suvyniota kaip ra‰t˜ ritinys ir
elementai c sutirps nuo didelio
kar‰ãio, taip, tà didÏià dienà,
kada bsite atvesti stoti prie‰
Dievo Avinòl∞, – ar ir tada
sakysite, kad Dievo nòra?
3 Ar ir tada tebeneigsite Krist˜,
ar akivaizdÏiai matysite Dievo
Avinòl∞? Argi manote, kad gyvensite su juo, pilnai suvokdami
savo kalt´? Argi manote, kad
btumòte laimingi, gyvendami
su ta ‰venta Esybe, kai js˜
sielos bt˜ kankinamos kaltòs
suvokimo, kad visada paÏeidinòjote jos ∞statymus?
4 ·tai sakau jums, jog btumòte

b Mzj 3:25.
c 1 Nef 13:9.
40a RR Slaptos sàjungos.
41a 1 Nef 22:14.
9 2a Mal 3:23;
3 Nef 28:31.

b Mrm 5:23;
DS 63:20–21.
RR Pasaulis –
Pasaulio pabaiga.
c Am 9:13;
3 Nef 26:3.
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nelaimingesni, gyvendami su
‰ventu ir teisingu Dievu, suvokdami savo ne‰varumà prie‰ais j∞,
negu gyvendami su a pasmerktomis sielomis b pragare.
5 Nes ‰tai, kada bsite atvesti
pamatyti savo a nuogumo prie‰ais Dievà ir taip pat Dievo
‰lovòs bei Jòzaus Kristaus ‰ventumo, tai uÏdegs jus neuÏgesinamos ugnies liepsna.
6 O tad js, a netikintieji, b atsigr´Ïkite ∞ Vie‰pat∞; kar‰tai ‰aukitòs Tòvo Jòzaus vardu, kad
galbt btumòte pripaÏinti be
dòmòs, c tyrais, skaisãiais ir baltais, bdami apvalyti dAvinòlio
krauju, tà didÏià ir paskutiniàjà
dienà.
7 Ir dar sakau jums, kurie
a
neigiate Dievo aprei‰kimus ir
sakote, kad jie pasibaigò, kad
nòra nei aprei‰kim˜, nei prana‰ysãi˜, nei dovan˜, nei gydymo,
nei kalbòjimo lieÏuviais ir
b
lieÏuvi˜ ai‰kinimo.
8 ·tai sakau jums, kad tas, kuris tai neigia, nepaÏ∞sta Kristaus
a
evangelijos; taip, neskait´s
Ra‰t˜; o jeigu skaitò, tai j˜
b
nesupranta.
9 Nes argi neskaitome, kad
Dievas yra a tas pats vakar, ‰iandien ir per amÏius ir kad jame
nòra nei permain˜, nei keitimosi
‰e‰òlio.
4 a RR Pasmerktas,
pasmerktumas.
b RR Pragaras.
5 a 2 Nef 9:14.
6 a RR Netikòjimas.
b Ez 18:23, 32;
DS 98:47.
c RR Tyras, tyrumas.
d RR Dievo Avinòlis.
7 a 3 Nef 29:6–7.

b
8a
b
9a

10 Ir dabar, jeigu js susigalvojote sau dievà, kuris mainosi ir
kuriame yra keitimosi ‰e‰òlis, tai
susigalvojote sau dievà, kuris
nòra stebukl˜ Dievas.
11 Bet ‰tai, a‰ jums parodysiu
stebukl˜ Dievà, btent Abraomo
Dievà ir Izaoko Dievà, ir Jokbo
Dievà; ir tai yra tas pats a Dievas,
kuris sukrò dangus ir Ïem´, ir
viskà, kas juose.
12 ·tai jis sukrò Adomà, o per
a
Adomà atòjo Ïmogaus b nuopuolis. O dòl Ïmogaus nuopuolio atòjo Jòzus Kristus, btent
Tòvas ir Snus, o dòl Jòzaus
Kristaus atòjo Ïmogaus c i‰pirkimas.
13 O dòl Ïmogaus i‰pirkimo,
kuris ∞vyko per Jòz˜ Krist˜,
jie yra atvesti atgal Vie‰paties
akivaizdon; taip, tai yra tai, per
kà visi Ïmonòs yra i‰pirkti, kadangi Kristaus mirtis ∞gyvendina a prikòlimà, kuris ∞gyvendina
i‰pirkimà i‰ begalinio b miego,
i‰ kurio visi Ïmonòs bus prikelti
Dievo galia, kada suskardòs
trimitas; ir jie i‰eis, tiek maÏi,
tiek ir dideli, ir visi stos prie‰ais
jo teismo pertvarà, bdami
i‰pirkti ir i‰laisvinti nuo ‰it˜
amÏin˜j˜ mirties, kuri yra laikinoji mirtis, c panãi˜.
14 Ir tada juos i‰tinka ·ventojo
a
teismas; ir tada ateina laikas,

1 Kor 12:7–10; TT 1:7.
RR Evangelija.
Mt 22:29.
Hbr 13:8;
1 Nef 10:18–19;
Al 7:20; Mor 8:18;
DS 20:12.
11a Pr 1:1; Mzj 4:2;
DS 76:20–24.
RR Jòzus Kristus.

12a Mzj 3:26.
b RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
c RR I‰pirkti,
i‰pirktas, i‰pirkimas.
13a Hel 14:15–18.
b DS 43:18.
c DS 138:16.
14a RR Teismas,
paskutinysis.
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kada tas, kuris bne‰varus,
pasiliks ne‰varus; ir tas, kuris
teisus, pasiliks teisus; kuris laimingas, pasiliks laimingas, ir
tas, kuris nelaimingas, pasiliks
nelaimingas.
15 Ir dabar, o visi js, i‰galvoj´
sau dievà, kuris negali daryti
a
stebukl˜, a‰ noròãiau paklausti
jus: argi visa tai, apie kà kalbòjau, jau praòjo? Argi jau pasibaigò? ·tai sakau jums: ne; ir
Dievas nesiliovò buv´s stebukl˜
Dievas.
16 ·tai argi tai, kas Vie‰paties
padaryta, ne nuostabu ms˜
akyse? Taip, ir kas gali suvokti
nuostabius Dievo a darbus?
17 Kas pasakys, kad ne stebuklas, jog per jo a Ïod∞ atsirado
dangus ir Ïemò; ir jo ÏodÏio
galia Ïmogus buvo b sukurtas i‰
Ïemòs c dulki˜; ir jo ÏodÏio galia
buvo daromi stebuklai?
18 Ir kas pasakys, kad Jòzus
Kristus nepadarò daugybòs galing˜ a stebukl˜? Ir daug galing˜
stebukl˜ buvo padaryta apa‰tal˜ rankomis.
19 Ir jeigu a stebuklai buvo
daromi tada, tai kodòl gi Dievas nustojo bti stebukl˜
Dievas, tebebdamas nesikeiãianti Esybò? Ir ‰tai, sakau
jums, kad jis nesikeiãia; antraip
jis liaut˜si bti Dievas; o jis
14b Al 7:21; DS 88:35.
15a Mor 7:35–37;
DS 35:8.
RR Stebuklas.
16a Ps 40:6; DS 76:114;
Moz 1:3–5.
17a JokK 4:9.
b RR Sukurti, sukrimas.
c Pr 2:7; Mzj 2:25.
18a Jn 6:14.

nesiliauja bti Dievas ir yra
stebukl˜ Dievas.
20 O prieÏastis, dòl kurios jis
liaujasi dar´s a stebuklus tarp
Ïmoni˜ vaik˜, yra ta, kad jie
nusirita ∞ netikòjimà ir i‰klysta
i‰ teisingo kelio, ir nepaÏ∞sta
Dievo, kuriuo turòt˜ b pasikliauti.
21 ·tai sakau jums, kad kiekvienas, kuris niekuo neabejodamas tiki Krist˜, a ko bepra‰yt˜
Tòvà Kristaus vardu, tai bus jam
suteikta; ir tai paÏadas visiems,
tai yra iki Ïemòs pakra‰ãi˜.
22 Nes ‰tai, Jòzus Kristus,
Dievo Snus, taip sakò savo
mokiniams, kurie turòjo pasilikti, taip, ir taip pat visiems savo
mokiniams, girdint miniai:
a
Eikite ∞ visà pasaul∞ ir skelbkite
evangelijà kiekvienam kriniui;
23 kas ∞tikòs ir bus pakrik‰tytas, bus i‰gelbòtas, bet kas
netikòs, bus a pasmerktas;
24 ir tikinãiuosius seks tokie
a
Ïenklai: mano vardu jie i‰varinòs b velnius, kalbòs naujais
lieÏuviais, ims gyvates, ir, jei
i‰gers kà nors mirtino, jiems tai
nepakenks; jie uÏdòs c rankas ant
ligoni˜, ir ‰ie pasveiks;
25 ir kiekvienam, kuris tikòs
mano vardà, niekuo neabejodamas, tam a‰ a patvirtinsiu visus
savo ÏodÏius, net iki Ïemòs
pakra‰ãi˜.

19a DS 63:7–10.
23a RR Pasmerktas,
20a Ts 6:11–13;
pasmerktumas.
Etr 12:12–18;
24a Mk 16:17–18.
Mor 7:35–37.
RR Îenklas.
b RR Pasitikòjimas,
b ApD 16:16–18.
pasitikòti.
c RR Patarnavimas
21a Mt 21:22; 3 Nef 18:20.
ligoniams.
22a Mk 16:15–16.
25a RR Aprei‰kimas;
RR Misionieri‰kas
Liudijimas.
darbas.
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26 Ir dabar, ‰tai, kas gali pasiprie‰inti Vie‰paties darbams?
a
Kas gali paneigti jo ÏodÏius?
Kas sukils prie‰ Vie‰paties visagalyb´? Kas niekins Vie‰paties
darbus? Kas niekins Kristaus
vaikus? Îiròkite, visi js, Vie‰paties darb˜ b niekintojai, nes
js stebòsitòs ir Ïsite.
27 O tad neniekinkite ir nesistebòkite, bet ∞siklausykite ∞
Vie‰paties ÏodÏius ir pra‰ykite
Tòvà Jòzaus vardu visko, ko
tik jums reikia. Neabejokite,
bet tikòkite ir pradòkite, kaip
senovòs laikais, ir a ateikite pas
Vie‰pat∞ visa savo b ‰irdimi bei
su baime ir virpuliu prie‰ais j∞
c
∞gyvendinkite savo i‰gelbòjimà.
28 Bkite a i‰mintingi savo
i‰bandymo dienomis; nusiplò‰kite bet kok∞ ne‰varumà; nieko
nepra‰ykite, kad tai i‰eikvotumòte savo b geiduliams, bet
pra‰ykite nepajudinamai apsisprend´, jog nepasiduosite
jokiai pagundai, bet kad tarnausite tikrajam ir c gyvajam
Dievui.
29 Îiròkite, kad nesikrik‰tytumòte a nevertai; Ïiròkite, kad
nepriimtumòte Kristaus sakramento b nevertai; bet Ïiròkite,
kad viskà darytumòte bdami
c
verti, ir darykite tai Jòzaus
Kristaus, gyvojo Dievo Snaus,
vardu; ir jeigu tai darysite ir
26a
b
27a
b

3 Nef 29:4–7.
Pat 13:13.
Mor 10:30–32.
Joz 22:5;
DS 64:22, 34.
RR ·irdis.
c Fil 2:12.
28a JokK 6:12.
b RR Geidulys.

i‰tversite iki galo, jokiu bdu
nebsite i‰mesti laukan.
30 ·tai kalbu jums, lyg a kalbòãiau i‰ mirusi˜j˜; nes Ïinau,
kad turòsite mano ÏodÏius.
31 Nesmerkite man´s dòl mano
a
netobulumo nei mano tòvo dòl
jo netobulumo, nei t˜, kurie ra‰ò
prie‰ j∞; bet verãiau dòkokite
Dievui, kad jis aprei‰kò jums
ms˜ netobulumus, idant js
pasimokytumòte bti i‰mintingesni, negu buvome mes.
32 Ir dabar, ‰tai, mes para‰òme ‰ità metra‰t∞ pagal savo
Ïinojimà, ra‰menimis, kurie
msuose vadinami a pakeistais
egiptieti‰kais, kurie buvo perduodami ir keiãiami pagal ms˜
kalbà.
33 Ir jeigu ms˜ plok‰telòs
bt˜ pakankamai didelòs, mes
ra‰ytume hebraji‰kai; bet hebraj˜ kalbà mes taip pat pakeitòme;
ir jeigu btume galòj´ ra‰yti
hebraji‰kai, ‰tai ms˜ metra‰tyje nebt˜ joki˜ netobulum˜.
34 Bet Vie‰pats Ïino, kà mes
uÏra‰òme ir taip pat kad jokia
kita liaudis neÏino ms˜ kalbos;
ir dòl to, kad jokia kita liaudis
neÏino ms˜ kalbos, jis paruo‰ò
a
priemones jam i‰versti.
35 Ir tai uÏra‰yta, kad mes
i‰valytume savo apdarus nuo
nusiritusi˜ ∞ a netikòjimà broli˜
kraujo.

c Al 5:13.
31a Mrm 8:17;
29a RR Krik‰tas,
Etr 12:22–28, 35.
krik‰tyti – Krik‰to
32a 1 Nef 1:2;
reikalavimai.
Mzj 1:4.
b 1 Kor 11:27–30;
34a Mzj 8:13–18;
3 Nef 18:28–32.
Etr 3:23, 28;
c RR Vertas, vertumas.
DS 17:1.
30a Mrm 8:26;
35a 2 Nef 26:15.
Mor 10:27.

Mormono 9:36–Etero 1:12
36 Ir ‰tai, tai, ko mes a tro‰kome
savo broliams, taip, btent kad
jie bt˜ sugràÏinti ∞ Kristaus
paÏinimà, sutinka su vis˜
‰vent˜j˜, kurie gyveno ‰itoje
Ïemòje, maldomis.
37 Ir teduoda Vie‰pats Jòzus
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Kristus, kad ∞ j˜ maldas bt˜
atsakyta pagal j˜ tikòjimà; ir teprisimena Dievas Tòvas sandorà, kurià jis sudarò su Izraelio
namais; ir telaimina jis juos
per amÏius, per tikòjimà Jòzaus
Kristaus vardu. Amen.

Etero knyga

J

aredit˜ metra‰tis, paimtas i‰ dvide‰imt keturi˜ plok‰teli˜, kurias rado
Limhio Ïmonòs Mozijo dienomis.
1 SKYRIUS

Moronis sutrumpina Etero ra‰tus.
Pateikiama Etero genealogija. Prie
Babelòs bok‰to jaredit˜ kalba liko
nesumai‰yta. Vie‰pats paÏada vesti
juos ∞ rinktin´ Ïem´ ir padaryti
didÏia tauta.

I

R dabar a‰, a Moronis, t´siu
apra‰ymà apie tuos senovòs
gyventojus, kurie buvo sunaikinti Vie‰paties b ranka ant ‰itos
‰iaurinòs ‰alies veido.
2 Ir savo apra‰ymà, kuris vadinasi Etero knyga, a‰ imu i‰
a
dvide‰imt keturi˜ plok‰teli˜,
kurias rado Limhio Ïmonòs.
3 Ir kadangi a‰ manau, jog
pradin´ ‰io metra‰ãio dal∞, kalbanãià apie pasaulio sukrimà ir
taip pat apie Adomà, ir apra‰ymà nuo to laiko net iki didÏiojo
a
bok‰to ir visko, kas ∞vyko tarp
36a Mrm 8:24–26;
DS 10:46–49.
[etero]
1 1a RR Moronis,
Mormono snus.
b Mrm 5:23;

DS 87:6–7.
2 a Al 37:21;
Etr 15:33.
3 a Om 1:22;
Mzj 28:17;
Hel 6:28.

Ïmoni˜ vaik˜ iki to laiko, turi
Ïydai;
4 todòl neapra‰inòju viso to,
kas ∞vyko nuo aAdomo dien˜
iki to laiko; bet tai yra ant
plok‰teli˜; ir kas jas ras, tas
turòs galià gauti visà apra‰ymà.
5 Bet ‰tai, a‰ pateikiu ne visà,
o tik dal∞ apra‰ymo – nuo
bok‰to iki j˜ sunaikinimo.
6 Ir taip a‰ pateikiu ‰∞ apra‰ymà. Tas, kuris sura‰ò ‰ità metra‰t∞, buvo a Eteras, ir jis buvo
Koriantoro palikuonis.
7 Koriantoras buvo Morono
snus.
8 O Moronas buvo Etemo
snus.
9 O Etemas buvo Aho snus.
10 O Ahas buvo Seto snus.
11 O Setas buvo ·iblono
snus.
12 O ·iblonas buvo Komo
snus.
4 a T.y. apimant tà pat∞
periodà, kuris
apra‰ytas Pr 1–10
skyriuose.
6 a Etr 12:2; 15:34.
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13 O Komas buvo Koriantumo
snus.
14 O Koriantumas buvo
Amnigado snus.
15 O Amnigadas buvo Aarono
snus.
16 O Aaronas buvo Heto,
Heartomo snaus, palikuonis.
17 O Heartomas buvo Libo
snus.
18 O Libas buvo Ki‰o snus.
19 O Ki‰as buvo Koromo
snus.
20 O Koromas buvo Levio
snus.
21 O Levis buvo Kimo snus.
22 O Kimas buvo Moriantono
snus.
23 O Moriantonas buvo Riplaki‰o palikuonis.
24 O Riplaki‰as buvo ·ezo
snus.
25 O ·ezas buvo Heto snus.
26 O Hetas buvo Komo snus.
27 O Komas buvo Koriantumo
snus.
28 O Koriantumas buvo Emero
snus.
29 O Emeras buvo Omero
snus.
30 O Omeras buvo ·ulo
snus.
31 O ·ulas buvo Kibo snus.
32 O Kibas buvo snus Oriho,
kuris buvo Jaredo snus.
33 Tas a Jaredas su savo broliu
ir j˜ ‰eimomis bei su kai kuriais
kitais Ïmonòmis ir j˜ ‰eimomis
atòjo nuo didÏiojo bok‰to tuo
metu, kai Vie‰pats b sumai‰ò
Ïmoni˜ kalbà ir savo rstybòje
prisiekò, kad jie bus i‰sklaidyti
ant visos Ïemòs c veido; ir pagal
33a RR Jaredas.
b Pr 11:6–9.

Vie‰paties Ïod∞ tie Ïmonòs buvo
i‰sklaidyti.
34 Ir kadangi Jaredo a brolis
buvo stambus ir galingas vyras
ir vyras, kuriam Vie‰pats buvo
labai palankus, Jaredas, jo brolis, tarò jam: ·aukis Vie‰paties,
kad jis nesumai‰yt˜ ms˜
idant nebegalòtume suprasti
ms˜ ÏodÏi˜.
35 Ir buvo taip, kad Jaredo
brolis ‰aukòsi Vie‰paties ir
Vie‰pats pasigailòjo Jaredo; todòl jis nesumai‰ò Jaredo kalbos;
ir Jaredas ir jo brolis nebuvo
sumai‰yti.
36 Tada Jaredas sakò savo
broliui: Vòl ‰aukis Vie‰paties,
ir galbt jis nugr´‰ savo pykt∞
nuo t˜, kurie yra ms˜ draugai,
ir nesumai‰ys j˜ kalbos.
37 Ir buvo taip, kad Jaredo
brolis ‰aukòsi Vie‰paties ir
Vie‰pats pasigailòjo j˜ draug˜ ir
taip pat j˜ ‰eim˜, tad jie nebuvo
sumai‰yti.
38 Ir buvo taip, kad Jaredas
vòl kalbòjo savo broliui, sakydamas: Eik ir pasiteirauk Vie‰paties, ar jis i‰varys mus i‰ ‰itos
Ïemòs, o jeigu i‰varys mus i‰
‰itos Ïemòs, ‰aukis jo, kur mums
eiti. Ir kas Ïino, ar Vie‰pats
nenugabens ms˜ ∞ Ïem´, kuri
yra a rinktinò tarp vis˜ kit˜
Îemòje? O jei taip atsitiks, bkime i‰tikimi Vie‰paãiui, kad
gautume jà kaip savo paveldà.
39 Ir buvo taip, kad Jaredo
brolis ‰aukòsi Vie‰paties pagal
tai, kas buvo pasakyta Jaredo
burna.
40 Ir buvo taip, kad Vie‰pats

c Mzj 28:17.
34a RR Jaredo brolis.

38a RR PaÏadòtoji Ïemò.

Etero 1:41–2:8
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i‰girdo Jaredo brol∞ ir pasigailòjo jo bei tarò jam:
41 Eik ir surink savo kaimenes,
tiek patinus, tiek ir pateles,
∞vairi˜ r‰i˜; ir taip pat ∞vairi˜
r‰i˜ sòkl˜ ir savo a ‰eimas, ir
taip pat Jaredà, savo brol∞, ir jo
‰eimà, ir taip pat savo b draugus
ir j˜ ‰eimas, ir Jaredo draugus
ir j˜ ‰eimas.
42 Ir kada tai padarysi, a leiskis
j˜ prie‰aky ∞ slòn∞ ‰iauròje. Ir
ten a‰ pasitiksiu tave ir eisiu
b
prie‰aky tav´s ∞ Ïem´, kuri yra
c
rinktinò tarp vis˜ Îemòs Ïemi˜.
43 Ir ten a‰ palaiminsiu tave ir
tavo sòklà ir pakelsiu sau i‰ tavo
sòklos, tavo brolio sòklos ir
sòklos t˜, kurie eis su tavimi,
galingà tautà. Ir ant visos Ïemòs
veido nebus galingesnòs uÏ tautà, kurià a‰ pakelsiu sau i‰ tavo
sòklos. Ir tai a‰ padarysiu tau dòl
to, kad taip ilgai ‰aukeisi man´s.
2 SKYRIUS
Jareditai ruo‰iasi kelionei ∞ paÏadòtàjà Ïem´. Tai rinktinò Ïemò, kur
Ïmonòs turi tarnauti Kristui arba
bus nu‰luoti. Vie‰pats tris valandas
kalba Jaredo broliui. Jareditai statosi
barÏas. Vie‰pats pra‰o Jaredo brol∞
pasilyti, kaip ap‰viesti barÏas.
Ir buvo taip, kad Jaredas, jo
brolis bei j˜ ‰eimos ir taip pat
Jaredo ir jo brolio draugai bei
j˜ ‰eimos su savo kaimenòmis,
kurias jie surinko, ∞vairi˜ r‰i˜
patinais ir patelòmis, nusileido
41a
b
42a
b

Etr 6:20.
Etr 6:16.
1 Nef 2:1–2; Abr 2:3.
DS 84:88.

∞ slòn∞, esant∞ ‰iauròje (o slònis
vadinosi a Nimrodu pagal did∞
medÏiotojà).
2 Ir jie taip pat pastatò spàstus
ir prigaudò padangi˜ pauk‰ãi˜,
ir taip pat paruo‰ò indà, kuriame gabeno su savimi vanden˜
Ïuvis.
3 Ir jie taip pat gabenosi dezeret´, kas i‰vertus rei‰kia medune‰ò bitò; taigi jie gabenosi biãi˜
spieãius ir viso to, kas buvo ant
Ïemòs veido, ir ∞vairi˜ r‰i˜
sòkl˜.
4 Ir buvo taip, kad jiems nusileidus ∞ Nimrodo slòn∞, Vie‰pats
nuÏengò ir kalbòjosi su Jaredo
broliu; ir jis buvo a debesyje, ir
Jaredo brolis jo nematò.
5 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
∞sakò jiems eiti ∞ tyrus, taip, ∞ tà
dal∞, kurioje Ïmogus dar niekada nòra buv´s. Ir buvo taip,
kad Vie‰pats òjo j˜ prie‰aky ir
kalbòjo su jais, stovòdamas
a
debesyje, ir davò nurodymus,
kur jiems keliauti.
6 Ir buvo taip, kad jie keliavo
tyruose ir pasistatò barÏas,
kuriose persikòlò per daugyb´
vanden˜, nuolat vadovaujami
Vie‰paties rankos.
7 Ir Vie‰pats neleido, kad jie
apsistot˜ tyruose anapus jros,
bet nurodò, kad jie vykt˜ ∞ paãià
paÏado a Ïem´, kuri buvo rinktinò tarp vis˜ kit˜ Ïemi˜, kurià
Vie‰pats Dievas i‰saugojo teisiems Ïmonòms.
8 Ir savo rstybòje jis prisiekò
Jaredo broliui, kad tie, kas

c 1 Nef 13:30.
2 1a Pr 10:8.
4 a Sk 11:25; DS 34:7–9;
DÏS–I 1:68.

5 a I‰ 13:21–22.
7 a 1 Nef 4:14.
RR PaÏadòtoji Ïemò.
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apgyvens ‰ià paÏado Ïem´,
nuo to laiko ir per amÏius, turòs
a
tarnauti jam – tikrajam ir vieninteliam Dievui, antraip jie
bus b nu‰luoti, kada jo rstybòs
pilnatvò i‰tiks juos.
9 Ir dabar, mes galime matyti
Dievo ∞sakus, susijusius su
‰ia Ïeme, kad tai yra paÏado
Ïemò; ir kiekviena tauta, kuri
apgyvens jà, tarnaus Dievui,
arba jie bus nu‰luoti, kada jo
rstybòs pilnatvò i‰tiks juos.
O jo rstybòs pilnatvò i‰tinka
juos, kai jie yra pribrend´
nedorybe.
10 Nes ‰tai, tai yra Ïemò, kuri
yra rinktinò tarp vis˜ kit˜
Ïemi˜; todòl tas, kuris jà
apgyvens, tarnaus Dievui arba
bus nu‰luotas; nes toks yra
nesibaigiantis Dievo ∞sakas. Ir
tik tada, kai ‰alies vaikai pasiekia a nedorybòs pilnatv´, jie yra
b
nu‰luojami.
11 Ir tai ateina jums, o js,
a
kitatauãiai, kad Ïinotumòte
Dievo ∞sakus – kad atgailautumòte, ir nesilaikytumòte savo
nedorybi˜, kol pasieksite nedorybòs pilnatv´, kad neuÏsitrauktumòte Dievo rstybòs pilnatvòs, kaip kad anksãiau padarò
‰itos Ïemòs gyventojai.
12 ·tai tai yra rinktinò Ïemò,
ir kiekviena tauta, kuri jà apgyvens, bus a laisva nuo vergijos ir
nelaisvòs, ir nuo vis˜ kit˜ taut˜
po dangumi, jeigu tik jie b tarnaus ‰itos Ïemòs Dievui, kuris
8 a Etr 13:2.
b Jar 1:3, 10; Al 37:28;
Etr 9:20.
10a 2 Nef 28:16.
b 1 Nef 17:37–38.

11a
12a
b
14a

yra Jòzus Kristus, kuris apreik‰tas per tai, kà para‰òme.
13 Ir dabar, a‰ toliau ra‰au savo
metra‰t∞; nes ‰tai buvo taip, kad
Vie‰pats atvedò Jaredà ir jo brol∞
net prie tos didÏiosios jros,
kuri skiria Ïemes. Ir atòj´ prie
jros, jie pasistatò palapines; ir
pavadino tà vietov´ Moriankameru; ir jie gyveno palapinòse,
ir pragyveno palapinòse ant
jros kranto ketverius metus.
14 Ir buvo taip, kad baigiantis
ketveriems metams pas Jaredo
brol∞ vòl atòjo Vie‰pats ir stovòjo
debesyje, ir kalbòjo su juo. Ir tris
valandas Vie‰pats kalbòjo su
Jaredo broliu ir a drausmino j∞,
kadangi jis neprisimindavo
b
‰auktis Vie‰paties vardo.
15 Ir Jaredo brolis atgailavo
dòl padaryto blogio ir ‰aukòsi
Vie‰paties vardo dòl savo broli˜, kurie buvo su juo. Ir Vie‰pats tarò jam: A‰ atleisiu tau ir
tavo broliams js˜ nuodòmes;
bet daugiau nebenusidòk, nes,
atmink, kad mano a Dvasia ne
visuomet b plksis su Ïmogumi;
todòl, jei darysi nuodòmes iki
bsi visi‰kai pribrend´s, bsi i‰kirstas i‰ Vie‰paties akivaizdos.
Ir tai mano valia dòl tos Ïemòs,
kurià duosiu tau kaip paveldà;
nes ‰i Ïemò bus c rinktinò tarp
vis˜ kit˜ Ïemi˜.
16 Ir Vie‰pats tarò: Imkis darbo
ir pasistatyk barÏas, pana‰ias ∞
tas, kokias statei ligi ‰iol. Ir buvo
taip, kad Jaredo brolis òmòsi

2 Nef 28:32.
RR Laisvas, laisvò.
Iz 60:12.
RR Drausminti,
drausminimas.

b RR Malda.
15a Etr 15:19.
b Pr 6:3; 2 Nef 26:11;
Mrm 5:16.
c Etr 9:20.

Etero 2:17–3:1
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darbo, taip pat ir jo broliai, ir
pasistatò barÏas pagal Vie‰paties
a
nurodymus, pana‰ias ∞ tas,
kokias buvo stat´. Ir jos buvo
maÏos ir pldrios ant vandens,
netgi kaip pauk‰ãiai pldrs
ant vandens.
17 Ir jos buvo pastatytos taip,
kad buvo nepaprastai a nepralaidÏios, netgi taip, kad laikò
vanden∞ kaip dubuo; ir j˜ dugnas buvo nepralaidus kaip dubuo; ir j˜ ‰onai buvo nepralaids kaip dubuo; o j˜ galai buvo
nusmailinti; ir j˜ vir‰us buvo
nepralaidus kaip dubuo; ir j˜
ilgis buvo kaip medÏio ilgis; ir
j˜ durys, jas uÏdarius, buvo nepralaidÏios kaip dubuo.
18 Ir buvo taip, kad Jaredo brolis ‰aukòsi Vie‰paties, sakydamas: O Vie‰patie, a‰ atlikau darbà, kur∞ ∞sakei man, ir padariau
barÏas taip, kaip man nurodei.
19 Ir ‰tai, o Vie‰patie, jose nòra
‰viesos; kurgi mes vairuosime?
Ir taip pat mes Ïsime dòl to,
kad jose nòra kuo kvòpuoti,
i‰skyrus orà, kuris yra jose; taigi
mes Ïsime.
20 Ir Vie‰pats tarò Jaredo broliui: ·tai tu padarysi skyl´ vir‰uje ir taip pat apaãioje; ir kada
tau trks oro, atkim‰i skyl´ ir
gausi oro. O jei bus taip, kad
ant tav´s liesis vanduo, ‰tai tu
uÏkim‰i tà skyl´, kad neÏtum
nuo uÏliejimo.
21 Ir buvo taip, kad Jaredo
brolis taip ir padarò, pagal tai,
kaip ∞sakò Vie‰pats.
22 Ir jis vòl ‰aukòsi Vie‰paties,
sakydamas: O Vie‰patie, ‰tai a‰
16a 1 Nef 17:50–51.
17a Etr 6:7.

24a Etr 6:5.
b Ps 148:8.

padariau taip, kaip man ∞sakei;
ir paruo‰iau laivus savo Ïmonòms, bet ‰tai juose nòra ‰viesos.
·tai, o Vie‰patie, argi tu leisi,
kad keltumòmòs per ‰ituos
didÏiulius vandenis tamsoje?
23 Ir Vie‰pats tarò Jaredo broliui: Ko noròtum, kad padaryãiau, idant turòtum ‰viesà savo
laivuose? Nes ‰tai, tu negali
panaudoti lang˜, nes jie bus
sudauÏyti ∞ gabalòlius; ir neimsi
su savimi ugnies, nes tu nevyksi
ugnies ‰viesoje.
24 Nes ‰tai, js bsite kaip
banginis jroje; nes bangos kaip
kalnai grius ant js˜. Taãiau a‰
jus vòl i‰kelsiu i‰ jros gelmi˜;
nes a vòjai i‰òjo i‰ mano burnos,
ir taip pat a‰ pasiunãiau b lietus
bei tvanus.
25 Ir ‰tai, a‰ paruo‰iu jus ‰itam;
nes js negalite persikelti per
‰ità didÏiàjà gelm´, jeigu a‰ neparuo‰iu js˜ jros bangoms ir
vòjams, kurie i‰òjo, ir potvyniams, kurie uÏeis. Todòl kà
noròtum, kad paruo‰ãiau, idant
turòtum ‰viesà, kada bsi panir´s jros gelmòse?
3 SKYRIUS
Jaredo brolis mato Vie‰paties pir‰tà,
kai ‰is palieãia ‰e‰iolika akmen˜.
Kristus parodo Jaredo broliui savo
dvasin∞ knà. Kas turi tobulà paÏinimà, t˜ negalima sulaikyti, kad
nepaÏvelgt˜ uÏ uÏdangos. Parpinamos vertimo priemonòs jaredit˜
metra‰ãiui i‰ne‰ti ∞ ‰viesà.
Ir buvo taip, kad Jaredo brolis
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(dabar, buvo paruo‰ti a‰tuoni
laivai) nuòjo ant kalno, kur∞ dòl
jo nepaprasto auk‰ãio jie pavadino ·elemo kalnu, ir i‰ uolos
i‰lydò ‰e‰iolika maÏ˜ akmen˜;
ir jie buvo balti ir skaidrs kaip
permatomas stiklas; ir savo
rankose jis uÏne‰ò juos ∞ kalno
vir‰n´ ir vòl ‰aukòsi Vie‰paties,
sakydamas:
2 O Vie‰patie, tu sakei, jog
bsime apgaubti tvan˜. Dabar
paÏvelk, o Vie‰patie, ir nesupyk
ant savo tarno dòl jo silpnumo
prie‰ tave; nes mes Ïinome, kad
tu esi ‰ventas ir gyveni danguose ir kad mes esame nieko neverti prie‰ tave; dòl a nuopuolio
ms˜ b prigimtis tapo nuolat
pikta; taãiau, o Vie‰patie, tu
davei mums ∞sakymà ‰auktis
tav´s, kad i‰ tav´s gautume tai,
ko trok‰tame.
3 ·tai Vie‰patie, tu plakei mus
uÏ ms˜ nedoryb´ ir i‰varei
mus, ir ‰ituos daugel∞ met˜ mes
buvome tyruose; taãiau tu buvai
mums a gailestingas. O Vie‰patie, paÏvelk ∞ mane su gailesãiu
ir nugr´Ïk savo pykt∞ nuo ‰it˜
savo Ïmoni˜, ir neleisk, kad jie
kelt˜si per ‰ià ‰òlstanãià gelm´
tamsoje; bet paÏvelk ∞ ‰ituos
akmenis, kuriuos i‰lydÏiau i‰
uolos.
4 Ir a‰ Ïinau, o Vie‰patie,
kad tu turi visà a galià ir dòl
Ïmogaus gali padaryti, kà tik
panoròsi; todòl paliesk ‰iuos
akmenis, o Vie‰patie, savo pir‰tu
ir paruo‰k juos, kad jie ‰viest˜
3 2a RR Nuopuolis,
Adomo ir Ievos.
b Mzj 3:19.
3 a Etr 1:34–43.

tamsoje; ir jie ‰vies mums ms˜
paruo‰tuose laivuose, idant
turòtume ‰viesà, kol kelsimòs
per jrà.
5 ·tai, o Vie‰patie, tu gali
tai padaryti. Mes Ïinome, kad
tu gali parodyti didel´ galià,
kuri Ïmoni˜ supratimu a atrodo
maÏa.
6 Ir buvo taip, kad Jaredo broliui i‰tarus ‰iuos ÏodÏius, ‰tai
a
Vie‰pats i‰tiesò savo rankà ir
savo pir‰tu vienà po kito palietò tuos akmenis. Ir b uÏdanga
buvo nuimta nuo Jaredo brolio
aki˜, ir jis pamatò Vie‰paties
pir‰tà; ir jis buvo kaip Ïmogaus
pir‰tas, kaip knas ir kraujas; ir
Jaredo brolis parpuolò prie‰
Vie‰pat∞, nes j∞ apòmò baimò.
7 Ir Vie‰pats pamatò, kad
Jaredo brolis parpuolò ant Ïemòs; ir Vie‰pats tarò jam: Kelkis,
ko parpuolei?
8 Ir jis tarò Vie‰paãiui: A‰ pamaãiau Vie‰paties pir‰tà ir i‰sigandau, kad jis nesutriu‰kint˜
man´s; nes a‰ neÏinojau, kad
Vie‰pats turi knà ir kraujà.
9 Ir Vie‰pats tarò jam: Dòl
savo tikòjimo tu pamatei, kad
a‰ paimsiu ant sav´s a knà ir
kraujà; ir dar niekada Ïmogus
nebuvo atòj´s pas mane su tokiu
nepaprastu tikòjimu kaip tavo;
nes jeigu ne tai, negalòtum
pamatyti mano pir‰to. Ar matei
kà nors daugiau?
10 Ir jis atsakò: Ne; Vie‰patie,
pasirodyk man.
11 Ir Vie‰pats tarò jam: Ar

4 a RR Galia.
5 a Iz 55:8–9;
1 Nef 16:29.
6 a RR Jòzus Kristus.

b Etr 12:19, 21.
9 a RR Knas; Jòzus
Kristus; Mirtingas,
mirtingumas.

Etero 3:12–23
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patikòsi ÏodÏiais, kuriuos
pasakysiu?
12 Ir jis atsakò: Taip, Vie‰patie,
Ïinau, kad tu kalbi tiesà, nes esi
tiesos Dievas ir a negali meluoti.
13 Ir kada jis i‰tarò ‰iuos ÏodÏius, ‰tai Vie‰pats a pasirodò
jam ir tarò: b Kadangi tai Ïinai,
esi i‰pirktas i‰ nuopuolio; todòl
esi atvestas atgal mano akivaizdon; todòl a‰ c parodau tau save.
14 ·tai a‰ esu tas, kuris nuo
pasaulio ∞krimo buvo paruo‰tas a i‰pirkti savo Ïmones. ·tai a‰
esu Jòzus Kristus. A‰ esu b Tòvas
ir Snus. Per mane visa Ïmonija
turòs c gyvenimà ir turòs j∞ amÏinai, btent tie, kurie tikòs
mano vardà; ir jie taps mano
d
snumis ir dukromis.
15 Ir dar niekuomet a‰ neparodÏiau sav´s Ïmogui, kur∞ sukriau, nes dar niekuomet Ïmogus
taip a netikòjo mane kaip tu. Ar
matai, kad esi sukurtas pagal
mano b atvaizdà? Taip, tikrai,
visi Ïmonòs pradÏioje buvo
sukurti pagal mano atvaizdà.
16 ·tai ‰itas knas, kur∞ dabar
matai, yra mano a dvasios knas;
ir Ïmog˜ a‰ sukriau pagal savo
dvasios knà; ir kaip pasirodau
tau, bdamas dvasioje, lygiai
taip pasirodysiu savo Ïmonòms
kne.
17 Ir dabar, kaip a‰, Moronis,
sakiau, a‰ negaliu padaryti pilno
apra‰ymo to, kas uÏra‰yta; todòl
man pakanka pasakyti, kad
12a
13a
b
c

Hbr 6:18.
DS 67:10–11.
En 1:6–8.
RR Jòzus Kristus –
Ikimirtingoji
Kristaus btis.
14a RR I‰pirkti, i‰pirktas,

Jòzus ‰itam vyrui parodò save
dvasioje, btent pagal pavyzd∞
ir pana‰umà to paties kno, kaip
kad jis a parodò save nefitams.
18 Ir jis tarnavo jam, kaip kad
tarnavo nefitams; ir visa tai tam,
kad ‰itas vyras dòl daugelio didÏi˜ darb˜, kuriuos Vie‰pats
jam parodò, Ïinot˜, jog jis yra
Dievas.
19 Ir dòl ‰ito vyro paÏinimo
jo nebegalima buvo sulaikyti,
kad nepaÏvelgt˜ uÏ a uÏdangos;
ir jis pamatò Jòzaus pir‰tà, ir j∞
pamat´s parpuolò i‰ baimòs;
nes jis Ïinojo, kad tai buvo
Vie‰paties pir‰tas; ir jis jau nebeturòjo tikòjimo, nes Ïinojo,
niekuo neabejodamas.
20 Todòl, turòdamas ‰ità tobulà
Dievo paÏinimà, jis a nebegalòjo
bti sulaikytas, kad nepaÏvelgt˜
uÏ uÏdangos; todòl jis pamatò
Jòz˜; ir ‰is tarnavo jam.
21 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
tarò Jaredo broliui: ·tai tu
neleisi, kad tai, kà matei ir girdòjai, i‰eit˜ pasauliui, kol a ateis
laikas, kada a‰ pa‰lovinsiu savo
vardà kne; todòl gerai paslòpk
tai, kà matei ir girdòjai, ir
niekam to neatskleisk.
22 Ir ‰tai, kada atvyksi pas
mane, tu tai uÏra‰ysi ir uÏantspauduosi, kad niekas negalòt˜
to i‰versti; nes tu tai uÏra‰ysi
tokia kalba, kad to nebus galima
perskaityti.
23 Ir ‰tai duosiu tau ‰iuos

i‰pirkimas;
I‰pirkòjas.
b Mzj 15:1–4.
c Mzj 16:9.
d RR Sns ir dukros,
Dievo.
15a RR Tikòjimas, tikòti.

b Pr 1:26–27; Mzj 7:27;
DS 20:17–18.
16a RR Dvasia.
17a 3 Nef 11:8–10.
19a RR UÏdanga.
20a Etr 12:19–21.
21a Etr 4:1.
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a

du akmenis, ir tu juos taip pat
uÏantspauduosi kartu su tuo,
kà uÏra‰ysi.
24 Nes ‰tai, a‰ sumai‰iau kalbà,
kuria tu ra‰ysi; todòl man tinkamu metu a‰ padarysiu, kad
‰ie akmenys atvert˜ Ïmoni˜
akims tai, kà tu uÏra‰ysi.
25 Ir pasak´s ‰iuos ÏodÏius,
Vie‰pats parodò Jaredo broliui
a
visus Ïemòs gyventojus, kurie
buvo, ir taip pat visus, kurie
bus; ir jis nenuslòpò j˜ nuo jo
aki˜, net iki Ïemòs pakra‰ãi˜.
26 Nes jis i‰ anksto buvo jam
pasak´s, kad a jeigu jis b tikòs
juo, kad jis gali parodyti jam
c
viskà – tai bus jam parodyta;
todòl Vie‰pats negalòjo nieko
nuslòpti nuo jo, nes jis Ïinojo,
kad Vie‰pats gali parodyti jam
viskà.
27 Ir Vie‰pats jam tarò:
UÏra‰yk tai ir a uÏantspauduok;
ir man tinkamu metu a‰ tai parodysiu Ïmoni˜ vaikams.
28 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
∞sakò jam uÏantspauduoti du
a
akmenis, kuriuos jis gavo, ir j˜
nerodyti, kol Vie‰pats parodys
tai Ïmoni˜ vaikams.
4 SKYRIUS
Moroniui ∞sakyta uÏantspauduoti
Jaredo brolio ra‰tus. Jie nebus paskelbti, kol Ïmonòs netikòs taip,
kaip Jaredo brolis. Kristus ∞sako
Ïmonòms tikòti jo ir jo mokini˜
23a RR Urimai ir
Tumimai.
25a Moz 1:8.
26a Etr 3:11–13.
b RR Tikòjimas, tikòti.
c Etr 4:4.

ÏodÏiais. Îmonòms ∞sakyta atgailauti, tikòti evangelija ir bti
i‰gelbòtiems.
Ir Vie‰pats ∞sakò Jaredo broliui
nusileisti nuo kalno i‰ Vie‰paties akivaizdos ir a uÏra‰yti tai,
kà matò; bet buvo uÏdrausta atskleisti tai Ïmoni˜ vaikams, b kol
jis nebus i‰keltas ant kryÏiaus;
ir dòl to karalius Mozijas saugojo tai, kad nei‰eit˜ pasauliui,
kol Kristus parodys save savo
Ïmonòms.
2 Ir kai Kristus i‰ ties˜ parodò
save savo Ïmonòms, jis ∞sakò,
kad tai bt˜ paskelbta.
3 Ir dabar, po ‰ito visi jie nusirito ∞ netikòjimà; ir nòra nieko
kito, kaip tik lamanitai, o ‰ie
atmetò Kristaus evangelijà; todòl man ∞sakyta vòl a paslòpti
tai Ïemòje.
4 ·tai ant ‰it˜ plok‰teli˜ a‰
apra‰iau btent tai, kà matò
Jaredo brolis; ir dar niekada nebuvo atskleista nieko didingesnio uÏ tai, kas buvo atskleista
Jaredo broliui.
5 Todòl Vie‰pats ∞sakò man tai
uÏra‰yti; ir a‰ tai uÏra‰iau. Ir jis
man ∞sakò, kad tai a uÏantspauduoãiau; ir taip pat ∞sakò, kad
uÏantspauduoãiau to i‰vertimà;
todòl a‰ uÏantspaudavau b vertiklius, kaip man ∞sakò Vie‰pats.
6 Nes Vie‰pats ∞sakò man: Tai
nei‰eis kitatauãiams, kol jie
neatgailaus dòl savo nedorybi˜
ir netaps ‰vars prie‰ Vie‰pat∞.

27a 2 Nef 27:6–8.
28a DS 17:1.
4 1a Etr 12:24.
RR Ra‰tai.
b Etr 3:21.
3 a Mrm 8:14.

5 a Etr 5:1.
b DS 17:1;
DÏS–I 1:52.
RR Urimai ir
Tumimai.

Etero 4:7–16
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7 Ir tà dienà, kada jie panaudos
tikòjimà manimi, – sako Vie‰pats, – taip, kaip Jaredo brolis
ir taps a pa‰ventinti per mane,
tada a‰ jiems atskleisiu tai, kà
matò Jaredo brolis, net kol atskleisiu jiems visus savo aprei‰kimus, – sako Jòzus Kristus,
Dievo Snus, dangaus ir Ïemòs,
ir visko, kas juose, b Tòvas.
8 O tas, kuris a kovos prie‰
Vie‰paties Ïod∞, tebna prakeiktas; ir tas, kuris b neigs tai,
tebnie prakeiktas; nes tiems
a‰ c neparodysiu didesni˜ dalyk˜, – sako Jòzus Kristus, – nes
tai a‰ esu tas, kuris kalba.
9 Ir mano ∞sakymu dangs atsiveria ir a uÏsiveria; ir mano
ÏodÏiu bus sudrebinta b Ïemò;
ir mano ∞sakymu jos gyventojai
i‰eis anapus, netgi kaip nuo
ugnies.
10 Ir tas, kuris netiki mano
ÏodÏiais, netiki mano mokiniais;
patys spr´skite, ar tai a‰ kalbu,
nes a paskutiniàjà dienà js Ïinosite, kad tai a‰ esu tas, kuris
kalba.
11 Bet tà, kuris a tiki tuo, kà
kalbòjau, a‰ aplankysiu savo
Dvasios pasirei‰kimais, ir jis
Ïinos ir paliudys. Nes mano
Dvasios dòka jis b Ïinos, kad tai
yra c tiesa; nes tai ∞tikinòja
Ïmones daryti gera.
12 O viskas, kas ∞tikinòja Ïmo7 a RR Pa‰ventinimas.
b Mzj 3:8.
8 a 3 Nef 29:5–6;
Mrm 8:17.
b 2 Nef 27:14;
28:29–30.
c Al 12:10–11;
3 Nef 26:9–10.
9 a 1 Kar 8:35; DS 77:8.

nes daryti gera, yra i‰ man´s;
nes a gòris neateina i‰ nieko kito,
kaip tik i‰ man´s. A‰ esu tas,
kuris veda Ïmones ∞ visa, kas
gera; tas, kuris b netiki mano
ÏodÏiais – netiki manimi, kad
a‰ esu; o tas, kuris netiki manimi – netiki Tòvu, kuris mane
atsiuntò. Nes ‰tai, a‰ esu Tòvas,
a‰ esu pasaulio c ‰viesa, d gyvybò
ir tiesa.
13 aAteikite pas mane, o js,
kitatauãiai, ir a‰ parodysiu jums
didesni˜ dalyk˜, Ïinojimà, paslòptà dòl netikòjimo.
14 Ateikite pas mane, o js,
Izraelio namai, ir jums a bus
atskleista, koki˜ didÏi˜ dalyk˜
Tòvas turi paruo‰´s jums nuo
pasaulio ∞krimo; ir tai neatòjo
jums dòl netikòjimo.
15 ·tai kada perplò‰ite tà
netikòjimo uÏdangà, dòl kurios
esate savo baisioje nelabumo,
‰irdies kietumo ir proto aklumo
bsenoje, tada dids ir nuostabs dalykai, kurie nuo js˜
buvo a paslòpti nuo pasaulio
∞krimo... taip, kada ‰auksitòs
Tòvo mano vardu, suduÏusia
‰irdimi ir atgailaujanãia dvasia, tada Ïinosite, kad Tòvas
atsiminò sandorà, kurià jis
sudarò js˜ tòvams, o Izraelio
namai.
16 Ir tada mano a aprei‰kimai,
kuriuos a‰ nurodÏiau uÏra‰yti

b Hel 12:8–18;
Mrm 5:23.
10a 2 Nef 33:10–15.
11a DS 5:16.
b RR Liudijimas.
c Etr 5:3–4;
Mor 10:4–5.
12a Al 5:40;
Mor 7:16–17.

b 3 Nef 28:34.
c RR ·viesa, Kristaus
‰viesa.
d Jn 8:12; Al 38:9.
13a 3 Nef 12:2–3.
14a DS 121:26–29.
15a 2 Nef 27:10.
16a Apr 1:1;
1 Nef 14:18–27.
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Etero 4:17–5:6

savo tarnui Jonui, bus atskleisti
vis˜ Ïmoni˜ akyse. Atminkite,
kada tai pamatysite, js Ïinosite, kad atòjo laikas, kada tai bus
apreik‰ta paãiais veiksmais.
17 Todòl a kada gausite ‰ità
metra‰t∞, js Ïinosite, kad Tòvo
darbas prasidòjo ant viso Ïemòs
veido.
18 Todòl a atgailaukite, visi js,
Ïemòs pakra‰ãiai, ateikite pas
mane ir tikòkite mano evangelija, ir b priimkite krik‰tà mano
vardu; nes tas, kuris tiki ir yra
pakrik‰tytas, bus i‰gelbòtas; bet
tas, kuris netiki, bus pasmerktas; ir c Ïenklai lydòs tuos, kurie
tiki mano vardà.
19 Ir palaimintas tas, kuris
randamas a i‰tikimas mano vardui paskutiniàjà dienà, nes jis
bus i‰keltas, kad gyvent˜ karalystòje, paruo‰toje jam b nuo
pasaulio ∞krimo. Ir ‰tai, tai esu
a‰, kuris tai pasakiau. Amen.
5 SKYRIUS

j˜, kad i‰verstum, nes tai tau
uÏdrausta, kol ateis tas laikas,
kada Dievui tai atrodys i‰mintinga.
2 Ir ‰tai tau bus suteikta privilegija parodyti plok‰teles a tiems,
kurie padòs ∞vykdyti ‰∞ darbà;
3 ir Dievo galia jos bus parodytos a trims; todòl jie tikrai b Ïinos,
kad ‰itie dalykai yra c tikri.
4 Ir trij˜ a liudytoj˜ burna ‰itie
dalykai bus patvirtinti; ir trij˜
liudijimas ir ‰itas darbas, kuriame bus apreik‰ta Dievo galia ir
taip pat jo Ïodis, apie kà liudija
Tòvas ir Snus, ir ·ventoji Dvasia, – ir visa tai bus liudijimas
prie‰ pasaul∞ paskutiniàjà dienà.
5 Ir jeigu bus taip, kad jie atgailaus ir a ateis pas Tòvà Jòzaus
vardu, jie bus priimti ∞ Dievo
karalyst´.
6 Ir dabar, patys spr´skite, ar
a‰ esu ∞galiotas dòl ‰it˜ dalyk˜;
nes js suÏinosite, jog esu ∞galiotas, kai pamatysite mane ir mes
stosime prie‰ais Dievà paskutiniàjà dienà. Amen.

Trys liudytojai ir pati knyga
bus Mormono Knygos teisingumo
∞rodymas.

6 SKYRIUS

Ir dabar, a‰, Moronis, i‰ atminties uÏra‰iau ÏodÏius, kurie
buvo man ∞sakyti; ir a‰ pasakiau
tau apie dalykus, kuriuos a uÏantspaudavau; todòl neliesk

Vòjai gena jaredit˜ barÏas ∞ paÏadòtàjà Ïem´. Îmonòs ‰lovina Vie‰pat∞
uÏ jo gerumà. Orihas paskiriamas
j˜ karaliumi. Jaredas ir jo brolis
mir‰ta.

17a 3 Nef 21:1–9, 28.
Jòzaus Kristaus
18a 3 Nef 27:20; Mor 7:34.
vardo priòmimas.
b Jn 3:3–5.
b 2 Nef 9:18.
RR Krik‰tas,
5 1a 2 Nef 27:7–8, 21;
krik‰tyti –
Etr 4:4–7.
Krik‰tas btinas.
2 a 2 Nef 27:12–14;
c RR Dovanos, Dvasios.
DS 5:9–15.
19a Mzj 2:41; DS 6:13.
3 a 2 Nef 11:3; 27:12.
RR Jòzus Kristus –
b DS 5:25.

c Etr 4:11.
4 a Îr. DS 17 skyriaus
∞vadà ir eilutes 1–3;
taip pat Ïr. „Trij˜
liudytoj˜ liudijimas“
Mormono Knygos
pradÏioje.
5 a Mrm 9:27;
Mor 10:30–32.
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Ir dabar a‰, Moronis, t´siu
Jaredo ir jo brolio metra‰t∞.
2 Nes buvo taip, kad po to, kai
Vie‰pats paruo‰ò tuos a akmenis,
kuriuos Jaredo brolis atne‰ò ∞
kalnà, Jaredo brolis nusileido
nuo kalno ir sudòjo tuos akmenis ∞ paruo‰tus laivus – po
vienà ∞ kiekvienà galà; ir ‰tai jie
ap‰vietò laivus.
3 Ir taip Vie‰pats padarò, kad
akmenys ‰viest˜ tamsoje, kad
teikt˜ ‰viesà vyrams, moterims
ir vaikams, kad jiems nereikòt˜
keltis per didÏiuosius vandenis
tamsoje.
4 Ir buvo taip, kad paruo‰´
visokio maisto, kad galòt˜ i‰gyventi ant vandens, ir taip pat
pa‰aro savo kaimenòms ir bandoms, ir kiekvienam Ïvòriui,
gyvuliui ar pauk‰ãiui, kuriuos
jie gabenosi su savimi, – ir buvo
taip, jog visa tai padar´, jie ∞lipo
∞ laivus, arba barÏas, ir leidosi ∞
jrà, atsiduodami Vie‰paãiui,
savo Dievui.
5 Ir buvo taip, jog Vie‰pats
Dievas padarò, kad a smarkus
vòjas pst˜ vir‰ vanden˜ veido
link paÏadòtosios Ïemòs; ir
taip jie buvo vòjo bla‰komi ant
bang˜.
6 Ir buvo taip, kad bangos
kaip kalnai, grivanãios ant j˜,
ir taip pat vòjo siautulingumo
sukeltos didelòs ir siaubingos
audros daugyb´ kart˜ palaidojo
juos jros gelmòse.
7 Ir buvo taip, jog kada jie bdavo palaidojami gelmòje, vanduo negalòjo pakenkti jiems,
6 2a Etr 3:3–6.
5 a Etr 2:24–25.
7 a Etr 2:17.

kadangi j˜ laivai buvo a nepralaids kaip dubuo, ir taip pat
jie buvo nepralaids kaip
Nojaus b arka; todòl, kada juos
apgaubdavo daugybò vanden˜, jie ‰aukdavosi Vie‰paties ir
jis vòl i‰ne‰davo juos ∞ vanden˜
pavir‰i˜.
8 Ir buvo taip, kad kol jie buvo
ant vanden˜, vòjas nesiliovò
pt´s link paÏadòtosios Ïemòs;
ir taip jie buvo vòjo genami
pirmyn.
9 Ir jie a giedojo ‰lovòs giesmes
Vie‰paãiui; taip, Jaredo brolis
giedojo ‰lovòs giesmes Vie‰paãiui, ir jis b dòkojo ir ‰lovino
Vie‰pat∞ visà dienà; ir nakãiai
atòjus jie nesiliovò ‰lovin´
Vie‰pat∞.
10 Ir taip jie buvo genami
pirmyn; ir jokia jr˜ pabaisa
negalòjo j˜ sutrai‰kyti, nò banginis, kuris galòt˜ sudarkyti
juos; ir jiems nuolat ‰vietò
‰viesa, tiek vir‰ vandens, tiek
po vandeniu.
11 Ir taip jie buvo genami
vandeniu pirmyn tris ‰imtus
keturiasde‰imt keturias dienas.
12 Ir jie pasiekò paÏadòtosios
Ïemòs krantà. Ir pastat´ kojà
ant paÏadòtosios Ïemòs krant˜,
jie nusilenkò ant Ïemòs veido ir
nusiÏemino prie‰ Vie‰pat∞, ir
liejo dÏiaugsmo a‰aras prie‰
Vie‰pat∞ uÏ daugyb´ jo ‰velni˜
pasigailòjim˜ jiems.
13 Ir buvo taip, kad jie i‰òjo
ant tos Ïemòs veido ir pradòjo
dirbti Ïem´.
14 Ir Jaredas turòjo keturis s-

b Pr 6:14;
Moz 7:43.
9 a RR Giedoti.

b 1 Met 16:7–9;
Al 37:37;
DS 46:32.
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nus; ir j˜ vardai buvo Jakomas,
Gilgas, Mahas ir Orihas.
15 Ir Jaredo broliui taip pat gimò sns ir dukros.
16 O Jaredo ir jo brolio a draug˜
skaiãius buvo apie dvide‰imt
dvi sielos. Ir jiems taip pat gimò
sns ir dukros, kol jie atvyko ∞
paÏadòtàjà Ïem´; taigi j˜ òmò
daugòti.
17 Ir jie buvo mokomi a nuolankiai vaik‰ãioti prie‰ais Vie‰pat∞;
ir taip pat jie buvo b mokomi i‰
auk‰tybi˜.
18 Ir buvo taip, kad jie pradòjo
plisti po tos Ïemòs veidà ir
daugintis, ir dirbti Ïem´; ir jie
sustipròjo Ïemòje.
19 Ir Jaredo brolis pradòjo
senti ir matò, kad netrukus
turòs nuÏengti ∞ kapà; todòl jis
tarò Jaredui: Surinkime savo
Ïmones, kad suskaiãiuotume
juos, kad suÏinotume i‰ j˜, ko
jie noròt˜ i‰ ms˜, prie‰ mums
nuÏengiant ∞ savo kapus.
20 Ir taip Ïmonòs buvo surinkti. Dabar, Jaredo brolio sn˜ ir
dukter˜ skaiãius buvo dvide‰imt dvi sielos; ir Jaredo sn˜
ir dukter˜ buvo dvylika, i‰ j˜
keturi sns.
21 Ir buvo taip, kad jie suskaiãiavo savo Ïmones; ir po
to, kai suskaiãiavo juos, jie paklausò j˜, ko ‰ie noròt˜, kad jie
padaryt˜, prie‰ nuÏengdami ∞
savo kapus.
22 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
noròjo, kad jie vienà i‰ savo
sn˜ a patept˜ karaliumi.
23 Ir dabar ‰tai, tai nulidino
16a Etr 1:41.
17a RR Vaik‰ãioti,
vaik‰ãioti su Dievu.

juos. Ir Jaredo brolis tarò jiems:
I‰ ties˜ tai a veda ∞ nelaisv´.
24 Bet Jaredas tarò savo broliui: Leisk jiems turòti karali˜.
Ir todòl jis tarò jiems: I‰sirinkite
karali˜ i‰ ms˜ sn˜, kur∞ tik
norite.
25 Ir buvo taip, kad jie i‰sirinko
btent Jaredo brolio pirmagim∞;
o jis buvo vardu Pegagas. Bet
buvo taip, kad jis atsisakò ir
nenoròjo bti j˜ karalium. Ir
Ïmonòs noròjo, kad jo tòvas priverst˜ j∞; bet jo tòvas nenoròjo;
ir jis ∞sakò jiems, kad jie nò vieno
neverst˜ bti j˜ karalium.
26 Ir buvo taip, kad jie rinko
visus Pegago brolius, bet ‰ie
nenoròjo.
27 Ir buvo taip, kad nenoròjo
ir Jaredo sns, netgi visi, i‰skyrus vienà; ir Orihas buvo
pateptas t˜ Ïmoni˜ karalium.
28 Ir jis pradòjo valdyti, ir
Ïmonòs pradòjo klestòti; ir jie
tapo nepaprastai turtingi.
29 Ir buvo taip, kad Jaredas
numirò ir jo brolis taip pat.
30 Ir buvo taip, kad Orihas
nuolankiai vaik‰ãiojo prie‰ais
Vie‰pat∞, prisimindamas, koki˜
didÏi˜ dalyk˜ Vie‰pats padarò
jo tòvui, ir taip pat savo Ïmones mokò, koki˜ didÏi˜ dalyk˜
Vie‰pats padarò j˜ tòvams.
7 SKYRIUS
Orihas valdo teisiai. ValdÏios grobimo ir vaid˜ sàlygomis ∞kuriamos
besivarÏanãios ·ulo ir Kohoro kara-

b RR Aprei‰kimas.
22a RR Patepti.
23a 1 Sam 8:10–18;

Mzj 29:16–23.

Etero 7:1–17
lystòs. Prana‰ai smerkia Ïmoni˜
nelabumà ir stabmeldyst´; Ïmonòs
atgailauja.
Ir buvo taip, kad Orihas teisiai
vykdò teisingumà ‰alyje per
visas savo dienas, o jo dien˜
buvo nepaprastai daug.
2 Ir jam gimò sn˜ ir dukter˜;
taip, jam gimò trisde‰imt vienas,
i‰ kuri˜ dvide‰imt trys buvo
sns.
3 Ir buvo taip, kad jo senatvòje
jam gimò Kibas. Ir buvo taip,
kad Kibas valdò jo vietoje; ir
Kibui gimò Korihoras.
4 O Korihoras, kai jam buvo
trisde‰imt dveji, sukilo prie‰
savo tòvà ir persikòlò gyventi
∞ Nehoro Ïem´; ir jam gimò
sns ir dukros, ir jie tapo
nepaprastai graÏs; todòl Korihoras paskui save patraukò
daug Ïmoni˜.
5 Ir surink´s armijà, jis atòjo ∞
Morono Ïem´, kur gyveno karalius, ir paòmò j∞ nelaisvòn; taip
i‰sipildò Jaredo brolio a ÏodÏiai,
kad jie bus nuvesti ∞ nelaisv´.
6 Dabar, Morono Ïemò, kurioje
gyveno karalius, buvo netoli tos
Ïemòs, kurià nefitai vadino
Dykyne.
7 Ir buvo taip, kad Kibas ir
jo Ïmonòs gyveno nelaisvòje,
valdomi jo snaus Korihoro,
iki nepaprastai Ïilos senatvòs;
taãiau Kibui jo senatvòje, jam
vis dar tebesant nelaisvòje, gimò
·ulas.
8 Ir buvo taip, kad ·ulas
pyko ant savo brolio; ir ·ulas
sustipròjo ir tapo galingas,
7 5a Etr 6:23.

530
turint omenyje Ïmogi‰kà jògà;
be to, jis buvo labai sumanus.
9 Todòl jis atòjo ∞ Efraimo kalnà
ir i‰ kalno i‰lydò, ir i‰ plieno
padarò kalavijus tiems, kuriuos
buvo patrauk´s su savimi; ir
apginklav´s juos kalavijais,
jis sugr∞Ïo ∞ Nehoro miestà
ir stojo ∞ kovà su savo broliu
Korihoru; taip jis ∞gijo karalyst´ ir sugràÏino jà savo tòvui
Kibui.
10 Ir dabar, dòl to, kà ·ulas
padarò, jo tòvas suteikò jam
karalyst´; todòl jis pradòjo valdyti savo tòvo vietoje.
11 Ir buvo taip, kad jis teisiai
vykdò teisingumà; ir jis i‰plòtò
savo karalyst´ po visà tos Ïemòs
veidà, nes Ïmonòs tapo nepaprastai gauss.
12 Ir buvo taip, kad ·ului taip
pat gimò daug sn˜ ir dukter˜.
13 O Korihoras atgailavo dòl
gausybòs blogio, kur∞ buvo
padar´s; todòl ·ulas suteikò jam
galià savo karalystòje.
14 Ir buvo taip, kad Korihoras
turòjo daug sn˜ ir dukter˜. Ir
tarp Korihoro sn˜ buvo toks
vienas, vardu Nojus.
15 Ir buvo taip, kad Nojus
sukilo prie‰ karali˜ ·ulà ir taip
pat savo tòvà Korihorà ir patraukò paskui save savo brol∞
Kohorà, taip pat visus savo
brolius ir daug Ïmoni˜.
16 Ir stoj´s ∞ kovà su karaliumi
·ulu, jis ∞gijo j˜ pirmo paveldo
Ïem´; ir jis tapo tos Ïemòs
dalies karaliumi.
17 Ir buvo taip, kad jis vòl stojo
∞ kovà su karaliumi ·ulu; ir jis
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suòmò karali˜ ·ulà ir nusivedò
j∞ nelaisvòn ∞ Moronà.
18 Ir buvo taip, kad jam besirengiant atiduoti j∞ mirãiai, ·ulo
sns nakt∞ ∞sòlino ∞ Nojaus
namus, nuÏudò j∞, i‰lauÏò kalòjimo duris, i‰vedò savo tòvà ir
pasodino j∞ ∞ jo sostà jo paties
karalystòje.
19 Todòl Nojaus snus statò
karalyst´ jo vietoje; taãiau jie
daugiau nebe∞gijo galios prie‰
karali˜ ·ulà, ir karaliaus ·ulo
valdomi Ïmonòs nepaprastai
suklestòjo ir sustipròjo.
20 O ‰alis buvo pasidalinusi;
ir buvo dvi karalystòs: ·ulo
karalystò ir Kohoro, Nojaus snaus, karalystò.
21 Ir Kohoras, Nojaus snus,
nurodò, kad jo Ïmonòs stot˜ su
·ulu ∞ kovà, kurioje ·ulas sumu‰ò juos ir nuÏudò Kohorà.
22 Ir dabar, Kohoras turòjo
sn˜, vardu Nimrodas; ir Nimrodas atidavò Kohoro karalyst´
·ului ir ∞gijo ·ulo palankumà;
todòl ·ulas suteikò jam dideli˜
maloni˜, ir jis darò ·ulo karalystòje, kà noròjo.
23 Ir taip pat ·ulo valdymo
metu tarp Ïmoni˜ atòjo Vie‰paties si˜sti prana‰ai, prana‰audami, kad Ïmoni˜ nelabumas
ir a stabmeldystò artina prakeikimà ‰itai Ïemei ir kad jie bsià
sunaikinti, jeigu neatgailaus.
24 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
burnojo prie‰ prana‰us ir
tyãiojosi i‰ j˜. Ir buvo taip, kad
karalius ·ulas vykdò teisingumà
visiems tiems, kurie burnojo
prie‰ prana‰us.
23a RR Stabmeldystò.

27a Etr 6:4, 12.

25 Ir jis visoje Ïemòje vykdò
∞statymà, kuris davò teis´ prana‰ams eiti, kur jie nori; ir dòl to
Ïmonòs buvo atvesti ∞ atgailà.
26 Ir dòl to, kad Ïmonòs atgailavo dòl savo nedorybi˜ ir stabmeldysãi˜, Vie‰pats pasigailòjo
j˜ ir jie vòl pradòjo klestòti
Ïemòje. Ir buvo taip, kad ·ului jo
senatvòje gimò sn˜ ir dukter˜.
27 Ir ·ulo dienomis daugiau
nebebuvo kar˜; ir jis prisiminò
tuos didÏius dalykus, kuriuos
Vie‰pats padarò jo tòvams, atvesdamas juos a per didÏiàjà gelm´ ∞ paÏadòtàjà Ïem´; todòl jis
teisiai vykdò teisingumà visas
savo dienas.
8 SKYRIUS
VarÏymasis ir vaidai dòl karalystòs.
Karaliui nuÏudyti Aki‰as sudaro
priesaika paremtà slaptà sàjungà.
Slaptos sàjungos yra i‰ velnio ir
veda ∞ taut˜ sunaikinimà. ·iuolaikiniai kitatauãiai perspòjami apie
tas slaptas sàjungas, kurios sieks
sunaikinti vis˜ Ïemi˜, taut˜ ir
‰ali˜ laisv´.
Ir buvo taip, kad jam gimò
Omeras, ir Omeras valdò jo vietoje. Omerui gimò Jaredas; ir
Jaredui gimò sns ir dukterys.
2 Jaredas sukilo prie‰ savo
tòvà, i‰òjo ir apsigyveno Heto
Ïemòje. Ir buvo taip, kad savo
apgaulingais ÏodÏiais jis pataikavo daugeliui Ïmoni˜, kol
savo pusòn patraukò pus´
karalystòs.
3 Ir savo pusòn patrauk´s

Etero 8:4–15
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pus´ karalystòs, jis stojo ∞
kovà su savo tòvu, paòmò j∞ ∞
nelaisv´ ir privertò j∞ tarnauti
nelaisvòje.
4 Ir dabar, Omero valdymo
dienomis jis i‰buvo nelaisvòje
pus´ savo dien˜. Ir buvo taip,
kad jam gimò sns ir dukterys,
tarp kuri˜ buvo Esromas ir
Koriantumras.
5 Ir jie nepaprastai pyko dòl
savo brolio Jaredo darb˜, tiek,
kad surinko armijà ir stojo ∞
kovà su Jaredu. Ir buvo taip,
kad jie stojo ∞ kovà su juo nakt∞.
6 Ir buvo taip, kad, i‰Ïud´
Jaredo armijà, jie taip pat ketino
nuÏudyti ir j∞ pat∞; bet jis maldavo j˜, kad jo neÏudyt˜, ir uÏ
tai jis atiduosiàs karalyst´ savo
tòvui. Ir buvo taip, jog jie paliko
j∞ gyvà.
7 Ir dabar, Jaredas nepaprastai
sielvartavo dòl to, kad neteko
karalystòs, nes buvo nukreip´s
savo ‰ird∞ ∞ karalyst´ ir ∞ pasaulio ‰lov´.
8 Dabar, Jaredo dukra, bdama
nepaprastai gudri ir matydama
savo tòvo sielvartus, suko galvà,
kaip parengti planà, kurio dòka
ji galòt˜ sugràÏinti karalyst´
savo tòvui.
9 Dabar, Jaredo dukra buvo
nepaprastai graÏi. Ir buvo taip,
kad ji kalbòjosi su savo tòvu ir
sakò jam: Kodòl mano tòvas taip
sielvartauja? Argi jis neskaitò
metra‰ãio, kur∞ ms˜ tòvai atsigabeno per didÏiàjà gelm´?
·tai argi ten nòra apra‰ymo apie
tuos i‰ senovòs, kad jie savo
8 9a 3 Nef 6:28;
Hel 6:26–30;
Moz 5:51–52.

a

slaptais planais ∞sigydavo karalystes ir didel´ ‰lov´?
10 Ir todòl tegul dabar mano
tòvas pasiunãia Aki‰o, Kimnoro
snaus; ir ‰tai, a‰ esu graÏi ir
a
‰oksiu prie‰ais j∞, ir patiksiu
jam, tad jis panoròs turòti mane
Ïmona; todòl, jeigu jis panoròs,
kad atiduotum jam mane
Ïmona, tu sakysi: A‰ atiduosiu
jà, jeigu man atne‰i mano tòvo,
karaliaus, galvà.
11 Ir dabar, Omeras buvo
Aki‰o draugas; todòl po to, kai
Jaredas pasiuntò Aki‰o, Jaredo
dukra ‰oko prie‰ais j∞ ir taip
jam patiko, kad jis uÏsigeidò
turòti jà sau Ïmona. Ir buvo taip,
kad jis sakò Jaredui: Duok jà
man Ïmona.
12 O Jaredas sakò jam: Atiduosiu jà tau, jeigu atne‰i man mano
tòvo, karaliaus, galvà.
13 Ir buvo taip, kad Aki‰as
surinko Jaredo namuose visus
savo giminaiãius ir tarò jiems:
Ar prisieksite man, kad bsite
i‰tikimi man tame, ko noròsiu
i‰ js˜?
14 Ir buvo taip, kad visi jie
a
prisiekò jam dangaus Dievu ir
dangumis, ir Ïeme, ir savo galvomis, kad kas tik atsakys
pagalbos, kurios noròjo Aki‰as,
praras savo galvà; ir kas tik
prasitars apie kà nors, kà Aki‰as
jiems atskleidò, tas praras savo
gyvyb´.
15 Ir taip jie susitarò su Aki‰u.
Ir Aki‰as juos prisaikdino a priesaikomis, kokias duodavo tie i‰
senovòs, kurie siekò valdÏios,

10a Mk 6:22–28.
14a RR PiktÏodÏiauti,
piktÏodÏiavimas.

15a RR Priesaika.
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ir kurios buvo perduodamos
nuo pat b Kaino, kuris nuo pat
pradÏios buvo Ïudikas.
16 Ir jos buvo palaikomos velnio galia, kad ‰itomis priesaikomis bt˜ galima prisaikdinti
Ïmones, kad juos i‰laikyti
tamsoje ir padòti tokiems, kurie
siekia galios, ∞gyti valdÏià ir
Ïudyti, ir plò‰ti, ir meluoti, ir
daryti visokius nelabumus bei
paleistuvystes.
17 Ir tai Jaredo duktò ∞dòjo ∞ jo
‰ird∞ mint∞ susirasti tuos senovòs dalykus, o Jaredas tai ∞dòjo
∞ Aki‰o ‰ird∞; todòl Aki‰as tuo
prisaikdino savo giminaiãius ir
draugus, suvedÏiodamas juos
graÏiais paÏadais, idant daryt˜
viskà, ko jis panoròs.
18 Ir buvo taip, kad jie sudarò
slaptà a sàjungà, kaip kad tie,
senovòje; o tokia sàjunga Dievo
akivaizdoje yra pati bjauriausia
ir nelabiausia i‰ vis˜.
19 Nes Vie‰pats nesidarbuoja
per slaptas sàjungas ir nenurodo
Ïmonòms lieti kraujà, bet visame
kame tai draudÏia nuo pat
Ïmogaus sukrimo.
20 Ir dabar, a‰, Moronis, neapra‰inòju j˜ priesaik˜ ir sàjung˜,
nes man buvo atskleista, kad
jos yra tarp vis˜ Ïmoni˜ ir kad
jos yra tarp lamanit˜.
21 Ir jos sukòlò ‰itos liaudies,
apie kurià dabar kalbu, a sunaikinimà, ir taip pat Nefio liaudies
sunaikinimà.
22 Ir kiekviena tauta, kuri
palaikys tokias slaptas sàjungas
15b Pr 4:7–8;
Moz 5:28–30.
18a RR Slaptos sàjungos.
21a Hel 6:28.

valdÏiai ir pelnui gauti, kol jos
pasklis po visà tautà, ‰tai ji bus
sunaikinta; nes Vie‰pats neleis,
kad jo ‰vent˜j˜ a kraujas, kuris
bus j˜ pralietas, nuo Ïemòs visuomet ‰aukt˜si jo, kad b atker‰yt˜ jiems, o jis vis neatker‰yt˜.
23 Todòl, o js, kitatauãiai, tai
yra Dievo i‰mintis, kad tai bt˜
parodyta jums, kad per tai galòtumòte atgailauti dòl savo nuodòmi˜ ir neleistumòte, kad ‰itos
Ïudiki‰kos sàjungos, ∞kurtos
a
valdÏiai ir pelnui gauti, uÏgoÏt˜ jus ir kad jus i‰tikt˜ darbas,
taip, btent sunaikinimo darbas, – taip, btent amÏinojo
Dievo teisingumo kalavijas kris
ant js˜, js˜ Ïlugimui ir sunaikinimui, jeigu leisite joms bti.
24 Todòl Vie‰pats jums ∞sako,
kad, pamat´ tai atsirandant tarp
js˜, pabustumòt, idant suvoktumòt savo baisià padòt∞ dòl tos
slaptos sàjungos, kuri bus tarp
js˜; arba vargas jai dòl nuÏudyt˜j˜ kraujo; nes jie ‰aukia i‰
dulki˜ ker‰to jai ir taip pat
tiems, kurie jà ∞krò.
25 Nes kas tik jà kuria, tas
siekia sunaikinti vis˜ Ïemi˜,
taut˜ ir ‰ali˜ a laisv´; ir ji ne‰a
vis˜ Ïmoni˜ sunaikinimà, nes
jà ∞krò velnias, kuris yra vis˜
mel˜ tòvas; btent tas pats
melagis, kuris b apgavo ms˜
pirmuosius gimdytojus, taip,
btent tas pats melagis, kuris
nuo pradÏios kurstò Ïmog˜
vykdyti ÏmogÏudystes; kuris
uÏkietino Ïmoni˜ ‰irdis, tad jie

22a Mrm 8:27, 40–41.
b RR Ker‰tas.
23a 1 Nef 22:22–23;
Moz 6:15.

25a RR Laisvas, laisvò.
b Pr 3:1–13; 2 Nef 9:9;
Mzj 16:3;
Moz 4:5–19.
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nuo pat pradÏios Ïudò prana‰us ir mu‰ò juos akmenimis, ir
juos i‰vydavo.
26 Todòl man, Moroniui, ∞sakyta tai uÏra‰yti, kad blogis bt˜
pa‰alintas ir kad ateit˜ laikas,
kada ·òtonas a nebeturòs galios
Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdims, bet kad
jie bt˜ b ∞tikinti nuolat daryti
gera, kad ateit˜ prie viso teisumo ‰altinio ir bt˜ i‰gelbòti.
9 SKYRIUS
Karalystò eina i‰ vieno kitam per
paveldòjimà, intrigà ir ÏmogÏudyst´. Emeras matò Teisumo Sn˜.
Daugelis prana‰˜ ‰aukia atgailà.
Îmones kamuoja badas ir nuodingos gyvatòs.
Ir dabar, a‰, Moronis, toliau
ra‰au savo metra‰t∞. Taigi, ‰tai,
buvo taip, kad dòl a slapt˜ Aki‰o
ir jo draug˜ sàjung˜, ‰tai jie
uÏgrobò Omero karalyst´.
2 Taãiau Vie‰pats buvo gailestingas Omerui ir taip pat jo
snums bei jo dukroms, kurie
neie‰kojo jo sunaikinimo.
3 Ir sapne Vie‰pats perspòjo
Omerà, kad jis i‰vykt˜ i‰ ‰alies;
todòl Omeras su savo ‰eima i‰vyko i‰ ‰alies ir keliavo daug
dien˜, ir peròjo pro a ·imo kalvà,
ir peròjo pro vietov´, b kur buvo
sunaikinti nefitai, o i‰ ten – ∞
rytus, ir atòjo ∞ vietov´ prie jros
kranto, vadinamà Ablomu, ir
ten pasistatò palapin´, ir taip
pat jo sns ir dukros, ir visi
jo nami‰kiai, i‰skyrus Jaredà ir
jo ‰eimà.
26a 1 Nef 22:26.
b 2 Nef 33:4;

4 Ir buvo taip, kad nelaba
ranka Jaredas buvo pateptas t˜
Ïmoni˜ karaliumi; ir jis atidavò
Aki‰ui savo dukrà Ïmona.
5 Ir buvo taip, kad Aki‰as
ie‰kojo savo uo‰vio gyvybòs; ir
jis kreipòsi ∞ tuos, kuriuos prisaikdino senoli˜ priesaika, ir jie
gavo jo uo‰vio galvà, kai jis
sòdòjo savo soste, priiminòdamas
savo Ïmones.
6 Nes ‰ita nelaba ir slapta
sàjunga taip greitai paplito,
kad ji sugadino vis˜ Ïmoni˜
‰irdis; todòl Jaredas buvo nuÏudytas savo soste, ir Aki‰as valdò
jo vietoje.
7 Ir buvo taip, kad Aki‰as òmò
pavydòti savo snui, todòl uÏdarò j∞ ∞ kalòjimà ir laikò beveik
be maisto arba visai be maisto,
kol tas patyrò mirt∞.
8 Ir dabar brolis to, kuris patyrò mirt∞ (jo vardas buvo Nimras)
pasipiktino savo tòvu dòl to, kà
jo tòvas padarò jo broliui.
9 Ir buvo taip, kad Nimras
surinko nedidel∞ vyr˜ br∞ ir
pabògo i‰ tos Ïemòs, ir peròjo,
ir apsigyveno pas Omerà.
10 Ir buvo taip, kad Aki‰ui
gimò kiti sns, ir jie laimòjo t˜
Ïmoni˜ ‰irdis, nepaisant to, kad
jie buvo jam prisiek´ daryti visokias nedorybes pagal jo norus.
11 Dabar, Aki‰o liaudis tro‰ko
pelno, lygiai kaip Aki‰as tro‰ko
valdÏios; todòl Aki‰o sns
pasilò jiems pinig˜ ir ‰itaip
patraukò paskui save didÏiàjà
tos liaudies dal∞.
12 Ir tarp Aki‰o sn˜ ir Aki‰o
prasidòjo karas, kuris t´sòsi

Mor 7:12–17.
9 1a Etr 8:13–17.

3 a Mrm 1:3; 4:23.
b Mrm 6:1–15.
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daug met˜, taip, kol buvo sunaikinti beveik visi karalystòs
Ïmonòs, taip, netgi visi, i‰skyrus trisde‰imt siel˜ ir tuos, kurie pabògo su Omero namais.
13 Todòl Omeras vòl buvo atstatytas savo paveldo Ïemòje.
14 Ir buvo taip, kad Omeras
pradòjo senti; vis dòlto senatvòje
jam gimò Emeras; ir jis patepò
Emerà karaliumi, kad valdyt˜
jo vietoje.
15 Ir po to, kai patepò Emerà
karaliumi, dvejus metus jis matò
taikà Ïemòje ir numirò, mat´s
nepaprastai daug dien˜, piln˜
sielvarto. Ir buvo taip, kad
Emeras valdò jo vietoje ir vaik‰ãiojo savo tòvo pòdomis.
16 Ir Vie‰pats vòl pradòjo nuimti prakeiksmà nuo Ïemòs, ir
Emerui valdant, Emero namai
nepaprastai suklestòjo; ir per
‰e‰iasde‰imt dvejus metus jie
nepaprastai sustipròjo, tad tapo
nepaprastai turtingi –
17 turòjo visoki˜ vaisi˜ ir
grd˜, ir ‰ilk˜, ir plonos drobòs,
ir aukso, ir sidabro, ir brangi˜
daikt˜;
18 ir taip pat visoki˜ galvij˜:
jauãi˜ ir karvi˜, ir avi˜, ir kiauli˜, ir oÏk˜, ir taip pat daugelio
kit˜ r‰i˜ gyvuli˜, kurie buvo
naudingi Ïmogaus maistui.
19 Ir jie taip pat turòjo a arkli˜
ir asil˜, ir ten buvo drambli˜
ir kurelom˜, ir kumom˜; visi
jie buvo naudingi Ïmogui, o
ypaã drambliai, kurelomai ir
kumomai.
20 Ir taip Vie‰pats i‰liejo savo
palaiminimus ant ‰itos Ïemòs,
19a 1 Nef 18:25.
20a Etr 2:15.

b Etr 2:8–11.
22a 3 Nef 25:2.

kuri buvo a rinktinò tarp vis˜
kit˜ Ïemi˜; ir jis ∞sakò, kad tie,
kas uÏvaldys ‰ità Ïem´, valdyt˜
jà Vie‰paãiui, antraip jie bus
b
sunaikinti, kada bus pribrend´
nedorybe; nes ant toki˜, sako
Vie‰pats, A‰ i‰liesiu savo rstybòs pilnatv´.
21 Ir Emeras teisiai vykdò
teisingumà per visas savo dienas, ir jam gimò daug sn˜ ir
dukter˜; ir jam gimò Koriantumas, ir jis patepò Koriantumà,
kad valdyt˜ jo vietoje.
22 Ir po to, kai patepò Koriantumà, kad valdyt˜ jo vietoje,
jis gyveno ketverius metus ir
matò taikà ‰alyje; taip, ir jis netgi
matò Teisumo a Sn˜ ir dÏiaugòsi bei dÏigavo jo diena; ir
numirò ramybòje.
23 Ir buvo taip, kad Koriantumas vaik‰ãiojo savo tòvo pòdomis ir pastatò daug didÏi˜
miest˜ ir visas savo dienas darò
tai, kas buvo gera jo Ïmonòms.
Ir buvo taip, kad jis neturòjo
vaik˜, net iki Ïilos senatvòs.
24 Ir buvo taip, kad jo Ïmona
numirò, bdama ‰imto dvej˜
met˜ amÏiaus. Ir buvo taip, kad
Koriantumas savo senatvòje
paòmò sau Ïmona jaunà mergel´, ir jam gimò sn˜ ir dukter˜;
taigi jis gyveno iki ‰imto keturiasde‰imt dvej˜ met˜ amÏiaus.
25 Ir buvo taip, kad jam gimò
Komas, ir Komas valdò jo vietoje; ir jis valdò keturiasde‰imt
devynerius metus, ir jam gimò
Hetas; ir jam taip pat gimò kiti
sns ir dukros.
26 Ir Ïmonòs vòl pasklido po
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visà tos Ïemòs veidà, ir vòl
prasidòjo nepaprastai didelis
nelabumas ant Ïemòs veido, ir
Hetas vòl pradòjo naudotis
slaptais senovòs planais, kad
sunaikint˜ savo tòvà.
27 Ir buvo taip, kad jis nuvertò
nuo sosto savo tòvà, nuÏudydamas j∞ jo paties kalaviju; ir valdò
jo vietoje.
28 Ir ‰alyje vòl pasirodò prana‰ai, ‰aukdami atgailà jiems –
kad jie turi paruo‰ti Vie‰paties
kelià, arba ant ‰itos Ïemòs veido
kris prakeiksmas; taip, btent
didelis badas, per kur∞ jie bus
sunaikinti, jeigu neatgailaus.
29 Bet Ïmonòs netikòjo prana‰˜ ÏodÏiais, bet i‰mesdavo
juos lauk; ir kai kuriuos jie
∞mesdavo ∞ duobes ir palikdavo praÏti. Ir buvo taip, kad
jie visa tai darò pagal karaliaus
Heto ∞sakymà.
30 Ir buvo taip, kad ‰alyje prasidòjo didelis badas, ir gyventojai pradòjo nepaprastai greitai
Ïti nuo bado, nes nebuvo lietaus ant Ïemòs veido.
31 Ir taip pat ant tos Ïemòs
veido uÏòjo nuodingos gyvatòs
ir nunuodijo daug Ïmoni˜. Ir
buvo taip, kad j˜ kaimenòs
pradòjo bògti nuo nuoding˜
gyvaãi˜ link Ïemòs pietuose,
kurià nefitai vadino a Zarahemla.
32 Ir buvo taip, kad daugelis j˜
Ïuvo pakeliui; taãiau kai kurie
pabògo ∞ pietin´ Ïem´.
33 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
padarò, kad a gyvatòs daugiau
j˜ nebesivyt˜, bet uÏkirst˜ kelià,
kad Ïmonòs nepraeit˜, kad
31a Om 1:13.
33a Sk 21:6–9.

34a Al 34:34;
DS 101:8.

bandantys praeiti krist˜ nuo
nuoding˜ gyvaãi˜.
34 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
sekò gyvuli˜ pòdomis ir rijo
pakeliui kritusi˜j˜ knus, kol
surijo juos visus. Dabar, kada
Ïmonòs pamatò, kad turi Ïti, jie
pradòjo a atgailauti dòl savo
nedorybi˜ ir ‰auktis Vie‰paties.
35 Ir buvo taip, jog jiems pakankamai a nusiÏeminus prie‰
Vie‰pat∞, jis pasiuntò liet˜ ant
Ïemòs veido; ir Ïmonòs vòl pradòjo atsigauti, ir pradòjo rastis
vaisiai ‰iaurinòse ‰alyse ir visose
aplinkinòse ‰alyse. Ir Vie‰pats
parodò jiems savo galià, apsaugodamas juos nuo bado.
10 SKYRIUS
Vienas karalius keiãia kità. Kai
kurie karaliai yra teiss, kiti nelabi.
Kada nugali teisumas, Vie‰pats
laimina Ïmones ir duoda jiems
klestòjimà.
Ir buvo taip, kad ·ezas, kuris
buvo Heto palikuonis – nes
Hetas ir visi jo nami‰kiai, i‰skyrus ·ezà, Ïuvo nuo bado –
pradòjo vòl atstatinòti sutriu‰kintà liaud∞.
2 Ir buvo taip, kad ·ezas prisiminò savo tòv˜ sunaikinimà ir
statò teisià karalyst´; nes jis
prisiminò, kà Vie‰pats buvo
padar´s, perkeldamas Jaredà ir
jo brol∞ a per gelm´; ir jis vaik‰ãiojo Vie‰paties keliais; ir jam
gimò sn˜ ir dukter˜.
3 Ir jo vyriausias snus, vardu
·ezas, sukilo prie‰ j∞; taãiau
35a DS 5:24.
10 2a Etr 6:1–12.
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·ezas dòl savo nepaprast˜ turt˜
buvo i‰tiktas plò‰iko rankos, ir
tai vòl atne‰ò taikà jo tòvui.
4 Ir buvo taip, kad jo tòvas ant
tos Ïemòs veido pastatò daug
miest˜, ir Ïmonòs vòl pradòjo
plisti po visà tos Ïemòs veidà.
Ir ·ezas gyveno iki nepaprastai
Ïilos senatvòs; ir jam gimò Riplaki‰as. Ir jis mirò, o Riplaki‰as
valdò jo vietoje.
5 Ir buvo taip, kad Riplaki‰as
nedarò to, kas teisinga Vie‰paties akyse, nes jis turòjo daug
Ïmon˜ ir a sugulovi˜, ir uÏkrovò
ant Ïmoni˜ peãi˜ tai, kà buvo
sunku pakelti; taip, jis apmokestino juos dideliais mokesãiais;
o uÏ tuos mokesãius statò daug
erdvi˜ pastat˜.
6 Ir jis pasistatò nepaprastai
graÏ˜ sostà; ir pastatò daug
kalòjim˜, ir visus, kurie nepaklusdavo mokesãiams, jis ∞mesdavo ∞ kalòjimà; ir visus, kurie
nepajògò sumokòti mokesãi˜, jis
∞mesdavo ∞ kalòjimà; ir jis vertò
juos nuolat dirbti savo i‰laikymui; o kas tik atsisakydavo
dirbti, jis nurodydavo atiduoti
mirãiai.
7 Todòl visus savo puikius dirbinius jis gaudavo, taip, btent
savo grynà auksà jis nurodò
lydyti kalòjime; ir visokius puikius dirbinius jis nurodò daryti
kalòjime. Ir buvo taip, kad savo
paleistuvystòmis ir bjaurumais
jis vargino Ïmones.
8 Ir po keturiasde‰imt dvej˜ jo
valdymo met˜ Ïmonòs sukilo
mai‰tu prie‰ j∞; ir vòl ‰alyje
prasidòjo karas, toks, kad Rip5 a JokK 3:5; Mzj 11:2.

Etero 10:4–15
laki‰as buvo nukautas, o jo palikuonys i‰varyti i‰ tos Ïemòs.
9 Ir buvo taip, kad po daugelio met˜ Moriantonas (jis buvo
Riplaki‰o palikuonis) surinko
i‰varyt˜j˜ armijà, nuòjo ir stojo
∞ kovà su ta liaudimi; ir uÏvaldò
daugel∞ miest˜; ir karas pasidarò
nepaprastai nuoÏmus ir t´sòsi
daugel∞ met˜; ir jis uÏvaldò visà
‰al∞ ir ∞tvirtino save visos ‰alies
karaliumi.
10 O po to, kai ∞tvirtino save
karaliumi, jis palengvino Ïmoni˜ na‰tà, ir taip ∞gijo palankumo liaudies akyse, ir jie patepò
j∞ savo karaliumi.
11 Ir jis buvo teisingas Ïmonòms, bet ne sau, nes daug
paleistuvavo; todòl jis buvo i‰kirstas i‰ Vie‰paties akivaizdos.
12 Ir buvo taip, kad Moriantonas pastatò daug miest˜ ir, jam
valdant, Ïmonòs tapo nepaprastai turtingi pastat˜ ir aukso bei
sidabro, ir jav˜, ir kaimeni˜,
ir band˜, ir to, kas jiems buvo
sugràÏinta.
13 Ir Moriantonas gyveno iki
Ïilos senatvòs, ir tada jam gimò
Kimas; ir Kimas valdò savo tòvo
vietoje; ir jis valdò a‰tuonerius
metus, ir jo tòvas numirò. Ir
buvo taip, kad Kimas nevaldò
teisiai, todòl Vie‰pats jo nelaimino.
14 Ir jo brolis, sukilo mai‰tu
prie‰ j∞ ir taip paòmò j∞ ∞ nelaisv´;
ir jis pasiliko nelaisvòje visas
savo dienas; ir nelaisvòje jam
gimò sn˜ ir dukter˜; ir senatvòje jam gimò Levis; ir jis numirò.
15 Ir buvo taip, kad Levis tar-
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navo nelaisvòje po savo tòvo
mirties keturiasde‰imt dvejus
metus. Ir jis pradòjo karà prie‰
tos Ïemòs karali˜ ir taip ∞sigijo
karalyst´.
16 Ir, ∞sigij´s karalyst´, jis darò
tai, kas buvo teisinga Vie‰paties
akyse; ir Ïmonòs klestòjo toje
Ïemòje; ir jis gyveno iki Ïilos
senatvòs, ir jam gimò sn˜ ir
dukter˜; ir jam taip pat gimò
Koromas, kur∞ jis patepò karalium vietoje sav´s.
17 Ir buvo taip, kad visas savo
dienas Koromas darò tai, kas
buvo gera Vie‰paties akyse; ir
jam gimò daug sn˜ ir dukter˜; ir po to, kai pamatò daug
dien˜, jis i‰òjo anapus, kaip ir
kiti Ïemi‰kieji; ir Ki‰as valdò
jo vietoje.
18 Ir buvo taip, kad Ki‰as taip
pat i‰òjo anapus, ir Libas valdò
jo vietoje.
19 Ir buvo taip, kad Libas taip
pat darò tai, kas buvo gera
Vie‰paties akyse. Ir Libo dienomis a nuodingosios gyvatòs buvo
sunaikintos. Todòl jie vykdavo
∞ Ïem´ pietuose medÏioti maisto
savo Ïemòs Ïmonòms, nes ta
Ïemò buvo pilna mi‰ko Ïvòri˜.
Ir pats Libas tapo didÏiu
medÏiotoju.
20 Ir prie siaurojo kaklo, prie
tos vietos, kur jra perskiria
Ïem´, jie pastatò did∞ miestà.
21 Ir jie laikò Ïem´ pietuose
kaip tyrus Ïvòrienai gauti. O
visas ‰iaurinòs Ïemòs veidas
buvo sòte nusòtas gyventoj˜.
22 Ir jie buvo nepaprastai
darb‰ts ir pirko, ir pardavinòjo,
19a Etr 9:31.

23a 2 Nef 5:15.

ir prekiavo vienas su kitu, kad
gaut˜ pelno.
23 Ir jie dirbo su visokiomis
rdomis ir i‰gaudavo auksà ir
sidabrà, ir a geleÏ∞, ir skaistvar∞,
ir visokius metalus; ir jie i‰kasdavo jas i‰ po Ïemòs; todòl,
kasdami aukso, sidabro, geleÏies ir vario rdas, jie supylò
didÏiules Ïemi˜ krvas. Ir jie
darò visokius graÏius dirbinius.
24 Ir jie turòjo ‰ilk˜ ir plon˜
sukt˜ sil˜ drobòs; ir gamino
visokius audinius, kad aprengt˜
savo nuogumà.
25 Ir jie gamino ∞vairius ∞rankius Ïemei dirbti – arti ir sòti,
pjauti ir kaupti, ir taip pat kulti.
26 Ir jie gamino ∞vairius ∞rankius, kuriais jie panaudodavo
savo gyvulius.
27 Ir jie gamino ∞vairius karo
ginklus. Ir jie darò ∞vairiausius
nepaprastai kruop‰taus darbo
dirbinius.
28 Ir dar niekada nebuvo labiau palaimintos ir labiau Dievo
rankos globojamos liaudies negu jie. Ir jie buvo Ïemòje, kuri
buvo rinktinò tarp vis˜ Ïemi˜,
nes Vie‰pats tai pasakò.
29 Ir buvo taip, kad Libas gyveno daug met˜, ir jam gimò
sn˜ ir dukter˜; ir taip pat jam
gimò Heartomas.
30 Ir buvo taip, kad Heartomas
valdò savo tòvo vietoje. Ir po
dvide‰imt ketveri˜ Heartomo
valdymo met˜, ‰tai, karalystò
buvo i‰ jo atimta. Ir daugel∞
met˜ jis tarnavo nelaisvòje, taip,
netgi visas likusias savo dienas.
31 Ir jam gimò Hetas, ir Hetas
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gyveno nelaisvòje visas savo
dienas. Ir Hetui gimò Aaronas,
ir Aaronas gyveno nelaisvòje
visas savo dienas; ir jam gimò
Amnigadas, ir Amnigadas taip
pat gyveno nelaisvòje visas savo
dienas; ir jam gimò Koriantumas, ir Koriantumas gyveno
nelaisvòje visas savo dienas; ir
jam gimò Komas.
32 Ir buvo taip, kad Komas
patraukò savo pusòn pus´
karalystòs. Ir jis valdò tà pus´
karalystòs keturiasde‰imt dvejus metus; ir jis i‰òjo kariauti
prie‰ karali˜ Amgidà, ir jie kariavo daugel∞ met˜, per kuriuos
Komas nugalòjo Amgidà ir
uÏvaldò likusià karalystòs dal∞.
33 Komo dienomis ‰alyje pradòjo rastis plò‰ikai; ir jie pritaikò
senus planus ir a saikdindavo
senoli˜ bdu, ir vòl siekò sunaikinti karalyst´.
34 Dabar, Komas daug kovojo
su jais; taãiau j˜ ne∞veikò.
11 SKYRIUS
Karai, susiskaldymai ir nelabumas
valdo jaredit˜ gyvenimà. Prana‰ai
i‰prana‰auja visi‰kà jaredit˜ sunaikinimà, jeigu jie neatgailaus.
Îmonòs atmeta prana‰˜ ÏodÏius.
Ir taip pat Komo dienomis pasirodò daug prana‰˜ ir prana‰avo
apie ‰itos didÏios liaudies sunaikinimà, jeigu jie neatgailaus ir
neatsigr´‰ ∞ Vie‰pat∞, ir nepaliks
savo ÏmogÏudysãi˜ ir nelabumo.
2 Ir buvo taip, kad Ïmonòs atmetò prana‰us, ir ‰ie bògo pas
33a RR Priesaika; Slaptos 11 6a Om 1:22;
sàjungos.
Etr 14:21.

Komà apsaugos, nes Ïmonòs
stengòsi juos sunaikinti.
3 Ir jie prana‰avo Komui daug
dalyk˜; ir jis buvo palaimintas
visas likusias savo dienas.
4 Ir jis sulaukò Ïilos senatvòs, ir
jam gimò ·iblomas; ir ·iblomas
valdò jo vietoje. Ir ·iblomo brolis sukilo prie‰ j∞, ir visoje ‰alyje
prasidòjo nepaprastai didelis
karas.
5 Ir buvo taip, kad ·iblomo
brolis ∞sakò atiduoti mirãiai visus prana‰us, prana‰avusius
apie ‰itos liaudies sunaikinimà.
6 Ir visoje ‰alyje buvo didelò
neganda, nes jie liudijo, kad
didelis prakeiksmas i‰tiks ‰ità
Ïem´ ir ‰ituos Ïmones ir kad
tarp j˜ bus didis naikinimas,
toks, kokio dar niekada nebuvo
ant Ïemòs veido, ir j˜ kaulai
bus kaip tos Ïemi˜ a krvos ant
Ïemòs veido, jeigu jie neatgailaus dòl savo nelabumo.
7 Bet dòl savo nelab˜ sàjung˜
jie neklausò Vie‰paties balso;
todòl visoje Ïemòje prasidòjo
karai ir kovos, ir taip pat tiek
daug bad˜ ir mar˜, kad buvo
didelis naikinimas, toks, kokio
dar nebuvo ant Ïemòs veido; ir
visa tai buvo ·iblomo dienomis.
8 Ir Ïmonòs pradòjo atgailauti
dòl savo nedorybòs; ir kiek tik
jie atgailaudavo, tiek Vie‰pats
j˜ a pasigailòdavo.
9 Ir buvo taip, kad ·iblomas
buvo nuÏudytas, o Setas buvo
paimtas ∞ nelaisv´ ir gyveno
nelaisvòje visas savo dienas.
10 Ir buvo taip, kad Ahas, jo
snus, ∞gijo karalyst´; ir jis valdò
8 a RR Gailestingumas,
gailestingas.
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Ïmones visas savo dienas. Ir jis
darò visokias nedorybes savo
dienomis, tuo sukeldamas daug
kraujo praliejimo; ir nedaug
buvo jo dien˜.
11 Ir Etemas, bdamas Aho
palikuonis, ∞gijo karalyst´; ir
savo dienomis jis taip pat darò
tai, kas bloga.
12 Ir buvo taip, kad Etemo
dienomis pasirodò daug prana‰˜ ir vòl prana‰avo Ïmonòms;
taip, jie prana‰avo, kad Vie‰pats
juos visi‰kai i‰naikins nuo Ïemòs veido, jeigu jie neatgailaus
dòl savo nedorybi˜.
13 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
uÏkietino savo ‰irdis ir nenoròjo
a
klausyti j˜ ÏodÏi˜; ir prana‰ai
sielvartavo ir pasitraukò i‰
Ïmoni˜ tarpo.
14 Ir buvo taip, kad Etemas
visas savo dienas teisingumà
vykdò nedorai; ir jam gimò
Moronas. Ir buvo taip, kad
Moronas valdò jo vietoje; ir
Moronas darò tai, kas buvo
nedora prie‰ais Vie‰pat∞.
15 Ir buvo taip, kad dòl tos
slaptos sàjungos, kuri buvo
∞kurta valdÏiai ir pelnui gauti,
tarp Ïmoni˜ kilo a sukilimas; ir
tarp j˜ i‰kilo savo nelabumu
galingas vyras, ir jis stojo ∞
kovà su Moronu, ir ‰itaip uÏkariavo pus´ karalystòs; ir
daugel∞ met˜ jis i‰laikò pus´
karalystòs.
16 Ir buvo taip, kad Moronas
nugalòjo j∞ ir vòl atgavo
karalyst´.
17 Ir buvo taip, kad i‰kilo kitas
13a Mzj 16:2.
15a RR Mai‰tas,

galingas vyras; ir jis buvo Jaredo
brolio palikuonis.
18 Ir buvo taip, kad jis nugalòjo
Moronà ir ∞gijo karalyst´; todòl
visas likusias savo dienas
Moronas gyveno nelaisvòje; ir
jam gimò Koriantoras.
19 Ir buvo taip, kad Koriantoras visas savo dienas pragyveno
nelaisvòje.
20 Ir Koriantoro dienomis taip
pat pasirodò daug prana‰˜ ir
prana‰avo apie didÏius ir nuostabius dalykus, ir ‰aukò atgailà
Ïmonòms, ir kad jeigu Ïmonòs
neatgailaus, Vie‰pats Dievas
jiems ∞vykdys a teisingumà visi‰kam j˜ i‰naikinimui.
21 Ir kad Vie‰pats atsi˜s arba
atves a kità liaud∞ uÏimti ‰itos
Ïemòs, savo galia ir tokiu pat
bdu, kokiu jis atvedò j˜ tòvus.
22 Bet dòl savo slaptos sàjungos ir nelab˜ bjaurum˜ jie
atmetò visus prana‰˜ ÏodÏius.
23 Ir buvo taip, kad Koriantorui gimò a Eteras, o jis numirò,
visas savo dienas pragyven´s
nelaisvòje.
12 SKYRIUS
Prana‰as Eteras ragina Ïmones
tikòti Dievà. Moronis vardija
nuostabius darbus ir stebuklus,
padarytus tikòjimu. Tikòjimas ∞galino Jaredo brol∞ pamatyti Krist˜.
Vie‰pats duoda Ïmonòms silpnumà, kad bt˜ nuolanks. Jaredo
brolis tikòjimu perkòlò Zerino kalnà. Tikòjimas, viltis ir tikroji meilò

sukilimas.
20a RR Teisti, teismas.

21a Etr 13:20–21.
23a Etr 1:6; 15:33–34.
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yra btini i‰gelbòjimui. Moronis
matò Jòz˜ veidas ∞ veidà.
Ir buvo taip, kad Etero dienos
buvo Koriantumro dienomis, o
a
Koriantumras buvo visos ‰alies
karalius.
2 O a Eteras buvo Vie‰paties
prana‰as; todòl Koriantumro
dienomis Eteras i‰òjo ir pradòjo
prana‰auti Ïmonòms, nes jo nebuvo galima b sulaikyti dòl jame
buvusios Vie‰paties Dvasios.
3 Nes jis a ‰aukò nuo pat ryto
net iki saulòlydÏio, ragindamas
Ïmones tikòti Dievà atgailai,
idant nebt˜ b sunaikinti, sakydamas jiems, kad viskas ∞vykdoma c tikòjimu –
4 todòl kiekvienas, kuris tiki
Dievà, gali tikrai a viltis geresnio
pasaulio, taip, btent vietos
Dievo de‰inòje; ‰i viltis kyla i‰
tikòjimo ir tampa b inkaru Ïmoni˜ sieloms, kuris padaro juos
tvirtus ir nepajudinamus, visuomet dosnius c ger˜ darb˜ ir veda
d
‰lovinti Dievo.
5 Ir buvo taip, kad Eteras
prana‰avo Ïmonòms didÏius ir
nuostabius dalykus, kuriais jie
netikòjo dòl to, kad j˜ nematò.
6 Ir dabar, a‰, Moronis, noròãiau ‰iek tiek apie tai pakalbòti;
noròãiau parodyti pasauliui,
kad a tikòjimas yra tai, ko b viliamòs, o c ne matome; todòl nesi12 1a Etr 13:13–31.
2 a RR Eteras.
b Jer 20:9;
En 1:26;
Al 43:1.
3 a DS 112:5.
b Etr 11:12, 20–22.
c RR Tikòjimas, tikòti.
4 a RR Viltis.

ginãykite dòl to, kad nematote,
kadangi liudijimo negausite
tol, kol js˜ tikòjimas nebus
d
i‰bandytas.
7 Nes btent tikòjimu Kristus
parodò save ms˜ tòvams, po
to, kai prisikòlò i‰ mirusi˜j˜; bet
kol jie jo ne∞tikòjo, jis sav´s jiems
neparodò; taigi btinai reikòjo,
kad kai kurie tikòt˜ j∞, nes jis
neparodò sav´s pasauliui.
8 Bet dòl ‰it˜ Ïmoni˜ tikòjimo
jis parodò save pasauliui ir pa‰lovino Tòvo vardà, ir paruo‰ò
kelià, kad per tai kiti bt˜ dangi‰kosios dovanos dalininkai,
kad galòt˜ viltis to, ko nematò.
9 Todòl js taip pat galite viltis
ir bti tos dovanos dalininkai,
jeigu tik tikòsite.
10 ·tai btent tikòjimu tie i‰
senovòs buvo a pa‰aukti pagal
‰ventàjà Dievo tvarkà.
11 Todòl tikòjimu buvo duotas
Mozòs ∞statymas. Bet per savo
Snaus dovanà Dievas paruo‰ò
a
prana‰esn∞ kelià; ir tai ∞vykdyta
btent tikòjimu.
12 Nes jei tarp Ïmoni˜ vaik˜
nòra a tikòjimo, Dievas negali padaryti jokio b stebuklo tarp j˜.
Todòl jis neparodò sav´s, kol
jie nepanaudojo savo tikòjimo.
13 ·tai btent dòl Almos ir
Amuleko tikòjimo a kalòjimas
griuvo Ïemòn.
14 ·tai btent Nefio ir Lehio

b Hbr 6:19.
c 1 Kor 15:58.
d 3 Nef 12:16.
6 a Hbr 11:1.
b Rom 8:24–25.
c Al 32:21.
d 3 Nef 26:11;
DS 105:19; 121:7–8.
10a Al 13:3–4.

11a
12a
b
13a

RR Pa‰aukti,
pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas.
1 Kor 12:31.
2 Nef 27:23; Mzj 8:18;
Mor 7:37;
DS 35:8–11.
Mt 13:58; Mrm 9:20.
Al 14:26–29.
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tikòjimas sukòlò lamanit˜ a permainà, tad jie buvo pakrik‰tyti
ugnimi ir b ·ventàja Dvasia.
15 ·tai btent aAmono ir jo
broli˜ tikòjimas b padarò tok∞
didel∞ stebuklà tarp lamanit˜.
16 Taip, btent visi, kurie darò
a
stebuklus, darò juos b tikòjimu,
tiek buvusieji prie‰ Krist˜, tiek
ir buvusieji po jo.
17 Ir btent tikòjimu trys mokiniai gavo paÏadà, kad a neragaus mirties; ir jie negavo ‰ito
paÏado, kol nepanaudojo savo
tikòjimo.
18 Ir niekas niekada nepadarò
stebukl˜, kol nepanaudojo savo
tikòjimo; taigi pirma jie ∞tikòdavo Dievo Sn˜.
19 Ir netgi dar a prie‰ Kristaus
atòjimà buvo daug toki˜, kuri˜
tikòjimas buvo nepaprastai
stiprus, kuri˜ nebuvo galima
sulaikyti, kad nepaÏvelgt˜ uÏ
b
uÏdangos, bet jie tikrai savo
akimis pamatò tai, kà matò tikòjimo akimi, ir jie buvo laimingi.
20 Ir ‰tai, ‰itame metra‰tyje
mes matòme, kad vienas i‰ j˜
buvo Jaredo brolis; nes jo tikòjimas Dievu buvo toks stiprus,
jog kada Dievas i‰tiesò savo
a
pir‰tà, jis negalòjo paslòpti jo
nuo Jaredo brolio aki˜ dòl savo
ÏodÏio, kur∞ jis pasakò jam,
kur∞ ‰is gavo tikòjimu.
21 O po to, kai Jaredo brolis
pamatò Vie‰paties pir‰tà, dòl
14a Hel 5:50–52.
b Hel 5:45;
3 Nef 9:20.
15a Al 17:29–39.
b T.y. apra‰ytà
Al 17–26 skyriuose.
16a RR Stebuklas.
b Hbr 11:7–40.

a

paÏado, kur∞ Jaredo brolis gavo
tikòjimu, Vie‰pats nieko negalòjo sulaikyti nuo jo aki˜; todòl
jis jam parodò viskà, kadangi jo
daugiau nebegalima buvo sulaikyti b uÏdangos i‰oròje.
22 Ir btent tikòjimu mano
tòvai gavo a paÏadà, kad ‰itie
dalykai ateis j˜ broliams per kitatauãius; todòl Vie‰pats man
∞sakò, taip, btent Jòzus Kristus.
23 Ir a‰ tariau jam: Vie‰patie,
kitatauãiai i‰juoks ‰iuos dalykus
dòl ms˜ a silpnumo ra‰yme;
nes, Vie‰patie, tu tikòjimu padarei mus galingus kalbòti, bet
nepadarei mus b galingus ra‰yti;
nes tu padarei, kad visi ‰ie
Ïmonòs tavo suteiktos jiems
·ventosios Dvasios dòka galòjo
daug kalbòti;
24 bet tu padarei, kad ra‰yti
mes galòtume tik truput∞ – dòl
ms˜ rank˜ nemiklumo. ·tai
tu nepadarei mus tokius galingus a ra‰yti kaip Jaredo brol∞;
nes tu davei jam galià, kad tai,
kà jis ra‰ò, buvo taip galinga,
kaip tu esi galingas, kad uÏvaldyt˜ Ïmog˜ tai skaityti.
25 Tu taip pat padarei ms˜
ÏodÏius galingus ir didÏius, netgi tiek, kad negalime j˜ uÏra‰yti; todòl ra‰ydami mes matome
savo silpnumà ir klumpame i‰dòliodami savo ÏodÏius; ir a‰
bijau, kad kitatauãiai a i‰juoks
ms˜ ÏodÏius.

17a 3 Nef 28:7;
Mrm 8:10–12.
19a 2 Nef 11:1–4;
JokK 4:4–5; Jar 1:11;
Al 25:15–16.
b Etr 3:6.
RR UÏdanga.
20a Etr 3:4.

21a Etr 3:25–26.
b Etr 3:20;
DS 67:10–13.
22a En 1:13.
23a Mrm 8:17; 9:33.
b 2 Nef 33:1.
24a RR Kalba.
25a 1 Kor 2:14.
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26 Ir kai a‰ tai pasakiau, Vie‰pats tarò man, sakydamas:
Kvailiai a i‰juokia, bet jie vaitos;
o romiesiems pakanka mano
malonòs, tad jie nepasinaudos
js˜ silpnumu.
27 Ir jeigu Ïmonòs ateis pas
mane, a‰ jiems parodysiu j˜
a
silpnumà. A‰ b duodu Ïmonòms
silpnumà, kad jie bt˜ nuolanks; ir mano c malonòs pakanka
visiems Ïmonòms, kurie d nusiÏemina prie‰ mane; nes jeigu jie
nusiÏemina prie‰ mane ir tiki
mane, tada a‰ j˜ e silpnumà
paversiu j˜ stiprybe.
28 ·tai a‰ parodysiu kitatauãiams j˜ silpnumà ir parodysiu
jiems, kad a tikòjimas, viltis ir
tikroji meilò veda pas mane –
viso teisumo ‰altin∞.
29 Ir a‰, Moronis, i‰gird´s ‰ituos ÏodÏius, buvau paguostas
ir tariau: O Vie‰patie, te∞vyksta
tavo teisi valia, nes Ïinau, kad
tu darbuojiesi dòl Ïmoni˜ vaik˜
pagal j˜ tikòjimà;
30 nes Jaredo brolis tarò Zerino
kalnui: a Persikelk – ir jis buvo
perkeltas. O jeigu jis nebt˜
tikòj´s, jis nebt˜ pajudòj´s;
taigi tu darbuojiesi po to, kai
Ïmonòs ∞tiki.
31 Nes taip tu parodei save savo
mokiniams; nes tik po to, kai jie
a
∞tikòjo ir kalbòjo tavo vardu, tu
pasirodei jiems su didele galia.
26a Gal 6:7.
27a JokK 4:7.
b I‰ 4:11; 1 Kor 1:27.
c RR Malonò.
d Lk 18:10–14; DS 1:28.
RR PaÏeminti,
nusiÏeminimas,
nuolankumas.
e Lk 9:46–48; 2 Kor 12:9.

32 Ir a‰ taip pat prisimenu, jog
tu pasakei, kad paruo‰ei Ïmogui
namus, taip, btent savo Tòvo
a
buveinòse, ir todòl Ïmogus gali
turòti prana‰esn´ vilt∞; todòl
Ïmogus turi b viltis, kitaip jis
negali gauti paveldo tavo paruo‰toje vietoje.
33 Ir vòl, a‰ prisimenu, jog tu
pasakei, kad tu taip a myli pasaul∞, jog guldai savo gyvyb´
dòl pasaulio, idant vòl jà imtum,
kad paruo‰tum vietà Ïmoni˜
vaikams.
34 Ir dabar, a‰ Ïinau, kad ‰i
a
meilò, kuria tu myli Ïmoni˜
vaikus, yra tikroji meilò; todòl
jeigu Ïmonòs neturòs tikrosios
meilòs, jie negalòs paveldòti tos
vietos, kurià tu paruo‰ei savo
Tòvo buveinòse.
35 Todòl i‰ to, kà pasakei,
Ïinau, kad jeigu kitatauãiai neturòs tikrosios meilòs, dòl ms˜
silpnumo, tu i‰mòginsi juos ir
atimsi j˜ a talentà, taip, btent
tà, kur∞ jie gavo, ir atiduosi
tiems, kurie turòs daugiau.
36 Ir buvo taip, jog a‰ meldÏiausi Vie‰paãiui, kad jis duot˜
kitatauãiams a malonòs, kad jie
taip pat turòt˜ tikrosios meilòs.
37 Ir buvo taip, kad Vie‰pats
tarò man: Jeigu jie neturi tikrosios meilòs, tav´s tai tenejaudina, nes tu buvai i‰tikimas; todòl
tavo apdarai bus a i‰valyti. Ir dòl

28 a 1 Kor 13:1–13;
Mor 7:39–47.
30a Mt 17:20; JokK 4:6;
Hel 10:6, 9.
RR Galia.
31a RR Tikòjimas, tikòti.
32a Jn 14:2; En 1:27;
DS 72:4; 98:18.
b RR Viltis.

33a Jn 3:16–17.
34a Mor 7:47.
RR Tikroji meilò;
Meilò.
35a Mt 25:14–30.
RR Dovana; Talentas.
36a RR Malonò.
37a DS 38:42; 88:74–75;
135:4–5.
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to, kad pamatei savo b silpnumà,
tu bsi padarytas stiprus, netgi
atsisòsi toje vietoje, kurià a‰
paruo‰iau savo Tòvo buveinòse.
38 Ir dabar, a‰, Moronis, atsisveikinu su kitatauãiais, taip,
ir taip pat su savo broliais,
kuriuos myliu, kol susitiksime
prie‰ais Kristaus a teismo kras´,
kur visi Ïmonòs suÏinos, kad
mano b apdarai nesutepti js˜
krauju.
39 Ir tada suÏinosite, kad a‰
a
maãiau Jòz˜ ir kad jis kalbòjo
su manimi b veidas ∞ veidà, ir
kad jis mano kalba su akivaizdÏiu nuolankumu apie tai man
papasakojo taip, kaip vienas
Ïmogus pasakoja kitam.
40 Ir dòl savo silpnumo ra‰yme
a‰ uÏra‰iau tik truputòl∞.
41 Ir dabar, a‰ noriu jus paraginti a ie‰koti ‰ito Jòzaus, apie
kur∞ ra‰ò prana‰ai ir apa‰talai,
kad Dievo Tòvo ir taip pat
Vie‰paties Jòzaus Kristaus, ir
apie juos b liudijanãios ·ventosios Dvasios malonò bt˜ jumyse ir pasilikt˜ jumyse per
amÏius. Amen.
13 SKYRIUS
Eteras kalba, kad Naujàjà Jeruzal´
Juozapo palikuonys pastatys
Amerikoje. Jis prana‰auja, yra i‰37b Etr 12:27.
38a RR Jòzus Kristus –
Teisòjas.
b JokK 1:19.
39a RR Jòzus Kristus –
Kristaus
pasirodymai po
mirties.
b Pr 32:31; I‰ 33:11.

metamas, sura‰o jaredit˜ istorijà ir
i‰prana‰auja jaredit˜ sunaikinimà.
Karas ∞sisiautòja visoje Ïemòje.
Ir dabar, a‰, Moronis, baigiu
savo metra‰t∞ apie mano apra‰omos liaudies sunaikinimà.
2 Nes ‰tai, jie atmetò visus
Etero ÏodÏius; nes jis tikrai
jiems papasakojo apie viskà
nuo Ïmogaus pradÏios; ir kad
po to, kai vandenys a pasitraukò
nuo ‰itos Ïemòs veido, ji tapo
rinktinò tarp vis˜ kit˜ Ïemi˜,
rinktinò Vie‰paties Ïemò; todòl
Vie‰pats nori, kad visi Ïmonòs, gyvenantys ant jos veido,
b
tarnaut˜ jam;
3 ir kad tai vieta a Naujajai
Jeruzalei, kuri b nuÏengs i‰
dangaus, ir kad tai Vie‰paties
‰ventovò.
4 ·tai Eteras matò Kristaus
dienas ir kalbòjo apie a Naujàjà
Jeruzal´ ‰itoje Ïemòje.
5 Ir jis taip pat kalbòjo apie
Izraelio namus ir apie a Jeruzal´,
i‰ kur ateis b Lehis, – kad po
to, kai ji bus sugriauta, ji vòl
bus atstatyta, c ‰ventas miestas
Vie‰paãiui; taigi ji negali bti
Naujoji Jeruzalò, kadangi ji
buvo senovòs laikais; bet ji bus
atstatyta ir taps Vie‰paties ‰ventuoju miestu; ir ji bus pastatyta
Izraelio namams, –
6 ir kad a Naujoji Jeruzalò bus

41a DS 88:63; 101:38.
b 3 Nef 11:32.
13 2a Pr 7:11–24; 8:3.
b Etr 2:8.
3 a 3 Nef 20:22;
21:23–24.
RR Naujoji Jeruzalò.
b Apr 3:12; 21:2.
4 a RR Sionò.

5 a RR Jeruzalò.
b 1 Nef 1:18–20.
c Apr 21:10;
3 Nef 20:29–36.
6 a DS 42:9; 45:66–67;
84:2–5;
TT 1:10.
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pastatyta ‰itoje Ïemòje b Juozapo
sòklos likuãiui, nes tai turòjo
savo c pavaizdà.
7 Nes kaip Juozapas atsivedò
savo tòvà ∞ a Egipto Ïem´, taip
‰is ir mirò ten; todòl Vie‰pats
Juozapo sòklos likut∞ i‰vedò i‰
Jeruzalòs Ïemòs, idant parodyt˜
gailestingumà Juozapo sòklai,
kad jie b nepraÏt˜, lygiai kaip
jis buvo gailestingas Juozapo
tòvui, kad tas nepraÏuvo.
8 Todòl Juozapo nam˜ likutis
bus ∞kurdintas ‰itoje a Ïemòje; ir
tai bus j˜ paveldo Ïemò; ir jie
pastatys ‰ventà miestà Vie‰paãiui kaip senovòs Jeruzal´; ir jie
daugiau b nebebus sumai‰yti,
kol neateis pabaiga, kada Ïemò
praeis.
9 Ir bus a naujas dangus ir nauja
Ïemò; ir jie bus kaip senieji,
i‰skyrus tai, kad sena bus praòj´
ir viskas bus tap´ nauja.
10 Ir tada pasirodo Naujoji
Jeruzalò; ir palaiminti tie, kurie
gyvena joje, nes tai tie, kuri˜
a
apdarai balti per Avinòlio kraujà; ir tai tie, kurie priskaiãiuoti
prie Juozapo sòklos likuãio,
kurie buvo Izraelio nam˜.
11 Ir tada taip pat pasirodo
senovòs Jeruzalò; ir palaiminti
jos gyventojai, nes jie nuplauti
Avinòlio krauju; ir tai yra tie,
kurie buvo i‰sklaidyti ir a surinkti i‰ keturi˜ Ïemòs ketvirãi˜ ir
i‰ b ‰iaurini˜ ‰ali˜, ir yra Dievo
6 b RR Juozapas, Jokbo
snus.
c Al 46:24.
RR Simbolizmas.
7 a Pr 46:2–7; 47:6.
b 2 Nef 3:5.
8 a RR PaÏadòtoji Ïemò.
b Mor 10:31.

sudarytos sandoros su j˜ tòvu
c
Abraomu ∞vykdymo dalininkai.
12 Ir kada tai ∞vyksta, i‰sipildo Ra‰to vieta, sakanti, kad yra
toki˜, kurie buvo a pirmi, kurie
bus paskutiniai; ir yra toki˜,
kurie buvo paskutiniai, kurie
bus pirmi.
13 Ir a‰ ketinau ra‰yti daugiau,
bet man uÏdrausta; bet didÏios
ir nuostabios buvo Etero prana‰ystòs; bet jie laikò j∞ uÏ niekà ir
i‰metò j∞ lauk; ir jis dienà slòpòsi
uolos ertmòje, o nakt∞ i‰eidavo
ir stebòdavo tai, kas i‰tiks ‰iuos
Ïmones.
14 Ir gyvendamas uolos ertmòje jis sudarò likusià ‰io metra‰ãio
dal∞, nakt∞ stebòdamas sunaikinimus, kurie i‰tikdavo Ïmones.
15 Ir buvo taip, kad tais paãiais
metais, kuriais jis buvo i‰mestas
i‰ Ïmoni˜ tarpo, tarp t˜ Ïmoni˜
prasidòjo didelis karas, nes
i‰kilo daug toki˜, kurie buvo
galingi vyrai ir siekò sunaikinti
Koriantumrà savo slaptais nelabumo planais, apie kuriuos
buvo kalbòta.
16 Ir dabar Koriantumras,
pats mok´sis vis˜ karo moksl˜
ir vis˜ pasaulio gudrybi˜, stojo
∞ kovà prie‰ tuos, kurie kòsinosi
j∞ sunaikinti.
17 Bet jis neatgailavo, nei jo
graÏieji sns ir dukros; nei
Kohoro graÏieji sns ir dukros;
nei Korihoro graÏieji sns ir

9 a 2 Pet 3:10–13;
Apr 21:1; 3 Nef 26:3;
DS 101:23–25.
10a Apr 7:14;
1 Nef 12:10–11;
Al 5:27.
11a RR Izraelis – Izraelio
surinkimas.

b DS 133:26–35.
c RR Abraomo
sandora.
12a Mk 10:31;
1 Nef 13:42;
JokK 5:63;
DS 90:9.
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dukros; ir apskritai, ant visos
Ïemòs veido nebuvo nò vieno
graÏaus snaus ar dukros, kurie
atgailaut˜ dòl savo nuodòmi˜.
18 Todòl buvo taip, kad pirmaisiais metais, kada Eteras gyveno
uolos ertmòje, t˜ a slapt˜ sàjung˜, kovojanãi˜ prie‰ Koriantumrà dòl karalystòs, kalavijas
nuÏudò daugyb´ Ïmoni˜.
19 Ir buvo taip, kad Koriantumro sns daug kovojo ir
praliejo daug savo kraujo.
20 O antraisiais metais Eterui
atòjo Vie‰paties Ïodis, kad jis
eit˜ ir prana‰aut˜ a Koriantumrui, kad jeigu jis ir visi jo nami‰kiai atgailaus, Vie‰pats duos jam
jo karalyst´ ir i‰gelbòs Ïmones.
21 Prie‰ingu atveju jie bus
sunaikinti ir visi jo nami‰kiai,
i‰skyrus j∞ pat∞. Ir jis i‰gyvens
tik tam, kad pamatyt˜, kaip i‰sipildys prana‰ystòs apie a kità
liaud∞, gausianãià ‰ità Ïem´
kaip paveldà; o Koriantumras
bus j˜ palaidotas; ir kiekviena
siela, i‰skyrus b Koriantumrà,
bus sunaikinta.
22 Ir buvo taip, kad Koriantumras neatgailavo, nei jo nami‰kiai, nei liaudis; ir karai
nesiliovò; ir jie stengòsi nuÏudyti Eterà, bet jis pabògo nuo j˜
ir vòl pasislòpò uolos ertmòje.
23 Ir buvo taip, kad i‰kilo
·aredas ir taip pat stojo ∞ kovà
su Koriantumru; ir jis taip ‰∞ sutriu‰kino, kad treãiaisiais metais
i‰sivedò j∞ ∞ nelaisv´.
24 O ketvirtaisiais metais
Koriantumro sns sumu‰ò
18a Etr 8:9–26.
20a Etr 12:1–2.

·aredà ir vòl atgavo karalyst´
savo tòvui.
25 Dabar, karas pasklido po
visà tos Ïemòs veidà – kiekvienas vyras su savo gauja kovojo
dòl to, ko noròjo.
26 Ir buvo plò‰ikai ir, apskritai,
visokie nelabumai ant viso tos
Ïemòs veido.
27 Ir buvo taip, kad Koriantumras nepaprastai pyko ant
·aredo, ir jis i‰òjo kautis prie‰ j∞
su savo armijomis; ir jie susitiko
baisiai ∞pyk´, ir jie susitiko
Gilgalo slònyje; ir uÏvirò nepaprastai nuoÏmi kova.
28 Ir buvo taip, kad ·aredas
kovojo prie‰ j∞ tris dienas. Ir
buvo taip, kad Koriantumras j∞
sumu‰ò ir vijosi, net kol atòjo ∞
He‰lono lygumas.
29 Ir buvo taip, kad lygumose
·aredas vòl stojo ∞ kovà su juo; ir
‰tai, jis sumu‰ò Koriantumrà ir
vòl nuvijo j∞ atgal ∞ Gilgalo slòn∞.
30 Ir Koriantumras vòl stojo ∞
kovà su ·aredu Gilgalo slònyje,
kur sumu‰ò ·aredà ir nukovò
j∞ pat∞.
31 O ·aredas suÏeidò Koriantumrà ∞ ‰laun∞, tad dvejus metus
jis daugiau nebòjo kariauti. Tuo
tarpu visi Ïmonòs ant ‰ios Ïemòs veido ir toliau liejo kraujà,
ir nebuvo kas juos sustabdo.
14 SKYRIUS
Îmoni˜ nedorybò uÏtraukia Ïemei
prakeiksmà. Koriantumras stoja ∞
karà su Gileadu, po to su Libu, o

21a Om 1:19–21;
Etr 11:21.

b Etr 15:29–32.
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po to su ·izu. Kraujas ir skerdynòs
uÏtvindo ‰al∞.
Ir dabar, dòl Ïmoni˜ nedorybòs visà ‰al∞ apòmò didelis
a
prakeiksmas, dòl kurio, jeigu
vyras pasidòdavo ∞rank∞ ar
kalavijà lentynoje arba ten, kur
j∞ laikydavo, ‰tai rytoj jis negalòdavo jo rasti – toks didelis
buvo tos Ïemòs prakeiksmas.
2 Todòl kiekvienas vyras rankomis ∞sikibo to, kas buvo jo, ir
nei skolinosi, nei skolino; ir
kiekvienas vyras de‰ine ranka
laikò savo kalavijo rankenà,
kad apgint˜ savo nuosavyb´
ir savo bei savo Ïmon˜ ir vaik˜
gyvyb´.
3 Ir dabar, po dvej˜ met˜ ir po
·aredo mirties, ‰tai i‰kilo ·aredo
brolis ir stojo ∞ kovà su Koriantumru, kurioje Koriantumras
sumu‰ò j∞ ir vijosi iki Aki‰o tyr˜.
4 Ir buvo taip, kad ·aredo
brolis stojo ∞ kovà su juo Aki‰o
tyruose; ir uÏvirò nepaprastai
nuoÏmios kautynòs, ir daugel
tkstanãi˜ krito nuo kalavijo.
5 Ir buvo taip, kad Koriantumras apgulò tyrus; o ·aredo
brolis nakt∞ atÏygiavo i‰ tyr˜
ir i‰Ïudò dal∞ Koriantumro armijos, ‰iems esant girtiems.
6 Ir jis atòjo ∞ Morono Ïem´ ir
atsisòdo ∞ Koriantumro sostà.
7 Ir buvo taip, kad Koriantumras su savo armija prabuvo
tyruose dvejus metus, per kuriuos jis gavo didel∞ pastiprinimà savo armijai.
8 Dabar, ·aredo brolis, kurio
vardas buvo Gileadas, dòl slap14 1a Hel 12:18;
13:17–23;

t˜ sàjung˜ taip pat gavo didel∞
pastiprinimà savo armijai.
9 Ir buvo taip, kad jam besòdint
savo soste, j∞ nuÏudò jo auk‰tasis
kunigas.
10 Ir buvo taip, kad kaÏkas
i‰ slapt˜ sàjung˜ nuÏudò ‰∞
slaptame peròjime ir uÏgrobò
karalyst´; ir jis buvo vardu
Libas; ir Libas buvo didelio gio
vyras, auk‰tesnis uÏ visus kitus
Ïmones.
11 Ir buvo taip, kad pirmaisiais
Libo metais Koriantumras atòjo
∞ Morono Ïem´ ir stojo ∞ kovà
su Libu.
12 Ir buvo taip, kad jis kovòsi
su Libu, ir Libas kirto jam ∞
rankà, tad jis buvo suÏeistas;
taãiau Koriantumro armija toliau spaudò Libà, tad jis pabògo
∞ pakra‰t∞ prie jros.
13 Ir buvo taip, kad Koriantumras vijosi j∞; ir Libas stojo ∞
kovà su juo pajryje.
14 Ir buvo taip, kad Libas
sumu‰ò Koriantumro armijà,
tad jie vòl bògo ∞ Aki‰o tyrus.
15 Ir buvo taip, kad Libas vijosi
j∞, kol ‰is neatòjo ∞ Ago‰o lygumas. Ir Koriantumras, traukdamasis nuo Libo, pasiòmò su
savimi visus Ïmones toje Ïemòs
vietoje, kur jis bògo.
16 Ir atòj´s ∞ Ago‰o lygumas,
jis stojo ∞ kovà su Libu ir kirto
j∞ tol, kol ‰is mirò; taãiau jo vietoje prie‰ Koriantumrà atòjo
jo brolis, ir uÏvirò nepaprastai
nuoÏmios kautynòs, kuriose
Koriantumras vòl bògo nuo Libo
brolio armijos.
17 Dabar, Libo brolis buvo

Mrm 1:17–18;
2:10–14.

Etero 14:18–31
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vardu ·izas. Ir buvo taip, kad
·izas vijosi Koriantumrà ir uÏkariavo daug miest˜, ir Ïudò
tiek moteris, tiek ir vaikus, ir
degino miestus.
18 Ir ·izo baimò pasklido po
visà Ïem´; taip, po visà Ïem´
pasklido ‰auksmas: Kas gali
atsilaikyti prie‰ ·izo armijà?!
·tai jis ‰luoja Ïem´ prie‰ save!
19 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
ant viso Ïemòs veido pradòjo
burtis ∞ armijas.
20 Ir jie buvo susiskald´; dalis
j˜ bògo ∞ ·izo armijà, o dalis – ∞
Koriantumro armijà.
21 Ir toks didÏiulis ir ilgalaikis
buvo tas karas ir taip ilgai
truko kraujo praliejimo ir skerdyni˜ vaizdas, kad visas ‰alies
veidas buvo nuklotas Ïuvusi˜j˜ a knais.
22 Ir toks greitas ir spartus
buvo tas karas, kad niekas nelikdavo laidoti Ïuvusi˜j˜, bet
jie Ïygiavo nuo kraujo praliejimo prie kraujo praliejimo, palikdami tiek vyr˜, tiek ir moter˜
bei vaik˜ knus i‰mòtytus ant
Ïemòs veido, kad tapt˜ kno
a
kirmòli˜ grobiu.
23 Ir smarvò nuo j˜ pasklido po Ïemòs veidà, btent po
visà Ïemòs veidà; todòl Ïmones
dienà nakt∞ òmò varginti j˜
smarvò.
24 Taãiau ·izas nesiliovò vytis
Koriantumrà; nes jis prisiekò
atsiker‰yti Koriantumrui uÏ
nuÏudytojo savo brolio kraujà
ir Vie‰paties ÏodÏiui, kuris atòjo
Eterui, kad Koriantumras nekris
nuo kalavijo.
21a Etr 11:6.

22a Iz 14:9–11.

25 Ir taip mes matome, kad
Vie‰pats aplankò juos savo rstybòs pilnatvòje, ir j˜ nelabumas
ir bjaurumai paruo‰ò kelià nesibaigianãiam j˜ sunaikinimui.
26 Ir buvo taip, kad ·izas vijosi
Koriantumrà ∞ rytus, net iki
pajrio, ir ãia jis kovòsi su ·izu
tris dienas.
27 Ir taip baisiai buvo naikinamos ·izo armijos, kad Ïmonòs
i‰sigando ir pradòjo bògti nuo
Koriantumro armij˜; ir jie bògo
∞ Korihoro Ïem´ ir ‰lavò prie‰
save gyventojus, visus, kurie
nenoròjo jungtis prie j˜.
28 Ir jie pasistatò palapines
Korihoro slònyje; o Koriantumras pasistatò palapines ·uro
slònyje. Dabar, ·uro slònis buvo
netoli Komnoro kalvos; todòl
Koriantumras surinko savo
armijas ant Komnoro kalvos ir
sutrimitavo ·izo armijoms,
kviesdamas jas kautis.
29 Ir buvo taip, kad jie atòjo,
bet vòl buvo nuvyti; ir jie atòjo
antrà kartà, ir vòl, antrà kartà,
buvo nuvyti. Ir buvo taip, kad
jie atòjo vòl, treãià kartà, ir
uÏvirò nepaprastai nuoÏmios
kautynòs.
30 Ir buvo taip, kad ·izas kirto
ir kirto Koriantumrà, tad suÏeidò j∞ daugeliu gili˜ Ïaizd˜;
ir Koriantumras nukraujav´s
nualpo ir buvo nune‰tas kaip
negyvas.
31 Dabar, abi pusòs neteko
tiek daug vyr˜, moter˜ ir vaik˜,
kad ·izas ∞sakò savo Ïmonòms
nebesivyti Koriantumro armij˜;
todòl jie sugr∞Ïo ∞ savo stovyklà.
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Etero 15:1–13
15 SKYRIUS

Milijonai jaredit˜ Ïsta kautynòse.
·izas ir Koriantumras surenka
visus Ïmones ∞ Ïtbtin∞ m‰∞.
Vie‰paties Dvasia liaunasi plktis
su jais. Jaredit˜ tauta visi‰kai
sunaikinama. Vien Koriantumras
i‰lieka.
Ir buvo taip, kad Koriantumras,
pasveik´s nuo savo Ïaizd˜,
pradòjo prisiminti a ÏodÏius,
kuriuos jam kalbòjo Eteras.
2 Jis pamatò, kad kalaviju buvo
nuÏudyta jau beveik du milijonai jo Ïmoni˜, ir jis pradòjo
sielvartauti savo ‰irdyje; taip,
Ïuvo du milijonai galing˜ vyr˜
ir taip pat j˜ Ïmon˜ ir j˜ vaik˜.
3 Jis pradòjo atgailauti dòl
blogio, kur∞ buvo padar´s; jis
pradòjo atsiminti vis˜ prana‰˜
burna pasakytus ÏodÏius ir
matò, kad iki ‰iol visi jie i‰sipildò, kiekviena dalelytò; ir jo
siela gedòjo ir nesidavò paguodÏiama.
4 Ir buvo taip, kad jis para‰ò
lai‰kà ·izui, pra‰ydamas jo, kad
‰is pasigailòt˜ Ïmoni˜, ir vardan Ïmoni˜ gyvybi˜ jis atiduosiàs karalyst´.
5 Ir buvo taip, kad ·izas, gav´s
jo lai‰kà, para‰ò lai‰kà Koriantumrui, kad jeigu ‰is pasiduot˜
pats, kad jis galòt˜ nuÏudyti
j∞ jo paties kalaviju, tada jis pasigailòt˜ Ïmoni˜ gyvybi˜.
6 Ir buvo taip, kad Ïmonòs
neatgailavo dòl savo nedorybòs; ir Koriantumro Ïmonòs
buvo sukurstyti pykãiui prie‰
15 1a Etr 13:20–21.

11a Mrm 6:6.

·izo Ïmones, o ·izo Ïmonòs
buvo sukurstyti pykãiui prie‰
Koriantumro Ïmones; todòl
·izo Ïmonòs stojo kovon prie‰
Koriantumro Ïmones.
7 Ir kada Koriantumras pamatò, kad kris, jis vòl bògo nuo
·izo.
8 Ir buvo taip, kad jis atòjo
prie Ripliankamo, kas i‰vertus
rei‰kia didelis, arba pranokstantis visus, vanden˜; taigi atòj´
prie ‰it˜ vanden˜, jie pasistatò
palapines; ir ·izas taip pat
pasistatò palapines netoli nuo
j˜; ir todòl kità dienà jie susiòjo
kautis.
9 Ir buvo taip, kad jie kovojo
nepaprastai nuoÏmià kovà,
kurioje Koriantumras vòl buvo
suÏeistas ir nualpo nuo nukraujavimo.
10 Ir buvo taip, kad Koriantumro armijos spaudò ·izo armijas ir jas ∞veikò bei privertò
bògti nuo j˜; ir jie bògo piet˜
link ir pasistatò palapines vietovòje, kuri vadinosi Ogatas.
11 Ir buvo taip, kad Koriantumro armija pasistatò palapines prie Ramos kalvos; ir tai
buvo ta pati kalva, kur mano
tòvas Mormonas a paslòpò ‰ventuosius metra‰ãius Vie‰paãiui.
12 Ir buvo taip, kad jie nuo
viso tos Ïemòs veido surinko
visus i‰likusius Ïmones, i‰skyrus Eterà.
13 Ir buvo taip, kad Eteras
stebòjo visus Ïmoni˜ darbus; ir
jis matò, kad Ïmonòs, kurie buvo
uÏ Koriantumrà, buvo surinkti
∞ Koriantumro armijà; o Ïmonòs,

Etero 15:14–28
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kurie buvo uÏ ·izà, buvo surinkti ∞ ·izo armijà.
14 Taigi ketverius metus jie
rinko Ïmones, idant sutelkt˜
visus, kurie buvo ant tos Ïemòs
veido, ir ∞gyt˜ visà jògà, kokià
tik buvo ∞manoma ∞gyti.
15 Ir buvo taip, jog kada visi
jie buvo surinkti, kiekvienas ∞
tà armijà, ∞ kokià noròjo, su savo
Ïmonomis ir savo vaikais, – tiek
vyrai, tiek moterys, tiek ir vaikai, apginkluoti karo ginklais,
uÏsidòj´ skydus ir a antkrtinius
ir ‰almus ir kari‰kai apsireng´, – jie i‰Ïygiavo vieni prie‰
kitus kautis; ir jie kovojo visà
tà dienà ir nenugalòjo.
16 Ir buvo taip, kad atòjus
nakãiai jie buvo i‰varg´ ir sugr∞Ïo ∞ savo stovyklas; ir sugr∞Ï´ ∞ savo stovyklas, jie pakòlò
klyksmà ir raudojimà dòl Ïuvusi˜j˜ savo Ïmoni˜ netekties;
ir tokie garss buvo j˜ verksmai
ir klyksmai, ir raudojimai, kad
jie nepaprastai draskò orà.
17 Ir buvo taip, kad rytojaus
dienà jie vòl i‰òjo kautis, ir didi
ir baisi buvo ta diena; taãiau jie
nenugalòjo, ir atòjus nakãiai jie
vòl draskò orà savo verksmais,
savo klyksmais ir savo raudojimais dòl Ïuvusi˜j˜ savo Ïmoni˜
netekties.
18 Ir buvo taip, kad Koriantumras vòl para‰ò lai‰kà ·izui,
noròdamas, kad ‰is nebeit˜ kautis, bet kad paimt˜ karalyst´ ir
pasigailòt˜ Ïmoni˜ gyvybi˜.
19 Bet ‰tai, Vie‰paties Dvasia
liovòsi plktis su jais, ir a ·òtonas
visi‰kai uÏvaldò Ïmoni˜ ‰irdis;
15a Mzj 8:7–10.

nes jie buvo atiduoti savo
‰irdÏi˜ kietumui ir savo prot˜
aklumui, kad bt˜ sunaikinti;
todòl jie vòl i‰òjo kautis.
20 Ir buvo taip, kad jie kovòsi
visà tà dienà, o atòjus nakãiai
miegojo ant savo kalavij˜.
21 Ir rytojaus dienà jie kovòsi
net iki nakties.
22 O atòjus nakãiai, jie buvo
a
girti nuo pykãio, lygiai kaip
vyras bna girtas nuo vyno; ir
jie vòl miegojo ant savo kalavij˜.
23 Ir rytojaus dienà jie vòl
kovòsi; o atòjus nakãiai, nuo kalavijo buvo krit´ visi, i‰skyrus
penkiasde‰imt du Koriantumro
Ïmones ir ‰e‰iasde‰imt devynis
·izo Ïmones.
24 Ir buvo taip, kad tà nakt∞ jie
miegojo ant savo kalavij˜, o
rytojaus dienà jie vòl kovòsi, ir
jie visomis i‰galòmis kovòsi
savo kalavijais ir skydais visà
tà dienà.
25 Ir atòjus nakãiai, buvo
trisde‰imt du ·izo Ïmonòs ir
dvide‰imt septyni Koriantumro
Ïmonòs.
26 Ir buvo taip, kad jie pavalgò
ir pamiegojo, ir pasiruo‰ò mirãiai rytojaus dienà. O jie buvo
stambs ir galingi vyrai, turint
omenyje Ïmogi‰kà jògà.
27 Ir buvo taip, kad jie kovòsi
tris valandas ir nualpo dòl nukraujavimo.
28 Ir buvo taip, kad atgav´
pakankamai jòg˜, kad galòt˜
paeiti, Koriantumro vyrai ketino
pabògti, gelbòdami savo gyvybes; bet ‰tai, pakilo ·izas ir taip
pat jo vyrai, ir ∞tÏ´s jis prisiekò,

19a RR Velnias.

22a Mor 9:23.
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Etero 15:29–Moronio 1:4

kad arba jis nuÏudys Koriantumrà, arba pats Ïus nuo kalavijo.
29 Todòl jis vijosi juos ir rytojaus dienà juos pasivijo; ir jie
vòl kovòsi kalavijais. Ir buvo
taip, jog a visiems, i‰skyrus
Koriantumrà ir ·izà, kritus nuo
kalavijo, ‰tai ·izas nualpo nuo
nukraujavimo.
30 Ir buvo taip, kad Koriantumras, pasiròm´s ant savo
kalavijo, ‰iek tiek pailsòjo ir
nukirto ·izui galvà.
31 Ir buvo taip, jog kada
jis nukirto ·izui galvà, ·izas
pasikòlò ant savo rank˜ ir
krito; ir stengdamasis gauti
oro mirò.

32 Ir buvo taip, kad a Koriantumras krito ant Ïemòs ir tapo
kaip negyvas.
33 Ir Vie‰pats prakalbo Eterui
ir tarò jam: I‰eik. Ir jis i‰òjo ir
pamatò, kad buvo ∞vykdyti visi
Vie‰paties ÏodÏiai; ir jis uÏbaigò
savo a metra‰t∞ (o a‰ nepara‰iau
nò ‰imtosios dalies) ir paslòpò
plok‰teles taip, kad Limhio
Ïmonòs surado jas.
34 Dabar, paskutiniai a Etero
para‰yti ÏodÏiai yra tokie: Ar
Vie‰pats panoròs, kad bãiau
perkeltas ar kad i‰kentòãiau
Vie‰paties valià kne, tai neturi
reik‰mòs, jeigu tik a‰ i‰gelbòtas
Dievo karalystòje. Amen.

Moronio knyga
1 SKYRIUS
Moronis ra‰o lamanit˜ labui.
Nefitai, kurie nei‰siÏada Kristaus,
atiduodami mirãiai. Apie 401–
421 m. po Kristaus gim.

D

ABAR, a‰, a Moronis, baig´s
trumpinti Jaredo Ïmoni˜
apra‰ymà, neketinau daugiau
ra‰yti; bet a‰ vis dar neÏuv´s ir
nesirodau lamanitams, kad jie
man´s nenuÏudyt˜.
2 Nes ‰tai, j˜ tarpusavio a karai
nepaprastai nuoÏms; ir dòl
savo neapykantos jie b atiduoda
mirãiai kiekvienà nefità, kuris
nei‰siÏada Kristaus.

29a Etr 13:20–21.
32a Om 1:20–22.
33a Mzj 8:9; Al 37:21–31;
Etr 1:1–5.

3 O a‰, Moronis, a nei‰siÏadòsiu
Kristaus; todòl a‰ klajoju, kur tik
galiu, saugodamas savo gyvyb´.
4 Todòl a‰ ra‰au dar kai kà,
prie‰ingai ankstesnei savo nuostatai; nes neketinau daugiau
ra‰yti; bet ra‰au dar kai kà,
tikòdamasis, kad kada nors
ateityje pagal Vie‰paties valià
tai bus vertinga mano broliams
lamanitams.
2 SKYRIUS
Jòzus dvylikai mokini˜ nefit˜ davò
galià suteikti ·ventosios Dvasios
dovanà. Apie 401 – 421 m. po
Kristaus gim.

34a Etr 12:2.
[moronio]
1 1a RR Moronis,
Mormono snus.

2 a 1 Nef 12:20–23.
b Al 45:14.
3 a Mt 10:32–33;
3 Nef 29:5.

Moronio 2:1–4:3
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·tai Kristaus ÏodÏiai, kuriuos
jis kalbòjo savo a mokiniams,
dvylikai, kuriuos i‰sirinko, uÏdòdamas ant j˜ rankas.
2 Ir jis kreipòsi ∞ juos vardu ir
sakò: Js ‰auksitòs Tòvo mano
vardu kar‰toje maldoje; ir tai
padar´, js turòsite agalià
b
suteikti ·ventàjà Dvasià tam,
ant kurio uÏdòsite c rankas; ir
jà suteiksite mano vardu, nes
taip daro mano apa‰talai.
3 Dabar, ‰iuos ÏodÏius Kristus
kalbòjo jiems savo pirmojo
pasirodymo metu; ir minia ‰ito
negirdòjo, bet mokiniai girdòjo;
ir ant vis˜ t˜, ant kuri˜ jie
a
uÏdòjo savo rankas, nusileido
·ventoji Dvasia.
3 SKYRIUS
Vyresnieji ∞‰ventina kunigus ir
mokytojus uÏdòdami rankas. Apie
401–421 m. po Kristaus gim.
·tai kaip mokiniai, kurie buvo
vadinami baÏnyãios a vyresniaisiais, b ∞‰ventindavo kunigus ir
mokytojus.
2 Pasimeld´ Tòvui Kristaus
vardu, jie uÏdòdavo savo rankas
ant j˜ ir sakydavo:
3 Jòzaus Kristaus vardu ∞‰ventinu tave kunigu (arba, jeigu
jis ∞‰ventinamas mokytoju –
∞‰ventinu tave mokytoju), kad
2 1a 3 Nef 13:25.
2 a RR Galia.
b 3 Nef 18:37.
c RR Rank˜
uÏdòjimas.
3 a ApD 19:6.
3 1a Al 6:1.
RR Vyresnysis.
b RR Ø‰ventinti,

skelbtum atgailà ir nuodòmi˜
a
atleidimà per Jòz˜ Krist˜, i‰tveriant tikòjime jo vardu iki
galo. Amen.
4 Ir taip jie a ∞‰ventindavo kunigus ir mokytojus pagal Dievo
b
dovanas ir pa‰aukimus Ïmonòms; ir jie ∞‰ventindavo juos
·ventosios Dvasios, kuri buvo
juose, c galia.
4 SKYRIUS
Paai‰kinama, kaip vyresnieji ir kunigai pateikdavo sakramento duonà.
Apie 401–421 m. po Kristaus gim.
·tai a kaip j˜ b vyresnieji ir kunigai pateikdavo Kristaus knà
ir kraujà baÏnyãiai; ir tai jie
c
pateikdavo pagal Kristaus ∞sakymus; todòl mes Ïinome, kad
‰is bdas yra teisingas; ir tai
pateikdavo vyresnysis arba
kunigas.
2 Ir jie su visa baÏnyãia atsiklaupdavo ir melsdavosi Tòvui
Kristaus vardu, sakydami:
3 O Dieve, AmÏinasis Tòve,
mes pra‰ome tav´s tavo Snaus,
Jòzaus Kristaus, vardu palaiminti ir pa‰ventinti ‰ià a duonà
sieloms vis˜ t˜, kurie jos valgo;
kad valgyt˜ tavo Snaus knui
b
atminti ir liudyt˜ tau, o Dieve,
AmÏinasis Tòve, kad jie pasiryÏ´ priimti tavo Snaus c vardà,

∞‰ventinimas.
3 a RR Nuodòmi˜
atleidimas.
4 a DS 18:32; 20:60.
b RR Dovana.
c 1 Nef 13:37; Mor 6:9.
4 1a 3 Nef 18:1–7.
b RR Vyresnysis.
c DS 20:76–77.

3 a RR Sakramentas.
b Lk 22:19;
1 Kor 11:23–24;
3 Nef 18:7.
c RR Jòzus
Kristus – Jòzaus
Kristaus vardo
priòmimas.
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Moronio 5:1–6:7

visuomet j∞ atminti ir laikytis jo
∞sakym˜, kuriuos jis davò jiems,
kad jo d Dvasia visuomet bt˜
su jais. Amen.
5 SKYRIUS
Nurodoma kaip pateikti sakramento
vynà. Apie 401–421 m. po Kristaus
gim.
·tai a kaip reikia pateikti vynà.
·tai jie paimdavo taur´ ir
sakydavo:
2 O Dieve, AmÏinasis Tòve,
mes pra‰ome tav´s tavo Snaus,
Jòzaus Kristaus, vardu palaiminti ir pa‰ventinti ‰∞ a vynà
sieloms vis˜ t˜, kurie jo geria,
kad jie daryt˜ tai b atminti tavo
Snaus kraujà, kuris pralietas
dòl j˜; kad liudyt˜ tau, o Dieve,
AmÏinasis Tòve, jog jie visuomet atmena j∞, kad jo Dvasia
bt˜ su jais. Amen.
6 SKYRIUS
Atgailaujantieji pakrik‰tijami
ir globojami. Atgailaujantiems
baÏnyãios nariams atleidÏiama.
Susirinkimai vedami ·ventosios
Dvasios galia. Apie 401–421 m.
po Kristaus gim.
Ir dabar, a‰ kalbu apie a krik‰tà.
·tai vyresnieji, kunigai ir
3 d RR ·ventoji Dvasia.
5 1a 3 Nef 18:8–11;
DS 20:78–79.
2 a DS 27:2–4.
RR Sakramentas.
b Lk 22:19–20;
1 Kor 11:25.
6 1a RR Krik‰tas,
krik‰tyti.

mokytojai buvo pakrik‰tyti; ir
jie nebuvo krik‰tijami, jeigu
nene‰davo vaisi˜, rodanãi˜,
kad jie to b verti.
2 Ir jie nepriimdavo krik‰tytis
nieko kito, kaip tik tuos, kurie
ateidavo su a suduÏusia ‰irdimi
ir atgailaujanãia dvasia ir liudydavo baÏnyãiai, kad jie i‰
tikr˜j˜ atgailavo dòl vis˜ savo
nuodòmi˜.
3 Ir krik‰tytis nepriimdavo
nieko kito, kaip tik tuos, kurie
a
priòmò Kristaus vardà, bdami
pasiryÏ´ tarnauti jam iki galo.
4 Ir po to, kai bdavo priimti krik‰tytis ir paveikti bei
a
i‰valyti ·ventosios Dvasios
galia, jie bdavo priskaiãiuojami prie Kristaus baÏnyãios
Ïmoni˜; ir j˜ b vardai bdavo
uÏra‰omi, idant juos atsimint˜
ir maitint˜ geruoju Dievo ÏodÏiu, kad i‰laikyt˜ juos teisingame kelyje, i‰laikyt˜ nuolat c dòmesingus maldai, d pasikliaujanãius vien Kristaus, j˜
tikòjimo e kròjo ir i‰baigòjo,
nuopelnais.
5 Ir a baÏnyãia b daÏnai susirinkdavo c pasninkauti ir melstis, ir
kalbòtis vienas su kitu apie j˜
siel˜ gerov´.
6 Ir jie daÏnai susirinkdavo
valgyti duonos ir gerti vyno
Vie‰paãiui Jòzui atminti.
7 Ir jie grieÏtai stebòjo, kad

b RR Vertas, vertumas.
2 a RR SuduÏusi ‰irdis.
3 a RR Jòzus
Kristus – Jòzaus
Kristaus vardo
priòmimas.
4 a RR Tyras, tyrumas.
b DS 20:82.
c Al 34:39;

3 Nef 18:15–18.
d 2 Nef 31:19; DS 3:20.
e Hbr 12:2.
5 a RR BaÏnyãia, Jòzaus
Kristaus.
b 3 Nef 18:22;
4 Nef 1:12; DS 88:76.
c RR Pasninkauti,
pasninkavimas.
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tarp j˜ nebt˜ a jokios nedorybòs; ir visi, kurie bdavo pastebòti darant nedoryb´ ir b trys
baÏnyãios liudytojai pasmerkdavo juos prie‰ c vyresniuosius,
ir jeigu jie neatgailaudavo ir
d
nei‰paÏindavo, j˜ vardai bdavo e i‰trinami, ir j˜ jau nebelaikò
Kristaus Ïmonòmis.
8 Bet a kiekvienà kartà, kai tik
jie su tikru ketinimu atgailaudavo ir siekdavo atleidimo, jiems
bdavo b atleidÏiama.
9 Ir j˜ susirinkimus a vesdavo
baÏnyãia pagal Dvasios poveikius ir b ·ventosios Dvasios
galia; nes kaip ·ventoji Dvasia
vesdavo juos pamokslauti ar
raginti, ar melstis, ar maldauti,
ar giedoti, btent taip bdavo
ir daroma.
7 SKYRIUS
Skelbiamas kvietimas ∞eiti ∞ Vie‰paties atils∞. Melskitòs su tikru
ketinimu. Kristaus Dvasia ∞galina
Ïmones Ïinoti, kas gera ir kas pikta.
·òtonas ∞tikinòja Ïmones neigti
Krist˜ ir daryti pikta. Prana‰ai
paskelbia apie Kristaus atòjimà.
Stebuklai daromi ir angelai tarnauja dòl tikòjimo. Îmonòs turi tikòtis
amÏinojo gyvenimo ir laikytis
tikrosios meilòs. Apie 401–421 m.
po Kristaus gim.
7 a DS 20:54.
b DS 42:80–81.
RR Liudytojas.
c Al 6:1.
RR Vyresnysis.
d RR I‰paÏinti,
i‰paÏinimas.
e I‰ 32:33; DS 20:83.
RR Pa‰alinimas i‰

Ir dabar, a‰, Moronis, ra‰au keletà savo tòvo Mormono ÏodÏi˜,
kuriuos jis pasakò apie a tikòjimà, vilt∞ ir tikràjà meil´; nes
‰tai taip jis kalbòjo Ïmonòms,
mokydamas juos sinagogoje,
kurià jie pastatò kaip garbinimo
vietà:
2 Ir dabar, a‰, Mormonas, kalbu jums, mano mylimi broliai;
ir btent dòl Dievo Tòvo ir ms˜
Vie‰paties, Jòzaus Kristaus,
malonòs ir jo ‰ventos valios man
leista kalbòti jums ‰iuo metu,
nes turiu ‰∞ a pa‰aukimà kaip
dovanà i‰ Dievo.
3 Todòl noròãiau kalbòti jums,
kurie esate baÏnyãios, kurie
esate taikingi Kristaus sekòjai ir
kurie ∞gijote vilt∞, pakankamà,
kad galòtumòte ∞eiti ∞ Vie‰paties
a
atils∞, kurios uÏteks nuo ‰iol iki
pat kol ilsòsitòs su juo danguje.
4 Ir dabar, mano broliai, a‰ taip
manau apie jus dòl js˜ taikingo
a
elgesio su Ïmoni˜ vaikais.
5 Nes a‰ prisimenu Dievo Ïod∞,
kuris sako, kad pagal j˜ darbus
juos a paÏinsite; nes jeigu j˜
darbai bus geri, tai ir jie geri.
6 Nes ‰tai, Dievas pasakò, kad
Ïmogus, bdamas a piktas, negali daryti to, kas gera; nes jeigu
jis atna‰auja dovanà arba
b
meldÏiasi Dievui, jeigu jis tai
daro be tikro ketinimo, i‰ to
jam jokios naudos.

baÏnyãios,
ekskomunikavimas.
8 a Mzj 26:30–31.
b RR Atleisti.
9 a DS 20:45; 46:2.
b RR ·ventoji Dvasia.
7 1a 1 Kor 13:1–13;
Etr 12:3–22, 27–37;
Mor 8:14; 10:20–23.

2 a RR Pa‰aukti,
pa‰auktas Dievo,
pa‰aukimas.
3 a RR Atilsis, poilsis.
4 a 1 Jn 2:6; DS 19:23.
5 a 3 Nef 14:15–20.
6 a Mt 7:15–18.
b Al 34:28.
RR Malda.
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7 Nes ‰tai, tai ne∞skaitoma jam
teisumu.
8 Nes ‰tai, jeigu Ïmogus, bdamas a piktas, duoda dovanà,
jis tai daro b nenorom; todòl tai
∞skaitoma jam taip, tarsi jis
pasilaikyt˜ dovanà; todòl Dievo
akyse jis laikomas piktu.
9 Ir lygiai taip pat Ïmogui
∞skaitoma blogiu, jeigu jis meldÏiasi be tikro a ketinimo; taip, ir
i‰ to jam jokios naudos, nes
Dievas nepriima nò vieno tokio.
10 Taigi Ïmogus, bdamas
piktas, negali daryti to, kas gera;
nò neduos jis geros dovanos.
11 Nes ‰tai, kartus a ‰altinis negali atne‰ti gero vandens; kaip ir
geras ‰altinis negali atne‰ti kartaus vandens; todòl Ïmogus,
bdamas velnio tarnas, negali
sekti Krist˜; o jeigu b seka Krist˜,
jis negali bti velnio tarnas.
12 Taigi viskas, kas a gera, ateina i‰ Dievo; o tai, kas b pikta,
ateina i‰ velnio; nes velnias yra
Dievo prie‰as ir nuolat kovoja
prie‰ j∞, ir nuolat kvieãia ir
vilioja c nusidòti bei daryti tai,
kas pikta.
13 Bet ‰tai, kas yra i‰ Dievo,
nuolat kvieãia ir vilioja daryti
gera; todòl viskas, kas kvieãia
ir a vilioja daryti gera ir mylòti
Dievà, ir tarnauti jam, yra
b
∞kvòpta Dievo.
8 a Pat 15:8.
b DS 64:34.
9 a Jok 1:6–7; 5:16;
Mor 10:4.
11a Jok 3:11–12.
b Mt 6:24;
2 Nef 31:10–13;
DS 56:2.
12a Jok 1:17; 1 Jn 4:1–2;
Etr 4:12.

14 Todòl Ïiròkite, mano mylimi broliai, kad to, kas a pikta,
nepriskirtumòte Dievui arba to,
kas gera ir i‰ Dievo, nepriskirtumòte velniui.
15 Nes ‰tai, mano broliai, jums
duota a spr´sti, idant galòtumòte
paÏinti, kas gera ir kas pikta; ir,
kad galòtumòte tobulai paÏinti,
sprendimo bdas yra toks ai‰kus, kaip dienos ‰viesa skiriasi
nuo tamsios nakties.
16 Nes ‰tai, Kristaus a Dvasia
duodama kiekvienam Ïmogui,
kad jis galòt˜ b paÏinti, kas gera
ir kas pikta; todòl rodau jums
bdà nuspr´sti: viskas, kas kvieãia daryti gera ir ∞tikinòja tikòti
Krist˜, siunãiama Kristaus galia
ir dovana; todòl galite tobulai
paÏinti, kad tai i‰ Dievo.
17 Bet jeigu kas ∞tikinòja Ïmones daryti a pikta ir netikòti
Krist˜, ir neigti j∞, ir netarnauti
Dievui, – tada galite tobulai
paÏinti, kad tai i‰ velnio; nes
taip dirba velnias; nes jis nò
vieno ne∞tikinòja daryti gera;
ne, nò vieno; nei jo angelai; nei
tie, kurie jam pasiduoda.
18 Ir dabar, mano broliai, Ïinant, kad paÏ∞state tà ‰viesà,
kurios dòka galite nuspr´sti,
kuri a ‰viesa yra Kristaus, Ïiròkite, kad nenuteistumòte neteisingai; nes tokiu b teismu, kokiu

b Al 5:39–42.
2 Nef 2:5, 18, 26;
c Hel 6:30.
Mzj 16:3; Al 29:5;
RR Nuodòmò.
Hel 14:31.
13a 2 Nef 33:4; Etr 8:26.
17a RR Nuodòmò.
b RR Økvòpimas, ∞kvòpti. 18a Mzj 16:9;
14a Iz 5:20; 2 Nef 15:20.
DS 50:24; 88:7–13.
15a RR ØÏvalgos dovana.
RR ·viesa, Kristaus
16a RR SàÏinò; ·viesa,
‰viesa.
Kristaus ‰viesa.
b DÏSV, Mt 7:1–2;
b Pr 3:5;
Lk 6:37; Jn 7:24.

Moronio 7:19–31

556

teisiate, taip pat ir js bsite
teisiami.
19 Todòl a‰ maldauju jus,
broliai, kad stropiai i‰tirtumòte
Kristaus a ‰viesoje ir todòl galòtumòte paÏinti, kas gera ir kas
pikta; ir jeigu laikysitòs visko,
kas gera, ir to nesmerksite, tikrai
bsite Kristaus b vaikas.
20 Ir dabar, mano broliai, kaip
galite laikytis visko, kas gera?
21 Ir dabar, a‰ ateinu prie to
tikòjimo, apie kur∞ sakiau kalbòsiàs; ir a‰ jums nurodysiu bdà,
kuriuo galite laikytis visko, kas
gera.
22 Nes ‰tai, Dievas, a Ïinantis
viskà, esantis nuo amÏinybòs
iki amÏinybòs, ‰tai jis pasiuntò
b
angelus tarnauti Ïmoni˜ vaikams, kad paskelbt˜ apie
Kristaus atòjimà; ir Kristuje ateis
viskas, kas gera.
23 Ir taip pat Dievas paskelbò
prana‰ams savo paties burna,
kad Kristus ateis.
24 Ir ‰tai, ∞vairiais bdais jis
apreik‰davo Ïmoni˜ vaikams
tai, kas buvo gera; ir viskas, kas
gera, ateina i‰ Kristaus; antraip
Ïmonòs bt˜ a puol´, ir nieko,
kas gera, jiems negalòt˜ ateiti.
25 Todòl a angel˜ tarnavimo ir
kiekvieno ÏodÏio, i‰einanãio i‰
Dievo burnos, dòka Ïmonòs pradòjo naudoti tikòjimà Kristumi;
ir taip tikòjimu jie laikòsi
visko, kas gera; ir taip buvo iki
Kristaus atòjimo.
19a DS 84:45–46.
b Mzj 15:10–12; 27:25.
RR Sns ir dukros,
Dievo.
22a RR Dievas, Dievybò.
b Moz 5:58.

26 Ir jam atòjus, Ïmonòs taip
pat buvo i‰gelbòti tikòjimu jo
vardu; ir tikòjimu jie tampa
Dievo snumis. Ir taip tikrai,
kaip Kristus gyvas, jis kalbòjo
‰iuos ÏodÏius ms˜ tòvams, sakydamas: a Ko tik pra‰ysite Tòvà
mano vardu, kas gera, tikrai
tikòdami, kad gausite, ‰tai tai
bus jums padaryta.
27 Todòl, mano mylimi broliai,
argi a stebuklai liovòsi dòl to, kad
Kristus pakilo ∞ dang˜ ir atsisòdo Dievo de‰inòje, kad b pareik‰t˜ Tòvui savo teises taikyti
gailestingumà Ïmoni˜ vaikams?
28 Nes jis ∞vykdò ∞statymo
tikslus ir turi teis´ ∞ visus tuos,
kurie tiki j∞; ir tie, kas tiki j∞,
a
glausis prie visko, kas gera;
todòl jis b uÏtaria Ïmoni˜ vaik˜
bylà; ir jis amÏinai gyvena danguose.
29 Ir argi dòl to, kad jis tai
padarò, mano mylimi broliai,
liovòsi stebuklai? ·tai sakau
jums: ne; ir angelai nesiliovò
tarnauti Ïmoni˜ vaikams.
30 Nes ‰tai jie yra pavalds
jam, kad tarnaut˜ pagal jo ∞sakymo Ïod∞, parodydami save
tiems, kieno tikòjimas stiprus ir
protas tvirtas visais dievotumo
atÏvilgiais.
31 Ir j˜ tarnystòs pareigos yra
‰aukti Ïmones ∞ atgailà, vykdyti
ir daryti Tòvo sandor˜, kurias jis
sudarò Ïmoni˜ vaikams, darbà,
paruo‰ti kelià tarp Ïmoni˜

RR Angelai.
24a 2 Nef 2:5.
25a Al 12:28–30.
26a 3 Nef 18:20.
RR Malda.
27a RR Stebuklas.

b Iz 53:12;
Mzj 14:12.
28a Rom 12:9;
DS 98:11.
b 1 Jn 2:1; 2 Nef 2:9.
RR UÏtaròjas.
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vaik˜, skelbiant Kristaus Ïod∞
i‰rinktiems Vie‰paties indams,
kad ‰ie galòt˜ liudyti apie j∞.
32 Ir tai darydamas, Vie‰pats
Dievas ruo‰ia kelià, idant likusieji Ïmonòs a tikòt˜ Krist˜ ir dòl
to ·ventoji Dvasia turòt˜ vietos
j˜ ‰irdyse pagal jo galià; ir taip
Tòvas vykdo sandoras, kurias
jis sudarò Ïmoni˜ vaikams.
33 Ir Kristus yra pasak´s:
Jei a tikòsite mane, turòsite galios daryti viskà, kas tik man
b
reikalinga.
34 Ir jis yra pasak´s: aAtgailaukite visi js, Ïemòs pakra‰ãiai,
ateikite pas mane ir priimkite
krik‰tà mano vardu, ir tikòkite
mane, kad btumòt i‰gelbòti.
35 Ir dabar, mano mylimi broliai, tuo atveju, jei tai, kà jums
kalbòjau, yra tiesa, o a paskutiniàjà dienà Dievas parodys jums
su b galia ir didÏia ‰love, kad tai
tiesa, ir jeigu tai tiesa, tai argi
stebukl˜ diena pasibaigò?
36 Arba argi angelai daugiau
nebepasirodo Ïmoni˜ vaikams?
Arba argi jis a nebeduoda jiems
·ventosios Dvasios galios? Arba
argi nebeduos, kol egzistuos
laikas arba Ïemò, arba ant jos
veido bus bent vienas Ïmogus,
kad bt˜ i‰gelbòtas?
37 ·tai sakau jums: ne; nes
a
stebuklai daromi dòl tikòjimo;
ir btent dòl tikòjimo angelai
pasirodo ir tarnauja Ïmonòms;
32a
33a
b
34a

RR Tikòjimas, tikòti.
Mt 17:20.
DS 88:64–65.
3 Nef 27:20;
Etr 4:18.
35a DS 35:8.
b 2 Nef 33:11.
36a Mor 10:4–5, 7, 19.

todòl, jeigu tai pasibaigò, vargas Ïmoni˜ vaikams, nes tai
dòl b netikòjimo, ir viskas –
bergÏdÏiai.
38 Nes pagal Kristaus ÏodÏius,
negali bti i‰gelbòtas nò vienas,
kuris ne∞tikòs jo vardà; todòl
jeigu tai pasibaigò, tada pasibaigò ir tikòjimas; ir Ïmogaus
padòtis yra siaubinga, nes jis yra
lyg nebt˜ atliktas i‰pirkimas.
39 Bet ‰tai, mano mylimi broliai, a‰ esu geresnòs nuomonòs
apie jus, nes dòl js˜ romumo
manau, jog tikite Krist˜; nes
jeigu netikite j∞, tuomet a netinkate bti priskaiãiuoti prie jo
baÏnyãios Ïmoni˜.
40 Ir dar, mano mylimi broliai,
a‰ noròãiau pakalbòti jums apie
a
vilt∞. Kaipgi js galite ∞gyti tikòjimà, jeigu neturòsite vilties?
41 Ir ko gi js a vilsitòs? ·tai
sakau jums, kad per Kristaus
apmokòjimà ir jo prikòlimo galià
js b vilsitòs bti prikelti c amÏinajam gyvenimui; ir tai dòl
js˜ tikòjimo juo, pagal paÏadà.
42 Todòl, jeigu Ïmogus turi
a
tikòjimà, jis b turi turòti vilt∞;
nes be tikòjimo negali bti jokios
vilties.
43 Ir vòl, ‰tai sakau jums,
jog jis negali turòti tikòjimo ir
vilties, jeigu nebus a romus ir
nusiÏemin´s ‰irdimi.
44 O jei taip bt˜, tai jo a tikòjimas ir viltis yra tu‰ti, nes niekas

37a Mt 13:58;
b Tit 1:2; JokK 4:4;
Mrm 9:20;
Al 25:16; Mor 9:25.
Etr 12:12–18.
c RR AmÏinasis
b Mor 10:19–24.
gyvenimas.
39a RR Vertas, vertumas. 42a RR Tikòjimas, tikòti.
40a Etr 12:4.
b Mor 10:20.
RR Viltis.
43a RR Romus, romumas.
41a DS 138:14.
44 a Al 7:24; Etr 12:28–34.
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kitas nòra priimtinas Dievui,
kaip tik romus ir nusiÏemin´s
‰irdimi; o jeigu Ïmogus romus
ir nusiÏemin´s ‰irdimi, ir ·ventosios Dvasios galia b i‰paÏ∞sta,
kad Jòzus yra Kristus, jis btinai
turi turòti tikràjà meil´; nes jeigu
jis neturi tikrosios meilòs, jis
yra niekas; taigi jam btinai
reikia turòti tikràjà meil´.
45 O a tikroji meilò nepaprastai
kantri ir maloni, ir b nepavydi,
ir nepasiptusi, neie‰ko sau
naudos, jà nelengva supykdyti,
ji nemàsto pikta ir nesidÏiaugia
nedorybe, bet dÏiaugiasi tiesa,
visa pakelia, visa tiki, viskuo
viliasi, visa i‰tveria.
46 Todòl, mano mylimi broliai,
jeigu neturite tikrosios meilòs,
esate niekas, nes tikroji meilò
niekada nesibaigia. Todòl glauskitòs prie tikrosios meilòs, kuri
yra didesnò uÏ viskà, nes visa
kita turi baigtis,
47 bet a tikroji meilò yra tyra
Kristaus b meilò ir i‰lieka per
amÏius; ir viskas bus gerai tam,
kas bus pripaÏintas jos tur∞s
paskutiniàjà dienà.
48 Todòl, mano mylimi broliai,
a
melskitòs savo Tòvui i‰ vis˜
‰irdies jòg˜, kad btumòt pripildyti ‰itos meilòs, kurios jis
suteikò visiems, kurie yra b tikri
jo Snaus Jòzaus Kristaus pasekòjai; kad taptumòte Dievo snumis; idant kada jis pasirodys,
44b Lk 12:8–9.
RR I‰paÏinti,
i‰paÏinimas;
Liudijimas.
45a 1 Kor 13:1–13.
b RR Pavydòti,
pavydas.
47a 2 Nef 26:30.

btume tokie c kaip jis, kadangi
matysime j∞ tok∞, koks jis yra;
idant turòtume ‰ità vilt∞; idant
btume d i‰skaistinti, kaip jis
skaistus. Amen.
8 SKYRIUS
MaÏ˜ vaik˜ krik‰tas yra piktas
bjaurumas. MaÏi vaikai yra gyvi
Kristuje dòl apmokòjimo. Tikòjimas,
atgaila, romumas ir ‰irdies nusiÏeminimas, ·ventosios Dvasios
priòmimas ir i‰tvòrimas iki galo
veda ∞ i‰gelbòjimà. Apie 401–421
m. po Kristaus gim.
·tai mano a tòvo Mormono lai‰kas, para‰ytas man, Moroniui;
ir jis buvo man para‰ytas netrukus po mano pa‰aukimo
tarnystòn. Ir ‰tai taip jis ra‰ò
man, sakydamas:
2 Mano mylimas snau Moroni, a‰ nepaprastai dÏiaugiuosi,
kad tavo Vie‰pats Jòzus Kristus
atsiminò tave ir pa‰aukò savo
tarnystòn ir ‰ventan darban.
3 A‰ visuomet prisimenu tave
savo maldose, nuolat melsdamas Dievà Tòvà jo ‰ventojo
vaiko Jòzaus vardu, kad jis
i‰ savo beribio a gerumo ir
b
malonòs i‰saugot˜ tave, jeigu
iki galo i‰tversi, tikòdamas jo
vardà.
4 Ir dabar, mano snau, a‰
kalbu tau apie tai, kas mane

RR Tikroji meilò.
b Joz 22:5.
RR Meilò.
48a RR Malda.
b RR Jòzus
Kristus – Jòzaus
Kristaus pavyzdys;
Paklusnumas,

paklusnus, paklusti.
c 1 Jn 3:1–3;
3 Nef 27:27.
d 3 Nef 19:28–29.
RR Tyras, tyrumas.
8 1a MÎ 1:1.
3 a Mzj 4:11.
b RR Malonò.
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nepaprastai lidina; nes mane
lidina tai, kad tarp js˜ kyla
a
ginãai.
5 Nes, jeigu a‰ suÏinojau tiesà,
pas jus i‰kilo ginãai dòl maÏ˜
vaik˜ krik‰to.
6 Ir dabar, mano snau, a‰
noriu, jog tu stropiai darbuotumeis, kad ‰ita grubi klaida tarp
js˜ bt˜ pa‰alinta; nes btent
dòl to a‰ ir ra‰au ‰∞ lai‰kà.
7 Nes kai tik i‰ tav´s suÏinojau
apie tai, nedelsdamas pasiteiravau Vie‰paties dòl ‰ito. Ir
·ventosios Dvasios galia man
atòjo Vie‰paties a Ïodis, sakantis:
8 Klausykis Kristaus, tavo
I‰pirkòjo, tavo Vie‰paties ir tavo
Dievo, ÏodÏi˜. ·tai a‰ atòjau ∞
pasaul∞ ‰aukti ∞ atgailà ne teisi˜j˜, bet nusidòjòli˜; ne a sveikiesiems reikia gydytojo, bet
ligoniams; taigi maÏi b vaikai
yra c sveiki, nes jie negali d nusidòti; taigi eAdomo prakeiksmas
nuimtas nuo j˜ manyje, tad jis
neturi galios jiems; ir f apipjaustymo ∞statymas panaikintas
manyje.
9 Ir ‰itaip ·ventoji Dvasia aprei‰kò man Dievo Ïod∞; todòl,
mylimas mano snau, a‰ Ïinau,
kad jeigu krik‰tytumòte maÏus
vaikus, tai bt˜ rimtas pasityãiojimas prie‰ais Dievà.
10 ·tai sakau tau, kad js

Moronio 8:5–15
mokysite ‰ito – atgailos ir krik‰to tuos, kurie yra a atsakingi uÏ
savo veiksmus ir gali nusidòti;
taip, mokykite gimdytojus, kad
jie turi atgailauti ir priimti
krik‰tà, ir nusiÏeminti kaip j˜
maÏi b vaikai, ir jie visi bus i‰gelbòti su savo maÏais vaikais.
11 O j˜ maÏiems a vaikams nereikia nei atgailos, nei krik‰to.
·tai krik‰tas yra dòl atgailos,
kad bt˜ ∞vykdyti ∞sakymai
nuodòmi˜ b atleidimui gauti.
12 Bet maÏi avaikai gyvi
Kristuje net nuo pasaulio ∞krimo; antraip Dievas – ‰ali‰kas
Dievas ir permainingas Dievas,
b
paisantis asmens; nes kiek
daug maÏ˜ vaik˜ numirò be
krik‰to!
13 Todòl, jeigu maÏi vaikai
negalòt˜ bti i‰gelbòti be krik‰to, jie turòt˜ patekti ∞ begalin∞
pragarà.
14 ·tai, sakau jums, kad tas,
kuris mano, jog maÏiems vaikams reikia krik‰to, yra karãiojoje tulÏyje ir nedorybòs panãiuose; nes jis neturi nei a tikòjimo, nei vilties, nei tikrosios
meilòs; todòl, jei taip galvojantis
Ïmogus bt˜ i‰kirstas, jis turòt˜
eiti ∞ pragarà.
15 Nes siaubingas nelabumas
yra manyti, kad Dievas vienà
vaikà i‰gelbòja dòl krik‰to, o

4 a 3 Nef 11:22, 28; 18:34. 10a RR Ataskaita,
b RR Nuodòmi˜
7 a RR Dievo Ïodis.
atsakingas,
atleidimas.
8 a Mk 2:17.
atsakomybò.
12a DS 29:46–47; 93:38.
b Mk 10:13–16.
b RR Vaikas, vaikai;
b Ef 6:9;
c Mzj 3:16; DS 74:7.
PaÏeminti,
2 Nef 26:33;
d RR Nuodòmò.
nusiÏeminimas,
DS 38:16.
e 2 Nef 2:25–27.
nuolankumas.
14a 1 Kor 13:1–13;
RR Nuopuolis,
11a RR Krik‰tas,
Etr 12:6;
Adomo ir Ievos.
krik‰tyti – Krik‰to
Mor 7:25–28;
f Pr 17:10–11.
reikalavimai; Vaikas,
10:20–23.
RR Apipjaustymas.
vaikai.
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kitas turi praÏti dòl to, kad
nòra pakrik‰tytas.
16 Vargas tiems, kurie taip i‰kraipys Vie‰paties kelius, nes
jie praÏus, jeigu neatgailaus. ·tai
a‰ kalbu dràsiai, bdamas Dievo
a
∞galiotas; ir a‰ nebijau to, kà gali
padaryti Ïmogus; nes tobula
b
meilò c i‰veja visà baim´.
17 O a‰ esu pripildytas a tikrosios meilòs, kuri yra nesibaigianti meilò; todòl visi vaikai
man yra lygs; todòl a‰ myliu
maÏus b vaikus tobula meile; ir
jie visi yra lygs ir i‰gelbòjimo
dalininkai.
18 Nes Ïinau, kad Dievas nòra
nei ‰ali‰kas Dievas, nei besikeiãianti esybò; bet jis yra a nesikeiãiantis nuo b visos amÏinybòs
iki visos amÏinybòs.
19 MaÏi a vaikai negali atgailauti; todòl tai siaubingas nelabumas – neigti tyrus Dievo
pasigailòjimus jiems, nes visi jie
gyvi jame dòl jo b gailestingumo.
20 Ir tas, kuris sako, kad maÏiems vaikams reikia krik‰to,
neigia Kristaus pasigailòjimus
ir laiko uÏ niekà jo a apmokòjimà
ir jo i‰pirkimo galià.
21 Vargas tokiems, nes jiems
gresia mirtis, a pragaras ir b begalinò kankynò. Sakau tai dràsiai;
16a RR Øgaliojimas,
valdÏia.
b RR Meilò.
c 1 Jn 4:18.
17a RR Tikroji meilò.
b Mzj 3:16–19.
18a Al 7:20; Mrm 9:9.
RR Dievas, Dievybò.
b Mor 7:22.
19a Lk 18:15–17.
b RR Gailestingumas,
gailestingas.
20a RR Apmokòti,

Dievas ∞sakò man. Øsiklausykite
ir skirkite dòmes∞ ‰iems ÏodÏiams arba jie stovòs prie‰ jus
prie Kristaus c teismo krasòs.
22 Nes Ïinokite, kad visi maÏi
vaikai yra a gyvi Kristuje, ir taip
pat visi tie, kurie yra be b ∞statymo. Nes c i‰pirkimo galia taikoma visiems tiems, kurie yra be
∞statymo; todòl tas, kuris nekaltinamas, arba kurio neslegia
joks kaltinimas, negali atgailauti; ir tokiam krik‰tas nieko
nepadeda –
23 bet tai pasityãiojimas i‰
Dievo, paneigiant Kristaus pasigailòjimus ir jo ·ventosios
Dvasios galià ir sudedant viltis
∞ a negyvus darbus.
24 ·tai, mano snau, to neturi
bti; nes a atgaila yra tiems,
kuriuos slegia kaltinimas ir
paÏeisto ∞statymo prakeiksmas.
25 Ir pirmieji a atgailos vaisiai
yra b krik‰tas; ir krik‰tas ateina per tikòjimà, kad bt˜
∞vykdyti ∞sakymai; o ∞sakym˜
∞vykdymas atne‰a nuodòmi˜
c
atleidimà;
26 o nuodòmi˜ atleidimas
atne‰a a romumà ir ‰irdies nusiÏeminimà; o dòl romumo ir ‰irdies nusiÏeminimo ima lankytis
b
·ventoji Dvasia – c Guodòjas,

apmokòjimas;
I‰pirkimo planas.
21a RR Pragaras.
b JokK 6:10; Mzj 28:3;
DS 19:10–12.
c RR Jòzus Kristus –
Teisòjas.
22a RR I‰gelbòjimas –
Vaik˜ i‰gelbòjimas.
b ApD 17:30;
DS 76:71–72.
c RR I‰pirkti, i‰pirktas,
i‰pirkimas.

23a DS 22:2.
24a RR Atgailauti,
atgaila.
25a RR Krik‰tas,
krik‰tyti – Krik‰to
reikalavimai.
b Moz 6:58–60.
c DS 76:52.
RR Nuodòmi˜
atleidimas.
26a RR Romus, romumas.
b RR ·ventoji Dvasia.
c RR Guodòjas.
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kuris pripildo d vilties ir tobulos
e
meilòs, meilòs, kuri i‰lieka per
f
stropumà g maldai, kol ateis
pabaiga, kada visi h ‰ventieji
gyvens su Dievu.
27 ·tai, mano snau, a‰ tau dar
para‰ysiu, jei netrukus nei‰eisiu
prie‰ lamanitus. ·tai ‰itos tautos, arba nefit˜ liaudies, a i‰didumas jau uÏtikrino jiems sunaikinimà, jeigu jie neatgailaus.
28 Melskis uÏ juos, mano snau, kad atgaila ateit˜ jiems. Bet
‰tai, bijau, kad Dvasia liovòsi
a
plktis su jais; ir ‰itoje Ïemòs
dalyje jie taip pat siekia nuversti
bet kokià galià ar valdÏià, ateinanãià nuo Dievo; ir jie b neigia
·ventàjà Dvasià.
29 Ir atmet´ tok∞ didel∞ paÏinimà, mano snau, jie turi netrukus praÏti, kad i‰sipildyt˜ prana‰˜ i‰tartos prana‰ystòs, kaip ir
paties ms˜ Vie‰paties ÏodÏiai.
30 Viso labo, mano snau,
kol tau para‰ysiu arba vòl susitiksime. Amen.
Antrasis Mormono lai‰kas savo
snui Moroniui.
Tai apra‰yta 9 skyriuje .

9 SKYRIUS
Tiek nefitai, tiek ir lamanitai yra
suged´ ir i‰sigim´. Jie kankina
ir Ïudo vienas kità; Mormonas
26d RR Viltis.
e 1 Pet 1:22;
1 Nef 11:22–25.
f RR Stropumas.
g RR Malda.
h RR ·ventasis.
27a DS 38:39.

meldÏiasi, kad malonò ir gerumas
per amÏius bt˜ ant Moronio.
Apie 401–421 m. po Kristaus gim.
Mano mylimas snau, a‰ vòl
tau ra‰au, kad Ïinotum, jog a‰
vis dar gyvas; bet tai, apie kà
‰iek tiek ra‰au, kelia sielvartà.
2 Nes ‰tai, a‰ kovojau nuoÏm˜
m‰∞ su lamanitais, kuriame
mes nenugalòjome; ir Archeantas krito nuo kalavijo ir taip pat
Luramas, ir Emromas; taip, ir
mes praradome daugyb´ savo
rinktini˜ vyr˜.
3 Ir dabar ‰tai, mano snau,
bijau, kad lamanitai sunaikins
‰ituos Ïmones, nes ‰ie neatgailauja ir ·òtonas nuolat kursto
juos pykãiui vienas prie‰ kità.
4 ·tai a‰ nuolat darbuojuosi su
jais; ir kada a‰ a grieÏtai kalbu
Dievo Ïod∞, jie dreba ir pyksta
ant man´s; o kada nevartoju
grieÏtumo, jie uÏkietina savo
‰irdis prie‰ Ïod∞; todòl bijau,
kad Vie‰paties Dvasia liovòsi
b
plktis su jais.
5 Nes jie taip smarkiai pyksta,
jog man atrodo, kad jie visai
neturi mirties baimòs; ir jie prarado tarpusavio meil´ bei nuolat
a
trok‰ta kraujo ir ker‰to.
6 Ir dabar, mano mylimas
snau, nepaisant j˜ uÏkietòjimo, a stropiai darbuokimòs; nes
jei liausimòs b darbuotis, uÏsitrauksime pasmerkimà; nes kol
esame ‰itoje molio palapinòje

RR I‰didumas.
28a Mrm 5:16.
b Al 39:6.
RR Neatleistina
nuodòmò.
9 4a 2 Nef 1:26–27;
DS 121:41–43.

b
5a
6a
b

DS 1:33.
Mrm 4:11–12.
RR Stropumas.
JokK 1:19;
En 1:20.
RR Pareiga.
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mes turime atlikti darbà, kad
nugalòtume viso teisumo prie‰à
ir duotume poils∞ savo sieloms
Dievo karalystòje.
7 Ir dabar a‰ ‰iek tiek ra‰au
apie ‰i˜ Ïmoni˜ kentòjimus.
Nes remiantis Ïiniomis, kurias
gavau i‰ Amorono, ‰tai lamanitai turi daug belaisvi˜, kuriuos
paòmò i‰ ·erizo bok‰to; ir tai
buvo vyrai, moterys ir vaikai.
8 Ir t˜ moter˜ bei vaik˜ vyrus
ir tòvus jie nuÏudò; ir moteris
maitino j˜ vyr˜ mòsa ir vaikus
j˜ tòv˜ mòsa; ir beveik neduodavo vandens, tik truputòl∞.
9 Ir nepaisant ‰ito didelio
lamanit˜ bjaurumo, jis nevir‰ija
ms˜ Ïmoni˜ bjaurumo Moriantame. Nes ‰tai, jie paòmò ∞
nelaisv´ daug lamanit˜ dukter˜; ir atòmò i‰ j˜ tai, kas brangiausia ir vertingiausia, tai yra
a
skaistyb´ ir b nekaltyb´;
10 ir tai padar´, jie nuÏudò jas
Ïiauriausiu bdu, kankindami
j˜ knus netgi iki mirties; ir tai
padar´, dòl savo ‰irdÏi˜ kietumo jie rijo j˜ mòsà kaip laukiniai
Ïvòrys; ir jie tai darò narsumo
Ïenklan.
11 O mano mylimas snau,
kaip gali tokie Ïmonòs kaip ‰itie,
kurie necivilizuoti
12 (o dar vos prie‰ keletà met˜
jie buvo civilizuota ir pasigòròtina liaudis)...
13 Bet, o mano snau, kaip gali
tokie Ïmonòs, kurie pamògo
tokià gausyb´ bjaurum˜...
14 Kaip galime tikòtis, kad
Dievas a sulaikys savo rankà,
teisianãià mus?
9 a RR Skaistybò.
b RR Dorybò.

14a Al 10:23.
16a RR Na‰lò.

15 ·tai mano ‰irdis ‰aukia:
Vargas ‰itiems Ïmonòms. I‰eik
su teismu, o Dieve, ir paslòpk j˜
nuodòmes, nelabumà ir bjaurumus nuo savo veido!
16 Ir dar, mano snau, ·erize
lik´ daug a na‰li˜ ir j˜ dukter˜;
ir tà atsarg˜ dal∞, kurios nei‰siveÏò lamanitai, ‰tai i‰siveÏò
Zenefio armija ir paliko jas
klajoti, kad susirast˜ maisto; ir
daugelis sen˜ moter˜ pakeliui
netenka jòg˜ ir mir‰ta.
17 Ir armija, esanti su manimi, silpna, o tarp ·erizo ir
man´s yra lamanit˜ armijos;
ir visi, kurie bògo ∞ aAarono
armijà, tapo j˜ baisaus Ïiaurumo aukomis.
18 O mano Ïmoni˜ sugedimas!
Jie yra be tvarkos ir gailestingumo. ·tai, a‰ tik vyras ir turiu
tik vyro jògà ir daugiau nebegaliu priversti vykdyti mano
∞sakymus.
19 Ir j˜ i‰krypimas sustipròjo;
ir jie tokie pat Ïiaurs, nesigailintys nò vieno, nei seno, nei
jauno, ir jie gòrisi viskuo, i‰skyrus gòr∞; o baisesni uÏ viskà yra
ms˜ moter˜ ir ms˜ vaik˜,
esanãi˜ ant viso ‰ios Ïemòs veido, kentòjimai; taip, lieÏuvis
negali to apsakyti, ir ne∞manoma to apra‰yti.
20 Ir dabar, mano snau, a‰
ilgiau nebeapsistosiu ties ‰ituo
siaubingu vaizdu. ·tai tu Ïinai
‰it˜ Ïmoni˜ nelabumà; Ïinai,
kad jie yra be moralòs ir bejausmiai; ir j˜ nelabumas a vir‰ija
lamanit˜ nelabumà.
21 ·tai, mano snau, a‰
17a Mrm 2:9.
20a Hel 6:34–35.
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negaliu j˜ rekomenduoti Dievui,
nes bijau, kad jis nei‰tikt˜
man´s.
22 Bet ‰tai, mano snau, tave
a‰ rekomenduoju Dievui ir
pasitikiu Kristumi, kad tu bsi
i‰gelbòtas; ir a‰ meldÏiu Dievà,
kad jis a i‰saugot˜ tavo gyvyb´,
kad pamatytum jo Ïmoni˜
sugr∞Ïimà pas j∞ arba visi‰kà j˜
sunaikinimà; nes a‰ Ïinau, kad
jie turi Ïti, jeigu b neatgailaus
ir nesugr∞‰ pas j∞.
23 Ir jeigu jie praÏus, tai bus
kaip jareditams, nes dòl savo
‰irdÏi˜ savivalòs jie a ie‰kojo
kraujo ir b ker‰to.
24 Ir jei bus taip, kad jie Ïus,
mes Ïinome, kad daug ms˜
broli˜ a perbògo pas lamanitus,
ir taip pat dar daugiau perbògs
pas juos; todòl ‰iek tiek para‰yk,
jeigu i‰liksi gyvas, o a‰ Ïsiu ir
nepamatysiu tav´s; bet a‰ tikiu,
kad netrukus tave pamatysiu;
nes turiu ‰ventus metra‰ãius,
kuriuos noròãiau b perduoti tau.
25 Mano snau, bk i‰tikimas
Kristuje; ir tai, kà tau para‰iau,
tenelidina tav´s taip, kad mirtinai tave prislògt˜; bet tegul
Kristus tave i‰kelia ir tebna
per amÏius tavo a atmintyje jo
b
kentòjimai ir mirtis, ir tai, kad
jis parodò savo knà ms˜
tòvams, ir jo gailestingumas, ir
didis kantrumas, ir jo ‰lovòs
ir c amÏinojo gyvenimo viltis.
22a Mrm 8:3.
b Mal 3:7;
Hel 13:11;
3 Nef 10:6; 24:7.
23a Mrm 4:11–12.
b Etr 15:15–31.
24a Al 45:14.
b Mrm 6:6.

26 Ir tegul Dievo Tòvo, kurio
sostas auk‰tai danguose, ir ms˜ Vie‰paties Jòzaus Kristaus,
kuris sòdi jo galios a de‰inòje,
kol viskas bus jam pajungta,
malonò bna ir pasilieka su
tavim per amÏius. Amen.
10 SKYRIUS
Liudijimas apie Mormono Knygà
ateina ·ventosios Dvasios galia.
Dvasios dovanos suteikiamos i‰tikimiesiems. Tikòjimà visada lydi
dvasinòs dovanos. Moronio ÏodÏiai
kalba i‰ dulki˜. Ateikite pas Krist˜,
tobulòkite jame ir ‰ventinkite savo
sielas. Apie 421 m. po Kristaus gim.
Dabar a‰, Moronis, ra‰au ‰∞ tà,
kas man atrodo tinkama; ir a‰
ra‰au savo broliams a lamanitams; ir noròãiau, jog jie Ïinot˜,
kad praòjo daugiau kaip keturi
‰imtai dvide‰imt met˜ nuo tada,
kai buvo duotas Ïenklas apie
Kristaus atòjimà.
2 Ir po to, kai jums pasakysiu
keletà raginimo ÏodÏi˜, a‰
a
uÏantspauduosiu ‰ituos metra‰ãius.
3 ·tai noròãiau paraginti jus,
kad juos skaitydami, – jei tokia
bus Dievo i‰mintis, kad juos
skaitytumòt, – prisimintumòte,
koks gailestingas buvo Vie‰pats
Ïmoni˜ vaikams nuo Adomo
sukrimo net iki pat to laiko,

25a RR Protas.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
c RR AmÏinasis
gyvenimas.
26a Lk 22:69;
ApD 7:55–56;
Mzj 5:9;

Al 28:12.
10 1a DS 10:48.
2 a Mrm 8:4, 13–14.
RR Ra‰tai – Ra‰tai,
kuri˜ pasirodymas
buvo i‰prana‰autas.
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kada gausite juos, ir a apmàstytumòte tai savo b ‰irdyse.
4 Ir noròãiau jus paraginti,
kad gav´ juos, a paklaustumòte
Dievà, AmÏinàj∞ Tòvà, Kristaus
vardu, argi jie nòra b tikri;
ir jei paklausite c nuo‰irdÏiai,
su d tikru ketinimu, e tikòdami
Krist˜, jis f apreik‰ jums apie
j˜ g tiesà ·ventosios Dvasios
galia.
5 Ir ·ventosios Dvasios galia
js galite a paÏinti b tiesà apie
viskà.
6 Ir viskas, kas gera, yra teisinga ir tikra; todòl niekas, kas
gera, neneigia Kristaus, bet
patvirtina, jog jis yra.
7 O kad jis yra, js galite suÏinoti ·ventosios Dvasios galia;
todòl a‰ raginãiau jus neneigti
Dievo galios; nes jis veikia
galia, a pagal Ïmoni˜ vaik˜ tikòjimà, taip pat ‰iandien, rytoj
ir per amÏius.
8 Ir dar a‰ raginu jus, mano
broliai, kad neneigtumòte Dievo
a
dovan˜, nes j˜ daug; ir jos
ateina i‰ to paties Dievo. Ir yra
b
skirtingi bdai, kuriais ‰ios
dovanos suteikiamos; bet tai tas
pats Dievas, kuris veikia visa
visame; ir jos suteikiamos Dievo
Dvasios pasirei‰kimais Ïmonòms, j˜ labui.
9 Nes ‰tai, a vienam Dievo
3 a PakØst 11:18–19.
RR Màstyti.
b PakØst 6:6–7.
4 a RR Malda.
b 1 Nef 13:39; 14:30;
Mzj 1:6;
Etr 4:10–11; 5:3.
c RR SàÏiningas,
sàÏiningumas.
d Jok 1:5–7; Mor 7:9.
e RR Tikòjimas, tikòti.

Dvasia suteikiama, kad jis galòt˜ b mokyti i‰minties ÏodÏio;
10 kitam – kad jis galòt˜ mokyti paÏinimo ÏodÏio ta paãia
Dvasia;
11 o kitam – nepaprastai didelis a tikòjimas; ir kitam – b i‰gydymo dovanos ta paãia Dvasia;
12 ir dar kitam – kad galòt˜
daryti galingus a stebuklus;
13 ir dar kitam – kad galòt˜
apie viskà prana‰auti;
14 ir dar kitam – matyti angelus ir tarnaujanãias dvasias;
15 ir dar kitam – visokie lieÏuviai;
16 ir dar kitam – kalb˜ ir ∞vairi˜ r‰i˜ a lieÏuvi˜ ai‰kinimas.
17 Ir visos ‰itos dovanos ateina
Kristaus Dvasia; ir pagal jo valià
jos ateina atskirai kiekvienam
Ïmogui.
18 Ir a‰ raginãiau jus, mano
broliai, kad prisimintumòt, jog
a
kiekviena gera dovana ateina
i‰ Kristaus.
19 Ir a‰ raginãiau jus, mano
mylimi broliai, atminti, kad jis
yra a tas pats vakar, ‰iandien ir
per amÏius ir kad visos ‰itos
dovanos, apie kurias kalbòjau
ir kurios yra dvasinòs, niekuomet nepranyks, kol bus pasaulis, – tik pagal Ïmoni˜ vaik˜
b
netikòjimà.
20 Todòl turi bti a tikòjimas; o

f RR Aprei‰kimas.
g RR Tiesa.
5 a DS 35:19.
RR ØÏvalgos dovana;
Liudijimas.
b Jn 8:32.
7 a 1 Nef 10:17–19.
8 a RR Dovanos,
Dvasios.
b DS 46:15.
9 a 1 Kor 12:8–11;

DS 46:8–29.
b DS 88:77–79, 118.
11a RR Tikòjimas, tikòti.
b RR I‰gydyti,
i‰gydymai.
12a RR Stebuklas.
16a RR LieÏuvi˜ dovana.
18a Jok 1:17.
19a Hbr 13:8.
b Mor 7:37.
20a Etr 12:3–37.
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jeigu turi bti tikòjimas, taip
pat turi bti ir viltis; o jeigu turi
bti viltis, taip pat turi bti ir
tikroji meilò.
21 Ir jeigu neturite a tikrosios
meilòs, js jokiu bdu negalite
bti i‰gelbòti Dievo karalystòje;
nò negalite bti i‰gelbòti Dievo
karalystòje, neturòdami tikòjimo; nò negalite, neturòdami
vilties.
22 O jeigu neturite vilties, js
turite bti nevilty; o neviltis
ateina dòl nedorybòs.
23 Ir Kristus tikrai sakò ms˜
tòvams: a Jeigu turite tikòjimà,
galite daryti viskà, kas man
reikalinga.
24 Ir dabar a‰ kalbu visiems
Ïemòs pakra‰ãiams: jei ateis
tokia diena, kada Dievo galia ir
dovanos pasibaigs tarp js˜,
tai bus a dòl b netikòjimo.
25 Ir vargas Ïmoni˜ vaikams
tokiu atveju; nes tarp js˜ nebus
a
nò vieno, kuris daro gera, nò
vienintelio. Nes jei tarp js˜ bus
bent vienas, darantis gera, jis tai
darys Dievo galia ir dovanomis.
26 Ir vargas tiems, kurie tai
atmes ir numirs, nes jie a mirs
savo b nuodòmòse ir negalòs bti
i‰gelbòti Dievo karalystòje; ir
a‰ tai kalbu pagal Kristaus
ÏodÏius; ir nemeluoju.
21a 1 Kor 13:1–13;
Mor 7:1, 42–48.
RR Tikroji meilò.
23a Mor 7:33.
24a Mor 7:37.
b RR Netikòjimas.
25a DÏSV, Ps 14:1–7;
Rom 3:10–12.
26a Ez 18:26–27;
1 Nef 15:32–33;
Mzj 15:26.

27 Ir a‰ raginu jus atminti
tai; nes greitai ateis laikas,
kada suÏinosite, jog nemeluoju, nes i‰vysite mane prie
Dievo teismo pertvaros; ir
Vie‰pats Dievas tars jums: Argi
a‰ nepaskelbiau jums savo
a
ÏodÏi˜, kuriuos uÏra‰ò ‰is
vyras, kaip tas, kuris b ‰aukia i‰
mirusi˜j˜, taip, kaip tas, kuris
kalba i‰ c dulki˜?
28 A‰ skelbiu tai, kad i‰sipildyt˜ prana‰ystòs. Ir ‰tai, jos i‰eis
i‰ nesibaigianãio Dievo burnos;
ir ‰itas Ïodis a ‰nyp‰ i‰ kartos ∞
kartà.
29 Ir Dievas parodys jums,
kad tai, kà para‰iau, yra tiesa.
30 Ir dar a‰ paraginãiau jus,
kad a ateitumòt pas Krist˜ ir
laikytumòtòs kiekvienos geros
dovanos, ir b neliestumòte piktos
dovanos nò to, kas ne‰varu.
31 Ir a pabusk ir kelkis i‰
dulki˜, o Jeruzale; taip, ir apsirenk savo graÏiuosius apdarus,
o b Sionòs dukra; ir c sustiprink
savo d kuolus ir i‰plòsk savo
ribas amÏiams, tad daugiau nebebsi e sumai‰yta ir AmÏinojo
Tòvo sandoros, kurias jis sudarò jums, o Izraelio namai,
bus ∞vykdytos.
32 Taip, a ateikite pas Krist˜ ir
b
tobulòkite jame, ir atsisakykite

b Jn 8:21.
27a 2 Nef 33:10–11.
b 2 Nef 3:19–20; 27:13;
33:13;
Mrm 9:30.
c Iz 29:4.
28a 2 Nef 29:2.
30a 1 Nef 6:4;
Mrm 9:27;
Etr 5:5.
b Al 5:57.

31a Iz 52:1–2.
b RR Sionò.
c Iz 54:2.
d RR Kuolas.
e Etr 13:8.
32a Mt 11:28;
2 Nef 26:33;
JokK 1:7; Om 1:26.
b Mt 5:48;
3 Nef 12:48.
RR Tobulas.
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visokios bedievystòs; ir jeigu
atsisakysite visokios bedievystòs ir c mylòsite Dievà visa savo
galia, protu ir stiprybe, tada
jums pakaks jo malonòs, tad per
jo malon´ bsite tobuli Kristuje;
ir jeigu per Dievo d malon´ esate
tobuli Kristuje, js jokiu bdu
negalite neigti Dievo galios.
33 Ir dar, jeigu per Dievo
malon´ esate tobuli Kristuje ir
neneigiate jo galios, tada per
Dievo malon´ esate a pa‰ventinti
32c DS 4:2; 59:5–6.
d 2 Nef 25:23.
33a RR Pa‰ventinimas.
b RR Apmokòti,
apmokòjimas.
c RR Nuodòmi˜

Kristuje, per praliejimà Kristaus
kraujo, kuris yra Tòvo sandoroje, js˜ nuodòmòms c atleisti,
tad tampate d ‰venti, be dòmòs.
34 O dabar a‰ su visais atsisveikinu. Netrukus a‰ eisiu a ilsòtis
Dievo b rojuje, kol mano c dvasia
ir knas vòl d susijungs ir a‰
bsiu e oru pergalingai atvestas
susitikti su jumis prie‰ f maloningàjà didÏiojo g Jehovos, AmÏinojo tiek gyv˜j˜, tiek ir mirusi˜j˜
h
Teisòjo pertvarà. Amen.
b

atleidimas.
d RR ·ventumas.
34a RR Atilsis, poilsis.
b RR Rojus.
c RR Dvasia.
d RR Prikòlimas.

PABAIGA

e 1 Tes 4:17.
f JokK 6:13.
g RR Jehova.
h RR Jòzus Kristus –
Teisòjas.

