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PRAKATA

M

utiara yang Sangat Berharga adalah seleksi dari materi pilihan yang bertalian dengan banyak aspek penting tentang
kepercayaan dan ajaran Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir. Materi ini diterjemahkan dan dihasilkan oleh
Nabi Joseph Smith dan sebagian besar diterbitkan dalam terbitan
berkala Gereja pada zamannya.
Kumpulan pertama materi yang berjudul Mutiara yang Sangat Berharga dibuat pada tahun 1851 oleh Penatua Franklin D.
Richards, pada waktu itu seorang anggota Dewan Dua Belas dan
presiden Misi Britania. Tujuannya adalah untuk menjadikan lebih
mudah diperoleh beberapa pasal penting yang memiliki peredaran
terbatas pada masa Joseph Smith. Ketika keanggotaan Gereja meningkat di seluruh Eropa dan Amerika, ada suatu kebutuhan untuk
membuat materi ini tersedia. Mutiara yang Sangat Berharga mengalami penggunaan yang luas dan sesudah itu menjadi sebuah kitab
standar dari Gereja melalui tindakan Presidensi Utama dan konferensi umum di Salt Lake City pada tanggal 10 Oktober 1880.
Beberapa revisi telah dibuat dalam isi sebagaimana kebutuhan
Gereja telah tuntut. Pada tahun 1878 penggalan-penggalan kitab
Musa yang tidak termuat dalam edisi pertama ditambahkan. Pada
tahun1902 bagian-bagian tertentu dari Mutiara yang Sangat Berharga yang mengulang materi yang juga diterbitkan dalam Ajaran
dan Perjanjian dihapus. Penataan ke dalam pasal dan ayat, dengan
catatan kaki, dilakukan pada tahun 1902. Terbitan pertama dalam
halaman berkolom ganda, dengan indeks, adalah pada tahun 1921.
Tidak ada perubahan lain dibuat sampai April 1976, ketika dua butir wahyu ditambahkan. Pada tahun 1979 dua butir ini dikeluarkan
dari Mutiara yang Sangat Berharga dan ditempatkan dalam Ajaran
dan Perjanjian, yang itu saat ini tampil sebagai bagian 137 dan
138. Dalam edisi saat ini beberapa perubahan telah dibuat untuk
membawa teks tersebut ke dalam kesepadanan dengan dokumen-
dokumen yang lebih awal.
Berikut adalah prakata singkat tentang isi yang saat ini:
1. Seleksi dari Kitab Musa. Suatu kutipan dari kitab Kejadian dari
terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab, yang dia mulai
pada bulan Juni 1830.
2. Kitab Abraham. Suatu terjemahan yang diilhami dari tulisan-
tulisan Abraham. Joseph Smith memulai penerjemahan pada
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tahun 1835 setelah mendapatkan beberapa papirus Mesir. Terjemahan itu diterbitkan secara bersambung dalam Times and
Seasons mulai tanggal 1 Maret 1842, di Nauvoo, Illinois.
3. Joseph Smith—Matius. Suatu kutipan dari kesaksian Matius dalam terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab (lihat Ajaran
dan Perjanjian 45:60–61 mengenai suruhan ilahi untuk memulai penerjemahan Perjanjian Baru).
4. Joseph Smith—Sejarah. Cuplikan dari kesaksian dan sejarah
resmi Joseph Smith, yang dia dan para tenaga penulisnya persiapkan pada tahun 1838–1839 dan yang diterbitkan secara
bersambung dalam Times and Seasons di Nauvoo, Illinois, mulai tanggal 15 Maret 1842.
5. Pasal-Pasal Kepercayaan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir. Suatu pernyataan oleh Joseph Smith diterbitkan dalam Times and Seasons tanggal 1 Maret 1842, bersama
dengan sejarah singkat Gereja yang secara populer dikenal sebagai Surat Wentworth.

SELEKSI DARI

KITAB MUSA
Kutipan dari terjemahan Alkitab sebagaimana diungkapkan
kepada Joseph Smith sang Nabi, Juni 1830–Februari 1831.
PASAL 1
(Juni 1830)
Allah mengungkapkan Diri-N ya
kepada Musa—Musa diubah
rupa—Dia dihadapi oleh Setan—
Musa melihat banyak dunia yang
dihuni—Dunia-d unia yang tak
terhitung jumlahnya diciptakan
oleh Sang Putra—Pekerjaan dan
kemuliaan Allah adalah untuk
mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia.

F

IRMAN Allah, yang Dia afirmankan kepada bMusa pada
waktu ketika Musa diangkat
ke sebuah gunung yang amat
tinggi,
2 Dan dia amelihat Allah bberhadapan muka, dan dia berbincang
dengan-N ya, dan c kemuliaan
Allah berada di atas diri Musa;
oleh karena itu Musa dapat d bertahan di hadirat-Nya.
3 Dan Allah berfirman kepada
Musa, memfirmankan: Lihatlah,
1 1 a Alma 12:30;
		b
2a

		b
		c

Musa 1:42.
pts Musa.
Kel. 3:6; 33:11;
tjs Kel. 33:20, 23
(Apendiks);
Yoh. 1:18; 6:46;
Eter 3:6–16;
Musa 1:11.
Bil. 12:6–8; Ul. 34:10;
A&P 17:1.
Ul. 5:24;

		d
3a

		b

4a

Aku adalah Tuhan Allah Yang
a
Mahakuasa, dan bTanpa Akhir
adalah nama-K u; karena Aku
tanpa awal hari atau akhir tahun; dan bukankah ini tanpa
akhir?
4 Dan, lihatlah, engkau adalah
putra-Ku; karenanya apandanglah, dan Aku akan perlihatkan kepadamu hasil karya btangan-Ku;
tetapi tidak semuanya, karena
c
pekerjaan-Ku tanpa dakhir, dan
juga efirman-Ku, karena itu tidak
pernah berhenti.
5 Karenanya, tak seorang pun
dapat melihat semua pekerjaan-
Ku, kecuali dia melihat segala kemuliaan-K u; dan tak
seorang pun dapat melihat segala kemuliaan-Ku, dan sesudahnya tetap tinggal dalam daging
di atas bumi.
6 Dan Aku memiliki suatu pekerjaan bagimu, Musa, putra-Ku;
dan engkau adalah dalam akemiripan dengan bAnak Tunggal-Ku;

Musa 1:13–14, 25.
pts Kemuliaan.
pts Perubahan Rupa.
Why. 11:17; 19:6;
1 Ne. 1:14;
A&P 121:4.
pts Ke-Allah-an.
Yes. 63:16;
A&P 19:9–12;
Musa 7:35.
pts Tanpa Akhir.
Musa 7:4.

		b Musa 7:32, 35–37.
		c Mzm. 40:6;
A&P 76:114.
		d Mzm. 111:7–8;
Musa 1:38.
		e 2 Ne. 9:16;
A&P 1:37–39.
pts Firman Allah.
6 a Kej. 1:26;
Eter 3:14–15;
Musa 1:13–16.
		b pts Anak Tunggal.

Musa 1:7–14

2

dan Anak Tunggal-K u adalah
dan akan menjadi cJuruselamat,
karena Dia penuh dengan d kasih karunia dan ekebenaran; tetapi f tidak ada Allah lain selain
Aku, dan segala sesuatu hadir
bersama-Ku, karena Aku g mengetahuinya semua.
7 Dan sekarang, lihatlah, hal
yang satu ini Aku perlihatkan
kepadamu, Musa, putra-K u,
karena engkau berada di dunia,
dan sekarang Aku memperlihatkannya kepadamu.
8 Dan terjadilah bahwa Musa
memandang, dan melihat adunia
yang di atasnya dia diciptakan;
dan Musa b melihat dunia dan
akhir darinya, dan semua anak
manusia yang ada, dan yang
telah diciptakan; tentang yang
sama itu dia teramat ctakjub dan
terpukau.
9 Dan hadirat Allah menarik diri dari Musa, sehingga
kemuliaan-Nya tidak berada di
atas diri Musa; dan Musa ditinggalkan seorang diri. Dan ketika
dia ditinggalkan seorang diri,
dia jatuh ke tanah.
10 Dan terjadilah bahwa adalah untuk kurun waktu berjam-
jam sebelum Musa menerima
6 c pts Juruselamat.
		d Yoh. 1:14, 17;
Alma 13:9.
pts Kasih Karunia.
		e Musa 5:7.
		f 1 Raj. 8:60;
Yes. 45:5–18, 21–22.
		g 1 Ne. 9:6;
2 Ne. 9:20;
Alma 18:32;
A&P 38:1–2.
pts Mahatahu.

8a
		b
		c
10 a

		b
11 a
		b
		c

lagi kekuatan alaminya seperti
manusia; dan dia berkata kepada dirinya: Sekarang, karena
alasan ini aku tahu bahwa manusia bbukanlah apa-apa, yang
hal itu tidak pernah aku kira.
11 Tetapi sekarang mataku
sendiri telah melihat aAllah;
tetapi bukan b mata alamiku,
tetapi mata rohaniku, karena
mata alamiku tidak dapatlah
melihat; karena aku akan clayu
dan dmati di hadirat-Nya; tetapi
kemuliaan-Nya berada di atas
diriku; dan aku melihat emuka-
Nya, karena aku fdiubah rupa di
hadapan-Nya.
12 Dan terjadilah bahwa ketika
Musa telah mengatakan perkataan ini, lihatlah, aSetan datang
b
menggodanya, mengatakan:
Musa, putra manusia, sembahlah aku.
13 Dan terjadilah bahwa Musa
memandang Setan dan berkata:
Siapakah engkau? Karena lihatlah, aku adalah seorang aputra
Allah, dalam kemiripan dengan
Anak Tunggal-Nya; dan di manakah kemuliaanmu, sehingga
aku mesti menyembah engkau?
14 Karena lihatlah, aku tidak
dapat memandang Allah, kecuali
a

Musa 2:1.
Musa 1:27.
Mzm. 8:4–5.
Dan. 10:8, 17;
1 Ne. 17:47;
Alma 27:17;
JS—S 1:20.
Dan. 4:35; Hel. 12:7.
pts Ke-Allah-an.
A&P 67:10–13;
Musa 6:36.
Kel. 19:21.

		d Kel. 20:19.
		e Kej. 32:30;
Musa 7:4.
		f Mat. 17:1–8.
pts Perubahan Rupa.
12 a Musa 4:1–4.
pts Iblis.
		b Musa 6:49.
pts Godaan.
13 a Mzm. 82:6;
Ibr. 12:9;
1 Yoh. 3:2.

3

Musa 1:15–23

kemuliaan-N ya akan datang
ke atas diriku, dan aku adiubah
rupa di hadapan-N ya. Tetapi
aku dapat memandang engkau
sebagai manusia alami. Bukankah demikian, pastinya?
15 Terpujilah nama Allahku,
karena Roh-N ya belum sepenuhnya menarik diri dariku, bila
tidak di manakah kemuliaanmu,
karena itu adalah kegelapan bagiku? Dan aku dapat menilai
antara engkau dan Allah; karena Allah berfirman kepadaku:
a
Sembahlah Allah, karena Dia
sajalah hendaknya engkau blayani.
16 Pergilah engkau dari sini,
Setan; janganlah menipuku; karena Allah berfirman kepadaku:
Engkau berada dalam a kemiripan dengan Anak Tunggal-Ku.
17 Dan Dia juga memberiku
perintah-p erintah ketika Dia
memanggilku dari asemak yang
terbakar, memfirmankan: bMintalah kepada Allah dalam nama
Anak Tunggal-Ku, dan sembahlah Aku.
18 Dan lagi Musa berkata:
Aku tidak akan berhenti untuk meminta kepada Allah, aku
memiliki hal-h al lain untuk
ditanyakan dari-N ya: karena
kemuliaan-Nya telah berada di
atas diriku, karenanya aku dapat
menilai antara Dia dan engkau.
Pergilah dari sini, Setan.
14 a pts Perubahan Rupa.
15 a Mat. 4:10.
pts Ibadat.
		b 1 Sam. 7:3;
3 Ne. 13:24.

16 a
17 a
		b
19 a
20 a

19 Dan sekarang, ketika Musa
telah mengatakan perkataan
ini, Setan berseru dengan suara nyaring, dan mengumpat
di atas tanah, dan memerintahkan, mengatakan: Aku adalah aAnak Tunggal, sembahlah
aku.
20 Dan terjadilah bahwa Musa
mulai takut dengan sangat; dan
ketika dia mulai takut, dia melihat kepahitan aneraka. Walaupun demikian, bmeminta kepada
Allah, dia menerima kekuatan,
dan dia memerintahkan, mengatakan: Pergilah dariku, Setan,
karena hanya satu Allah ini akan
aku sembah, yang adalah Allah
kemuliaan.
21 Dan sekarang, aSetan mulai
gemetar, dan tanah berguncang;
dan Musa menerima kekuatan,
dan meminta kepada Allah, mengatakan: Dalam nama Anak
Tunggal, pergilah dari sini,
Setan.
22 Dan terjadilah bahwa Setan
berseru dengan suara nyaring,
dengan tangisan, dan ratapan,
dan a kertakan gigi; dan dia
pergi dari situ, bahkan dari hadapan Musa, hingga dia tidak
melihatnya.
23 Dan sekarang, tentang hal
ini Musa memberikan kesaksian;
tetapi karena kejahatan itu tidak
dimiliki di antara anak-a nak
manusia.

Musa 1:6.
Kel. 3:2.
Musa 5:8.
Mat. 24:4–5.
pts Neraka.

		b JS—S 1:15–16.
pts Doa.
21 a pts Iblis.
22 a Mat. 13:41–42;
Mosia 16:1–3.

Musa 1:24–33

4

24 Dan terjadilah bahwa ketika
Setan telah pergi dari hadapan
Musa, bahwa Musa mengangkat matanya ke langit, dipenuhi
dengan aRoh Kudus, yang memberikan kesaksian tentang Bapa
dan Putra;
25 Dan memanggil nama Allah,
dia melihat kemuliaan-Nya lagi,
karena itu berada di atas dirinya;
dan dia mendengar suara, memfirmankan: Diberkatilah engkau,
Musa, karena Aku, Yang Mahakuasa, telah memilih engkau,
dan engkau akan dijadikan lebih
kuat daripada banyak aperairan;
karena itu akan mematuhi bperintahmu seolah-o lah engkau
adalah cAllah.
26 Dan tengoklah, Aku besertamu, bahkan sampai akhir
masa hidupmu; karena engkau
akan a membebaskan umat-Ku
dari bperbudakan, bahkan cIsrael
d
umat terpilih-Ku.
27 Dan terjadilah, ketika suara itu masih berfirman, Musa
mengarahkan matanya dan amelihat bumi, ya, bahkan semua
darinya; dan tidak ada suatu
partikel pun darinya yang tidak
dia lihat, membedakannya melalui Roh Allah.
28 Dan dia melihat juga
24 a pts Roh Kudus.
25 a Kel. 14:21–22.
		b pts Imamat;
Kuasa.
		c Kel. 4:16.
26 a Kel. 3:7–12.
		b 1 Ne. 17:23–25.
		c 1 Raj. 8:51–53.
pts Israel.
		d pts Terpilih.

penghuni darinya, dan tidak
ada satu jiwa pun yang tidak
dia lihat; dan dia membedakan
mereka melalui Roh Allah; dan
jumlah mereka besar, bahkan tak
terbilang jumlahnya bagaikan
pasir di atas tepi laut.
29 Dan dia melihat banyak tanah; dan masing-masing tanah
dinamakan a daratan, dan ada
penghuni di permukaannya.
30 Dan terjadilah bahwa Musa
meminta kepada Allah, mengatakan: Beri tahulah aku, aku
berdoa kepada-M u, mengapa
semua ini demikian, dan dengan
apakah Engkau menjadikannya?
31 Dan lihatlah, kemuliaan
Tuhan berada di atas diri Musa,
sehingga Musa berdiri di hadirat
Allah, dan berbincang dengan-
Nya a berhadapan muka. Dan
Tuhan Allah berfirman kepada
Musa: Untuk btujuan-Ku sendiri
telah Aku jadikan semua ini. Inilah kebijaksanaan dan itu terserahlah pada-Ku.
32 Dan melalui afirman
kuasa-Ku, telah Aku ciptakan itu,
yang adalah Putra Tunggal-Ku,
yang penuh dengan b kasih karunia dan ckebenaran.
33 Dan a dunia-dunia tak terhitung jumlahnya telah Aku

27 a A&P 88:47;
Musa 1:8.
pts Penglihatan.
29 a pts Bumi.
31 a Ul. 5:4; Musa 1:11.
		b Yes. 45:17–18;
2 Ne. 2:14–15.
32 a Yoh. 1:1–4, 14;
Ibr. 1:1–3;
Why. 19:13;

Yakub 4:9;
Musa 2:1, 5.
pts Yesus Kristus.
		b Mzm. 19:2;
Musa 5:7–8.
pts Kasih Karunia.
		c pts Kebenaran.
33 a Mzm. 8:4–5;
A&P 76:24;
Musa 7:29–30.

5

Musa 1:34–42

ciptakan; dan Aku juga menciptakannya untuk tujuan-K u
sendiri; dan melalui Putra Aku
ciptakan itu, yang adalah cAnak
Tunggal-Ku.
34 Dan a orang pertama dari
semua orang telah Aku namai
b
Adam, yang adalah cbanyak.
35 Tetapi hanya laporan tentang
bumi ini, dan penghuninya, Aku
berikan kepadamu. Karena lihatlah, ada banyak dunia yang telah
berlalu melalui firman kuasa-Ku.
Dan ada banyak yang sekarang
berdiri, dan tak terhitung banyaknya itu bagi manusia, tetapi segala sesuatu terhitung bagi-Ku,
karena itu adalah milik-Ku dan
Aku amengenalinya.
36 Dan terjadilah bahwa Musa
berbicara kepada Tuhan, mengatakan: Penuh belas kasihanlah
kepada hamba-M u, ya Allah,
dan beri tahu aku mengenai
bumi ini, dan penghuninya,
dan juga langit, dan kemudian
hamba-Mu akan puas hati.
37 Dan Tuhan Allah berfirman
kepada Musa, memfirmankan:
a
Langit, itu ada banyak, dan itu tidak dapat dihitung bagi manusia;
tetapi itu terhitung bagi-Ku, karena itu adalah milik-Ku.
38 Dan seperti satu bumi
akan berlalu, dan langitnya
b

33 b
		c
34 a
		b

pts Penciptaan.
Musa 1:6.
Musa 3:7.
Abr. 1:3.
pts Adam.
		c Musa 4:26; 6:9.
35 a Musa 1:6; 7:36.
pts Mahatahu.
37 a Abr. 4:1.

demikian pula yang lain akan
datang; dan tidak ada a akhir
bagi pekerjaan-K u, tidak juga
bagi firman-Ku.
39 Karena lihatlah, inilah
a
pekerjaan-Ku dan bkemuliaan-
Ku—untuk mendatangkan ckebakaan dan d kehidupan kekal
bagi manusia.
40 Dan sekarang, Musa,
putra-Ku, Aku akan berfirman
kepadamu mengenai bumi ini
yang di atasnya engkau berdiri;
dan engkau hendaknya amenulis
apa yang akan Aku firmankan.
41 Dan pada suatu masa ketika
anak-anak manusia akan menganggap firman-K u tak berarti
apa pun dan a mengambil banyak darinya dari kitab yang
akan engkau tulis, lihatlah, Aku
akan mengangkat yang lain bseperti engkau; dan citu akan dimiliki lagi di antara anak-anak
manusia—di antara sebanyak
yang akan percaya.
42 (Firman ini a difirmankan
kepada Musa di gunung, yang
namanya tidak akan diketahui
di antara anak-a nak manusia.
Dan sekarang, itu diucapkan
kepadamu. Janganlah memperlihatkannya kepada siapa pun
kecuali mereka yang percaya.
Demikianlah. Amin.)

pts Langit.
38 a Musa 1:4.
39 a Rm. 8:16–17;
2 Ne. 2:14–15.
pts Rencana
Penebusan.
		b pts Kemuliaan.
		c pts Baka, Kebakaan.
		d pts Kehidupan Kekal.

40 a 2 Ne. 29:11–12.
41 a 1 Ne. 13:23–32;
Musa 1:23.
		b 2 Ne. 3:7–19.
		c 1 Ne. 13:32, 39–40;
A&P 9:2.
42 a Musa 1:1.

Musa 2:1–10
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PASAL 2
(Juni–Oktober 1830)
Allah menciptakan langit dan
bumi—Segala bentuk kehidupan
diciptakan—Allah menjadikan manusia dan memberinya kekuasaan
atas semua yang lain.
Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepada Musa, memfirmankan: Lihatlah, Aku
a
mengungkapkan kepadamu
mengenai blangit ini, dan cbumi
ini; tuliskanlah firman yang Aku
firmankan. Aku adalah Yang
Awal dan Yang Akhir, dAllah
Yang Mahakuasa; melalui eAnak
Tunggal-Ku Aku f ciptakan semua ini; ya, pada awalnya Aku
menciptakan langit, dan bumi
yang di atasnya engkau berdiri.
2 Dan abumi adalah tanpa bentuk, dan hampa; dan Aku menyebabkan kegelapan datang ke
atas permukaan samudra; dan
Roh-K u bergerak di atas permukaan air; karena Aku adalah
Allah.
3 Dan Aku, Allah, berfirman:
Biarlah ada aterang; dan jadilah
terang.
4 Dan Aku, Allah, melihat terang; dan terang itu abaik. Dan
Aku, Allah, memisahkan terang
dari kegelapan.
5 Dan Aku, Allah, menyebut
2 1 a Musa 1:30, 36.

		b pts Langit.
		c Musa 1:8.
		d pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
		e pts Anak Tunggal.
		f pts Penciptaan.

terang itu Siang; dan kegelapan
itu, Aku sebut Malam; dan ini
Aku lakukan melalui a firman
kuasa-K u, dan itu dilakukan
ketika Aku bberfirman; dan malam itu dan pagi itu adalah chari
pertama.
6 Dan lagi, Aku, Allah, berfirman: Biarlah ada acakrawala di
tengah air, dan jadilah demikian, bahkan seperti yang Aku
firmankan; dan Aku berfirman:
Biarlah itu memisahkan perairan
dari perairan; dan itu terjadi;
7 Dan Aku, Allah, menjadikan
cakrawala dan memisahkan
a
perairan, ya, perairan luas di
bawah cakrawala dari perairan
yang di atas cakrawala, dan jadilah demikian bahkan seperti
yang Aku firmankan.
8 Dan Aku, Allah, menyebut
cakrawala aLangit; dan malam
itu dan pagi itu adalah hari
kedua.
9 Dan Aku, Allah, berfirman:
Biarlah perairan di bawah langit
dikumpulkan bersama ke asatu
tempat, dan jadilah demikian;
dan Aku, Allah, berfirman: Biarlah ada tanah kering; dan jadilah
demikian.
10 Dan Aku, Allah, menyebut
tanah kering itu aDaratan; dan
berkumpulnya bersama perairan, Aku sebut Laut; dan Aku,

2 a Kej. 1:2; Abr. 4:2.
3 a A&P 88:6–13.
pts Terang Kristus.
4 a Kej. 1:4;
Abr. 4:4.
5 a Musa 1:32.
		b 2 Kor. 4:6.

Kej. 1:5.
Kej. 1:6–8.
Abr. 4:9–10.
pts Langit.
Kej. 1:9;
Abr. 4:9.
10 a pts Bumi.

		c
6a
7a
8a
9a

7

Musa 2:11–22

Allah, melihat bahwa segala sesuatu yang telah Aku jadikan
adalah baik.
11 Dan Aku, Allah, berfirman:
Biarlah bumi menghasilkan
a
rumput, tumbuhan menghasilkan benih, pohon buah menghasilkan buah, menurut jenisnya,
dan pohon menghasilkan buah,
yang benihnya akan ada di dalamnya sendiri di atas bumi, dan
jadilah demikian bahkan seperti
yang Aku firmankan.
12 Dan bumi menghasilkan rumput, setiap tumbuhan
menghasilkan benih menurut
jenisnya, dan pohon menghasilkan buah, yang benihnya
akan ada di dalamnya sendiri,
menurut jenisnya; dan Aku,
Allah, melihat bahwa segala
sesuatu yang telah Aku jadikan
adalah baik;
13 Dan malam itu dan pagi itu
adalah hari ketiga.
14 Dan Aku, Allah, berfirman:
Biarlah ada terang di cakrawala
langit, untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah itu
untuk tanda, dan untuk musim,
dan untuk hari, dan untuk tahun;
15 Dan biarlah itu menunjukkan terang di cakrawala langit
untuk memberi terang ke atas
bumi; dan jadilah demikian.
16 Dan Aku, Allah, menjadikan
dua terang yang cemerlang; aterang yang lebih cemerlang untuk menguasai siang, dan terang
11 a Kej. 1:11–12;
Abr. 4:11–12.

yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan terang yang lebih cemerlang adalah matahari,
dan terang yang lebih kecil adalah bulan; dan bintang-bintang
juga dijadikan bahkan menurut
firman-Ku.
17 Dan Aku, Allah, menempatkannya di cakrawala langit
untuk memberikan terang ke
atas bumi,
18 Dan matahari untuk berkuasa atas siang, dan bulan untuk
berkuasa atas malam, dan untuk
memisahkan terang dari kegelapan; dan Aku, Allah, melihat
bahwa segala sesuatu yang telah
Aku jadikan adalah baik;
19 Dan malam itu dan pagi itu
adalah hari keempat.
20 Dan Aku, Allah, berfirman:
Biarlah perairan menghasilkan dengan berlimpah-limpah
makhluk bergerak yang memiliki kehidupan, dan unggas yang
bisa terbang di atas bumi di cakrawala langit terbuka.
21 Dan Aku, Allah, menciptakan aikan paus yang besar, dan
setiap makhluk hidup yang bergerak, yang perairan hasilkan
dengan berlimpah-limpah, menurut jenisnya, dan setiap unggas bersayap menurut jenisnya;
dan Aku, Allah, melihat bahwa
segala sesuatu yang telah Aku
ciptakan adalah baik.
22 Dan Aku, Allah, memberkatinya, memfirmankan: Bertambah-
tambahlah, dan a berkembang

16 a Kej. 1:16.
21 a Kej. 1:21; Abr. 4:21.

22 a Kej. 1:22–25;
Abr. 4:22–25.
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biaklah, dan penuhilah perairan
di laut; dan biarlah unggas berkembang biak di bumi.
23 Dan malam itu dan pagi itu
adalah hari kelima.
24 Dan Aku, Allah, berfirman:
Biarlah bumi menghasilkan
makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, dan apa yang
merayap, binatang di bumi
menurut jenisnya, dan jadilah
demikian;
25 Dan Aku, Allah, menjadikan binatang di bumi menurut
jenisnya, dan ternak menurut
jenisnya, dan segala apa yang
merayap di atas bumi menurut
jenisnya; dan Aku, Allah, melihat bahwa segala sesuatu ini
adalah baik.
26 Dan Aku, Allah, berfirman
kepada aAnak Tunggal-K u,
yang berada bersama-K u sejak awal: Marilah Kita bmenjadikan manusia menurut c rupa
Kita, menurut keserupaan Kita;
dan jadilah demikian. Dan Aku,
Allah, berfirman: Biarlah mereka memiliki d kekuasaan atas
ikan di laut, dan atas unggas di
udara, dan atas ternak, dan atas
seluruh bumi, dan atas setiap
apa yang merayap yang merayap di atas bumi.
27 Dan Aku, aAllah, menciptakan manusia menurut rupa-Ku
sendiri, menurut rupa Anak
Tunggal-Ku Aku menciptakan
26 a pts Yesus Kristus.
		b pts Penciptaan.
		c Kej. 1:26–27;
Musa 6:8–10;
Abr. 4:26–27.

nya; laki-laki dan perempuan
Aku ciptakan mereka.
28 Dan Aku, Allah, memberkati
mereka, dan berfirman kepada
mereka: Bertambah-tambahlah,
dan a beranakcuculah, dan penuhilah bumi, dan tundukkanlah itu, dan milikilah kekuasaan
atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas setiap
apa yang hidup yang bergerak
di atas bumi.
29 Dan Aku, Allah, berfirman
kepada manusia: Lihatlah, Aku
telah memberimu setiap tumbuhan yang menghasilkan benih, yang ada di atas permukaan
seluruh bumi, dan setiap pohon
yang di dalamnya akan ada
buah dari pohon yang menghasilkan benih; bagimu itu akan
menjadi amakanan.
30 Dan bagi setiap binatang di
bumi, dan bagi setiap unggas di
udara, dan bagi segala apa yang
merayap di atas bumi, dimana
Aku memberikan kehidupan,
akan diberikan setiap tumbuhan
yang bersih untuk makanan; dan
jadilah demikian, bahkan seperti
yang Aku firmankan.
31 Dan Aku, Allah, melihat
segala sesuatu yang telah Aku
jadikan, dan, lihatlah, segala
sesuatu yang telah Aku jadikan
adalah sangat abaik; dan malam
itu dan pagi itu adalah bhari keenam.

		d Kej. 1:28; Musa 5:1;
Abr. 4:28.
27 a pts Ke-Allah-an.
28 a Musa 5:2.
29 a Kej. 1:29–30;

Abr. 4:29–30.
31 a Kej. 1:31;
A&P 59:16–20.
		b Kel. 20:11;
Abr. 4:31.
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Musa 3:1–7

PASAL 3
(Juni–Oktober 1830)
Allah menciptakan segala sesuatu
secara rohani sebelum mereka ada
secara alami di atas bumi—Dia
menciptakan pria, daging pertama,
di atas bumi—Wanita adalah seorang penolong yang pantas bagi
pria.
Demikianlah langit dan bumi
selesai, dan segala bisinya.
2 Dan pada hari ketujuh Aku, Allah, mengakhiri
pekerjaan-Ku, dan segala sesuatu yang telah Aku jadikan; dan
Aku aberistirahat pada bhari ketujuh dari segala pekerjaan-Ku,
dan segala sesuatu yang telah
Aku jadikan selesai, dan Aku,
Allah, melihat bahwa itu adalah baik;
3 Dan Aku, Allah, amemberkati
hari ketujuh, dan menguduskannya; karena padanya Aku
telah beristirahat dari segala
b
pekerjaan-Ku yang telah Aku,
Allah, ciptakan dan jadikan.
4 Dan sekarang, lihatlah, Aku
berfirman kepadamu, bahwa ini
adalah riwayat langit dan bumi,
ketika itu diciptakan, pada masa
ketika Aku, Tuhan Allah, menjadikan langit dan bumi,
5 Dan setiap tanaman di
a

3 1 a pts Penciptaan.

		b Kej. 2:1; Abr. 5:1.
2 a Kej. 2:2–3;
Abr. 5:2–3.
pts Istirahat.
		b pts Hari Sabat.
3 a Mosia 13:19.
		b Kel. 31:14–15.
5 a Kej. 2:4–5;

padang a sebelum itu ada di
bumi, dan setiap tumbuhan di
padang sebelum itu tumbuh.
Karena Aku, Tuhan Allah, bmenciptakan segala sesuatu, yang
tentangnya Aku telah berfirman,
c
secara rohani, sebelum itu ada
secara alami di atas muka bumi.
Karena Aku, Tuhan Allah, belum
menyebabkan turunnya hujan
ke atas muka bumi. Dan Aku,
Tuhan Allah, telah dmenciptakan
semua anak manusia; dan belum
ada manusia untuk mengolah
e
tanah; karena di f surga Aku
g
ciptakan mereka; dan belum
ada daging di atas bumi, tidak
juga di dalam air, tidak juga di
udara;
6 Tetapi Aku, Tuhan Allah, berfirman, dan naiklah akabut dari
bumi, dan mengairi seluruh permukaan tanah.
7 Dan Aku, Tuhan Allah, membentuk manusia dari adebu tanah, dan menghembuskan ke
dalam lubang hidungnya napas
kehidupan; dan bmanusia menjadi c jiwa yang hidup, d daging
pertama di atas bumi, manusia
pertama juga; walaupun demikian, segala sesuatu ada sebelum
diciptakan; tetapi secara rohani
itu diciptakan dan dijadikan menurut firman-Ku.

Abr. 5:4–5.
		b Musa 6:51.
		c A&P 29:31–34;
Abr. 3:23.
pts Penciptaan Roh.
		d pts Roh.
		e Kej. 2:5.
		f pts Surga.
		g pts Manusia—

6a
7a
		b
		c
		d

Manusia, anak roh
Bapa Surgawi.
Kej. 2:6.
Kej. 2:7;
Musa 4:25; 6:59;
Abr. 5:7.
pts Adam.
pts Jiwa.
Musa 1:34.
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8 Dan Aku, Tuhan Allah, menempatkan sebuah taman arah
timur di aEden, dan di sana Aku
menempatkan pria yang telah
Aku bentuk.
9 Dan dari tanah Aku, Tuhan
Allah, menjadikan bertumbuhnya setiap pohon, secara alami,
yang menyenangkan pada pandangan manusia; dan manusia
dapat melihatnya. Dan itu menjadi juga jiwa yang hidup. Karena itu adalah rohani pada
hari ketika Aku menciptakannya; karena itu tetap tinggal di
dalam lingkup yang di dalamnya Aku, Allah, menciptakannya, ya, bahkan segala sesuatu
yang Aku persiapkan untuk
penggunaan manusia; dan manusia melihat bahwa itu adalah
baik untuk makanan. Dan Aku,
Tuhan Allah, menanam apohon
kehidupan juga di tengah taman, dan juga b pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat.
10 Dan Aku, Tuhan Allah, menyebabkan sebuah sungai mengalir dari Eden untuk mengairi
taman; dan dari sana itu terbelah, dan menjadi empat ahulu.
11 Dan Aku, Tuhan Allah, menyebut nama yang pertama
Pison, dan itu mengelilingi seluruh tanah Havila, di mana Aku,
Tuhan Allah, menciptakan banyak emas;
8 a pts Eden.
9 a pts Pohon
Kehidupan.
		b Kej. 2:9.

12 Dan emas di tanah itu baik,
dan ada batu delima dan batu
akik.
13 Dan nama sungai yang kedua disebut Gihon; yang sama
itu yang mengelilingi seluruh
tanah Etiopia.
14 Dan nama sungai yang ketiga adalah Hidekel; yang menuju ke arah timur Asiria. Dan
sungai yang keempat adalah
Efrat.
15 Dan Aku, Tuhan Allah,
mengambil pria itu, dan menempatkannya ke dalam Taman
Eden, untuk menggarapnya, dan
untuk memeliharanya.
16 Dan Aku, Tuhan Allah, memerintahkan pria itu, memfirmankan: Dari setiap pohon di
taman engkau boleh dengan
bebas makan,
17 Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat, janganlah engkau
makan darinya, walaupun demikian, engkau boleh amemilih
bagi dirimu, karena itu diberikan kepadamu; tetapi, ingatlah
bahwa Aku melarangnya, karena pada bhari engkau makan
darinya engkau pastilah akan
c
mati.
18 Dan Aku, Tuhan Allah, berfirman kepada aAnak Tunggal-Ku,
bahwa tidaklah baik bahwa
pria itu akan seorang diri; karenanya, Aku akan menjadikan

10 a Kej. 2:10.
17 a Musa 7:32.
pts Hak Pilihan.
		b Abr. 5:13.

		c Kej. 2:17.
pts Fana, Kefanaan;
Kematian Jasmani.
18 a pts Anak Tunggal.
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Musa 3:19–4:2

seorang bpenolong yang pantas
baginya.
19 Dan dari tanah Aku, Tuhan
Allah, membentuk setiap binatang di padang, dan setiap
unggas di udara; dan memerintahkan agar hendaknya datang
kepada Adam, untuk melihat
itu akan dia namai apa; dan itu
juga jiwa yang hidup; karena
Aku, Allah, menghembuskan
ke dalamnya napas kehidupan,
dan memerintahkan bahwa apa
pun Adam namai setiap makhluk hidup, itu akan menjadi
namanya.
20 Dan Adam memberi nama
pada semua ternak, dan pada
unggas di udara, dan pada setiap binatang di padang; tetapi
perihal Adam, tidak didapati
seorang penolong yang pantas
baginya.
21 Dan Aku, Tuhan Allah, menyebabkan tidur yang nyenyak
datang ke atas diri Adam; dan
dia tertidur, dan Aku mengambil
salah satu tulang rusuknya dan
menutup kembali dagingnya sebagai penggantinya;
22 Dan tulang rusuk yang telah
Aku, Tuhan Allah, ambil dari
pria itu, Aku jadikan seorang
a
wanita, dan membawanya kepada pria itu.
23 Dan Adam berkata: Ini aku
tahu sekarang adalah tulang
dari tulangku, dan adaging dari
18 b Kej. 2:18;
Abr. 5:14.
22 a pts Hawa;
Wanita.
23 a Kej. 2:23;

dagingku; dia akan dinamai
Wanita, karena dia diambil dari
pria.
24 Oleh karena itu seorang pria
akan meninggalkan ayahnya
dan ibunya, dan akan a mengikatkan diri kepada istrinya;
dan mereka akan menjadi bsatu
daging.
25 Dan mereka berdua telanjang, pria itu dan istrinya, dan
tidak malu.
PASAL 4
(Juni–Oktober 1830)
Bagaimana Setan menjadi iblis—
Dia menggoda Hawa—Adam dan
Hawa jatuh, dan kematian memasuki dunia.
Dan Aku, Tuhan Allah, berfirman kepada Musa, memfirmankan: a Setan itu, yang
telah engkau perintahkan dalam nama Anak Tunggal-K u,
adalah yang sama yang ada
dari b awal, dan dia datang di
hadapan-Ku, mengatakan—Lihatlah, di sinilah aku, utuslah
aku, aku akan menjadi putra-
Mu, dan aku akan menebus seluruh umat manusia, sehingga
satu jiwa pun tidak akan hilang,
dan pastilah caku akan melakukannya; karenanya berilah aku
kehormatan-Mu.
2 Te t a p i , l i h a t l a h , a P u t r a
Terkasih-Ku, yang adalah Yang

Abr. 5:17.
24 a Kej. 2:24;
A&P 42:22; 49:15–16;
Abr. 5:17–18.
		b pts Pernikahan.

4 1 a pts Iblis.

		b A&P 29:36–37.
		c Yes. 14:12–15.
2 a pts Yesus Kristus.
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Terkasih dan Yang Terpilih-Ku
sejak awal, mengatakan kepada-
Ku— c Bapa, d kehendak-M u jadilah, dan e kemuliaan adalah
milik-Mu selamanya.
3 Karenanya, karena Setan
a
memberontak melawan-K u,
dan berupaya untuk menghancurkan b hak pilihan manusia,
yang telah Aku, Tuhan Allah,
berikan kepadanya, dan juga,
agar Aku hendaknya memberikan kepadanya kuasa-K u
sendiri; melalui kuasa Anak
Tunggal-K u, Aku sebabkan
agar dia hendaknya c dicampakkan;
4 Dan dia menjadi Setan, ya,
bahkan iblis, bapa segala a kedustaan, untuk menipu dan untuk membutakan manusia, dan
untuk menuntun mereka tertawan pada kehendaknya, bahkan sebanyak yang tidak mau
menyimak suara-Ku.
5 Dan sekarang ular adalah lebih aculas daripada binatang apa
pun di padang yang telah Aku,
Tuhan Allah, jadikan.
6 Dan Setan menaruhnya ke
dalam hati ular, (karena dia telah menarik banyak kepadanya,)
dan dia berupaya juga untuk
memperdayai aHawa, karena dia
tidak mengetahui pikiran Allah,
b

2 b Musa 7:39;
Abr. 3:27.
pts Prapenahbisan.
		c pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
		d Luk. 22:42.
		e pts Kemuliaan.
3 a pts Sidang di Surga.
		b pts Hak Pilihan.

karenanya dia berupaya untuk
menghancurkan dunia.
7 Dan dia berkata kepada wanita itu: Ya, apakah Allah telah
berfirman—Janganlah kamu
makan dari setiap pohon di ataman? (Dan dia berbicara melalui
mulut ular.)
8 Dan wanita itu berkata kepada ular: Kami boleh makan
buah dari pepohonan di taman;
9 Tetapi dari buah pohon yang
engkau lihat di tengah taman,
Allah telah berfirman—Kamu janganlah makan darinya, janganlah juga kamu menyentuhnya,
agar jangan kamu mati.
10 Dan ular berkata kepada
wanita itu: Kamu pastilah tidak
akan mati;
11 Karena Allah mengetahui
bahwa pada hari kamu makan darinya, pada waktu itu
a
matamu akan dibukakan, dan
kamu akan menjadi seperti para
allah, b mengetahui yang baik
dan yang jahat.
12 Dan ketika wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk
makanan, dan bahwa itu menjadi
menyenangkan bagi mata, dan
sebatang pohon yang adihasratkan untuk menjadikannya bijak,
dia mengambil buahnya, dan
b
makan, dan juga memberikan

		c A&P 76:25–27.
4 a 2 Ne. 2:18;
A&P 10:25.
pts Dusta;
Menipu.
5 a Kej. 3:1;
Mosia 16:3;
Alma 12:4.
6 a pts Hawa.

7 a pts Eden.
11 a Kej. 3:3–6;
Musa 5:10.
		b Alma 12:31.
12 a Kej. 3:6.
		b pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
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Musa 4:13–23

kepada suaminya bersamanya,
dan dia pun makan.
13 Dan mata mereka berdua
dibukakan, dan mereka mengetahui bahwa mereka telah
a
telanjang. Dan mereka menjahit daun-daun ara bersama dan
membuat bagi diri mereka celemek.
14 Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah, sewaktu mereka sedang aberjalan di dalam
taman, pada kesejukan siang
hari; dan Adam dan istrinya
pergi untuk menyembunyikan
diri mereka dari hadirat Tuhan
Allah di antara pepohonan di
taman.
15 Dan Aku, Tuhan Allah, memanggil Adam, dan berfirman
kepadanya: Ke mana aperginya
engkau?
16 Dan dia berkata: Aku mendengar suara-Mu di dalam taman,
dan aku takut, karena aku melihat bahwa aku telanjang, dan aku
menyembunyikan diriku.
17 Dan Aku, Tuhan Allah, berfirman kepada Adam: Siapakah
yang memberi tahu engkau, engkau telanjang? Apakah engkau
telah makan dari pohon yang
mengenainya Aku perintahkan
kepadamu bahwa janganlah engkau makan, yang jika demikian
engkau pastilah akan amati?
18 Dan pria itu berkata: Wanita yang Engkau berikan kepadaku, dan perintahkan agar dia
13 a Kej. 2:25.
14 a Kej. 3:8.
15 a Kej. 3:9.

hendaknya tinggal bersamaku,
dia memberiku buah dari pohon
itu dan aku pun makan.
19 Dan Aku, Tuhan Allah, berfirman kepada wanita itu: Hal
apakah ini yang telah engkau lakukan? Dan wanita itu berkata:
Ular amemperdayaiku, dan aku
pun makan.
20 Dan Aku, Tuhan Allah, berfirman kepada ular: Karena engkau telah melakukan ini engkau
akan a dikutuk melebihi segala
ternak, dan melebihi setiap binatang di padang; di atas perutmu
engkau akan melata, dan debu
engkau akan makan sepanjang
hidupmu;
21 Dan Aku akan menaruh
permusuhan antara engkau dan
wanita itu, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya; dan dia akan meremukkan
kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
22 Kepada wanita itu, Aku,
Tuhan Allah, berfirman: Aku
akan dengan sangat melipatgandakan dukacitamu dan kehamilanmu. Dalam a dukacita
engkau akan melahirkan anak-
anak, dan hasratmu akanlah
kepada suamimu, dan dia akan
berkuasa atas dirimu.
23 Dan kepada Adam, Aku,
Tuhan Allah, berfirman: Karena
engkau telah menyimak suara
istrimu, dan telah makan dari
buah pohon yang mengenainya

17 a Musa 3:17.
19 a Kej. 3:13;
Mosia 16:3.

20 a Kej. 3:13–15.
22 a Kej. 3:16.
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Aku perintahkan kepadamu,
memfirmankan—Janganlah engkau makan darinya, terkutuklah
akan jadinya tanah demi kepentinganmu; dengan dukacita
engkau akan makan darinya sepanjang hidupmu.
24 Semak duri juga, dan tumbuhan onak akan dihasilkannya
bagimu, dan engkau akan makan tumbuhan di padang.
25 Dengan apeluh dari mukamu
engkau akan makan roti, sampai
engkau akan kembali ke tanah—
karena engkau pastilah akan
mati—karena darinya engkau
diambil: karena bdebulah engkau
dahulu adanya, dan pada debulah engkau akan kembali.
26 Dan Adam menyebut nama
istrinya Hawa, karena dia adalah ibu dari semua yang hidup;
karena demikianlah telah Aku,
Tuhan Allah, namai yang pertama dari semua wanita, yang
adalah abanyak.
27 Untuk Adam, dan juga untuk istrinya, Aku, Tuhan Allah,
membuat pakaian kulit binatang, dan amengenakannya kepada mereka.
28 Dan Aku, Tuhan Allah, berfirman kepada Anak Tunggal-
Ku: Lihatlah, apria itu menjadi
seperti salah seorang dari Kita
25 a Kej. 3:17–19.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		b Kej. 2:7;
Musa 6:59;
Abr. 5:7.
26 a Musa 1:34; 6:9.
27 a pts Kesahajaan.
28 a Kej. 3:22.

mengetahui yang baik dan yang
jahat; dan sekarang agar jangan
dia mengulurkan tangannya dan
c
mengambil juga dari dpohon kehidupan, dan makan dan hidup
selamanya,
29 Oleh karena itu Aku, Tuhan
Allah, akan mengeluarkannya
dari Taman aEden, untuk mengolah tanah dari mana dia diambil;
30 Karena sebagaimana Aku,
Tuhan Allah, hidup, demikian
pula a firman-K u tidak dapat
kembali batal, karena sewaktu
itu dipermaklumkan dari
mulut-Ku itu mesti digenapi.
31 Jadi Aku menghalau pria
itu, dan Aku menempatkan di
timur Taman Eden, akerubin dan
sebilah pedang yang menyala,
yang berbalik ke setiap arah
untuk menjaga jalan ke pohon
kehidupan.
32 (Dan ini adalah firman
yang Aku firmankan kepada
hamba-Ku Musa, dan itu adalah benar bahkan seperti yang
Aku kehendaki; dan Aku telah
memfirmankannya kepadamu.
Pastikanlah engkau tidak memperlihatkannya kepada seorang
pun, sampai Aku perintahkan
kepadamu, kecuali kepada mereka yang percaya. Amin.)
b

pts Manusia—
Manusia, berpotensi
untuk menjadi seperti
Bapa Surgawi.
		b pts Pengetahuan.
		c Alma 42:4–5.
		d Kej. 2:9;
1 Ne. 11:25;
Musa 3:9.

pts Pohon
Kehidupan.
29 a pts Eden.
30 a 1 Raj. 8:56;
A&P 1:38.
31 a Alma 42:3.
pts Kerubin.
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PASAL 5
(Juni–Oktober 1830)
Adam dan Hawa melahirkan anak-
anak—Adam mempersembahkan
kurban dan melayani Allah—Kain
dan Habel lahir—Kain memberontak, mengasihi Setan lebih daripada
Allah, dan menjadi Kebinasaan—
Pembunuhan dan kejahatan menyebar—Injil dikhotbahkan sejak
awal.
Dan terjadilah bahwa setelah
Aku, Tuhan Allah, menghalau
mereka keluar, maka Adam
mulai mengolah tanah, dan memiliki a kekuasaan atas segala
binatang di padang, dan memakan rotinya dengan peluh dari
keningnya, seperti yang telah
Aku Tuhan perintahkan kepadanya. Dan Hawa, juga, istrinya,
bekerja bersamanya.
2 Dan Adam menghampiri
istrinya, dan dia a melahirkan
baginya putra dan b putri, dan
mereka mulai cberanak cucu dan
memenuhi bumi.
3 Dan sejak mulai waktu itu,
para putra dan aputri Adam mulai berpisah berdua-dua di tanah
itu, dan mengolah tanah, dan
memelihara kawanan ternak,
dan mereka juga memperanakkan putra dan putri.
5 1 a Musa 2:26.

2 a Kej. 5:4.
		b A&P 138:39.
		c Kej. 1:28;
Musa 2:28.
3 a Musa 5:28.
4 a pts Eden.
		b Alma 42:9.

4 Dan Adam dan Hawa, istrinya, memanggil nama Tuhan,
dan mereka mendengar suara
Tuhan dari arah Taman aEden,
berfirman kepada mereka, dan
mereka tidak melihat-Nya; karena mereka dikucilkan dari
b
hadirat-Nya.
5 Dan Dia memberikan kepada
mereka perintah-perintah, agar
mereka hendaknya a menyembah Tuhan Allah mereka, dan
hendaknya mempersembahkan yang bsulung dari kawanan
ternak mereka, untuk suatu
persembahan bagi Tuhan. Dan
Adam c patuh pada perintah-
perintah Tuhan.
6 Dan setelah berhari-h ari
seorang a malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Adam,
mengatakan: Mengapa engkau mempersembahkan b kurban bagi Tuhan? Dan Adam
berkata kepadanya: Aku tidak
tahu, kecuali Tuhan memerintahkanku.
7 Dan kemudian malaikat itu
berbicara, mengatakan: Hal ini
adalah suatu a kemiripan dari
b
pengurbanan Anak Tunggal
Bapa, yang penuh dengan ckasih
karunia dan kebenaran.
8 Karenanya, engkau akan
melakukan semua yang engkau

5 a pts Ibadat.
		b Kel. 13:12–13;
Bil. 18:17;
Mosia 2:3.
pts Anak Sulung.
		c pts Patuh, Kepatuhan.
6 a pts Malaikat.
		b pts Kurban.

7 a pts Yesus Kristus—
Perlambang atau
simbol bagi Kristus.
		b Alma 34:10–15.
pts Darah.
		c Musa 1:6, 32.
pts Kasih Karunia.
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lakukan dalam nama Putra, dan
engkau akan bbertobat dan cberseru kepada Allah dalam nama
Putra sepanjang masa.
9 Dan pada hari itu aRoh Kudus turun ke atas diri Adam,
yang memberikan kesaksian
tentang Bapa dan Putra, memfirmankan: Aku adalah bAnak
Tunggal Bapa sejak awal, mulai
sekarang dan selamanya, bahwa
karena engkau telah cjatuh engkau boleh dditebus, dan seluruh
umat manusia, bahkan sebanyak
yang mau.
10 Dan pada hari itu Adam
memuji Allah dan a dipenuhi,
dan mulai b bernubuat mengenai seluruh keluarga di bumi,
mengatakan: Terpujilah nama
Allah, karena oleh pelanggar
anku mataku dibukakan, dan
dalam kehidupan ini aku akan
merasakan c sukacita, dan lagi
dalam d daging aku akan melihat Allah.
11 Dan aHawa, istrinya, mendengar segala hal ini dan gembira, mengatakan: Seandainya
bukan karena pelanggaran kita,
kita tidak pernah akan memiliki bbenih keturunan, dan tidak
pernah akan tahu yang baik dan
a

8 a 2 Ne. 31:21.
		b Musa 6:57.
pts Pertobatan.
		c pts Doa.
9 a pts Roh Kudus.
		b pts Anak Tunggal;
Yesus Kristus.
		c pts Kejatuhan Adam
dan Hawa;
Kematian Rohani.
		d Mosia 27:24–26;
A&P 93:38;

10 a
		b
		c
		d
11 a
		b

yang jahat, dan sukacita penebusan kita, dan kehidupan kekal yang Allah berikan kepada
semua yang patuh.
12 Dan Adam dan Hawa memuji nama Allah, dan mereka
a
menyingkapkan segala hal kepada putra mereka dan putri
mereka.
13 Dan aSetan datang ke antara
mereka, mengatakan: Aku juga
putra Allah; dan dia memerintahkan mereka, mengatakan:
Janganlah memercayainya; dan
mereka tidak bmemercayainya,
dan mereka c mengasihi Setan
lebih daripada Allah. Dan manusia sejak waktu itu mulai
menjadi d badani, berhawa nafsu,
dan bagai iblis.
14 Dan Tuhan Allah meminta
kepada manusia melalui a Roh
Kudus di mana pun dan memerintahkan mereka agar mereka
hendaknya bertobat;
15 Dan sebanyak yang apercaya
kepada Putra, dan bertobat dari
dosa-dosa mereka, akan b diselamatkan; dan sebanyak yang
tidak percaya dan tidak bertobat, akan cdilaknat; dan firman
itu dipermaklumkan dari mulut Allah dalam ketetapan yang

PK 1:3.
pts Penebusan;
Rencana Penebusan.
pts Dilahirkan
Kembali.
A&P 107:41–56.
pts Nubuat.
pts Sukacita.
Ayb. 19:26;
2 Ne. 9:4.
pts Hawa.
2 Ne. 2:22–23.

12 a
13 a
		b
		c
		d
14 a
15 a
		b
		c

Ul. 4:9.
pts Iblis.
pts Ketidakpercayaan.
Musa 6:15.
pts Badani;
Manusia Alami.
Yoh. 14:16–18, 26.
pts Percaya,
Kepercayaan.
pts Keselamatan.
A&P 42:60.
pts Laknat.
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tegas; karenanya itu mesti digenapi.
16 Dan Adam dan Hawa, istrinya, tidak berhenti meminta
kepada Allah. Dan Adam menghampiri Hawa istrinya, dan dia
mengandung dan melahirkan
a
Kain, dan berkata: Aku telah
memperoleh seorang pria dari
Tuhan; karenanya dia boleh tidak menolak firman-Nya. Tetapi
lihatlah, Kain tidak menyimak,
mengatakan: Siapakah Tuhan itu
sehingga aku mesti mengenal-
Nya?
17 Dan dia mengandung
lagi dan melahirkan adik laki-
lakinya aHabel. Dan Habel bmenyimak suara Tuhan. Dan Habel
adalah penjaga domba, tetapi
Kain adalah pengolah tanah.
18 Dan Kain amengasihi Setan
lebih daripada Allah. Dan Setan
memerintahkannya, mengatakan: b Buatlah suatu persembahan bagi Tuhan.
19 Dan dalam pergerakan
waktu terjadilah bahwa Kain
membawa buah-b uahan dari
tanah untuk persembahan bagi
Tuhan.
20 Dan Habel, dia juga membawa yang sulung dari kawanan
ternaknya, dan lemak darinya.
Dan Tuhan menunjukkan rasa
hormat kepada Habel, dan pada
a
persembahannya;
21 Tetapi kepada Kain, dan
16 a Kej. 4:1–2.
pts Kain.
17 a pts Habel.
		b Ibr. 11:4.
18 a A&P 10:20–21.

pada apersembahannya, Dia tidak menunjukkan rasa hormat.
Sekarang, Setan mengetahui ini,
dan itu menyenangkannya. Dan
Kain sangat geram, dan air mukanya muram.
22 Dan Tuhan berfirman kepada Kain: Mengapa engkau
geram? Mengapa air mukamu
muram?
23 Jika engkau berlaku baik,
engkau akan aditerima. Dan jika
engkau tidak berlaku baik, dosa
berada di ambang pintu, dan
Setan berhasrat untuk memiliki
engkau; dan kecuali engkau akan
menyimak perintah-perintah-Ku,
Aku akan menyerahkan engkau,
dan akan terjadi kepadamu menurut hasratnya. Dan engkau
akan berkuasa atas dirinya;
24 Karena sejak mulai waktu
ini engkau akan menjadi bapa
bagi kedustaannya; engkau akan
disebut a Kebinasaan; karena
engkau juga ada sebelum dunia.
25 Dan akan dikatakan pada
waktu yang akan datang—
Bahwa a kekejian ini diperoleh
dari Kain; karena dia menolak
nasihat yang lebih agung yang
diperoleh dari Allah; dan inilah
kutukan yang akan Aku taruh
ke atas dirimu, kecuali engkau
bertobat.
26 Dan Kain geram, dan tidak
mendengarkan lagi pada suara
Tuhan, tidak juga kepada Habel,

		b A&P 132:8–11.
20 a pts Kurban;
Persembahan.
21 a Kej. 4:3–7.
23 a Kej. 4:7;

A&P 52:15; 97:8.
24 a pts Putra Kebinasaan.
25 a Hel. 6:26–28.
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adiknya, yang berjalan dalam
kekudusan di hadapan Tuhan.
27 Dan Adam dan istrinya
berduka nestapa di hadapan
Tuhan, karena Kain dan saudara-
saudaranya.
28 Dan terjadilah bahwa Kain
mengambil salah seorang putri
saudara laki-lakinya menjadi istri, dan mereka amengasihi Setan
lebih daripada Allah.
29 Dan Setan berkata kepada
Kain: Bersumpahlah kepadaku
demi tenggorokanmu, dan jika
engkau memberitahukannya
engkau akan mati; dan suruhlah
bersumpah saudara-saudaramu
demi kepala mereka, dan demi
Allah yang hidup, bahwa mereka tidak memberitahukannya;
karena jika mereka memberitahukannya, mereka pastilah akan
mati; dan ini agar ayahmu boleh
tidak mengetahuinya; dan hari ini
aku akan menyerahkan adikmu
Habel ke dalam tanganmu.
30 Dan Setan bersumpah kepada Kain bahwa dia akan
melakukan menurut perintah-
perintahnya. Dan segala sesuatu
ini dilakukan secara rahasia.
31 Dan Kain berkata: Sebenarnya Aku adalah Mahan, majikan
atas rahasia besar ini, agar aku
boleh a membunuh dan memperoleh keuntungan. Karenanya
Kain disebut Majikan b Mahan,
28 a Musa 5:13.
31 a pts Membunuh.
		b yaitu “Pikiran,”
“penghancur,” dan
“orang yang hebat”
adalah kemungkinan

dan dia bermegah dalam kejahatannya.
32 Dan Kain pergi ke ladang,
dan Kain berbincang dengan
Habel, adiknya. Dan terjadilah
bahwa saat mereka berada di
ladang, Kain bangkit melawan
Habel, adiknya, dan membunuhnya.
33 Dan Kain abermegah dalam
apa yang telah dia lakukan, mengatakan: Aku bebas; pastilah
kawanan ternak adikku jatuh ke
dalam tanganku.
34 Dan Tuhan berfirman kepada Kain: Di manakah Habel,
adikmu? Dan dia berkata: Aku
tidak tahu. Apakah aku apenjaga
adikku?
35 Dan Tuhan berfirman: Apakah yang telah engkau lakukan?
Suara darah adikmu berseru
kepada-Ku dari tanah.
36 Dan sekarang engkau akan
dikutuk dari bumi yang telah
membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu.
37 Ketika engkau mengolah
tanah, itu mulai sekarang tidak akan menghasilkan bagimu kekuatannya. aPelarian dan
pengembara akanlah engkau jadinya di bumi.
38 Dan Kain berkata kepada
Tuhan: Setan amenggodaku karena kawanan ternak adikku.

arti dari akar
kata yang terlihat
dalam “Mahan.”
33 a pts Keduniawian;
Kesombongan.
34 a Kej. 4:9.

37 a Kej. 4:11–12.
38 a pts Damba,
Mendambakan;
Godaan.
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Dan aku geram juga; karena
persembahannya Engkau terima
dan tidak milikku; hukumanku
lebih besar daripada yang dapat
aku tanggung.
39 Lihatlah Engkau telah menghalauku keluar hari ini dari
muka Tuhan, dan dari muka-Mu
aku akan disembunyikan; dan
aku akan menjadi pelarian dan
pengembara di bumi; dan akan
terjadilah, bahwa dia yang menemukanku akan membunuhku,
karena kedurhakaanku, karena
hal-h al ini tidak tersembunyi
dari Tuhan.
40 Dan Aku Tuhan berfirman
kepadanya: Barang siapa membunuh engkau, pembalasan
akan dilakukan ke atas dirinya
tujuh kali lipat. Dan Aku Tuhan
menaruh suatu a tanda ke atas
diri Kain, agar jangan siapa
pun yang menemukannya akan
membunuhnya.
41 Dan Kain dikucilkan dari
a
hadirat Tuhan, dan bersama istrinya dan banyak dari saudara-
saudaranya berdiam di tanah
Nod, di timur dari Eden.
42 Dan Kain menghampiri istrinya, dan dia mengandung
dan melahirkan Henokh, dan
pria itu juga memperanakkan
banyak putra dan putri. Dan
dia membangun sebuah kota,
dan dia menyebut nama a kota
40 a Kej. 4:15.
41 a Musa 6:49.
42 a yaitu Ada seorang
pria bernama
Henokh dalam garis
keturunan Kain, dan

itu menurut nama putranya,
Henokh.
43 Dan bagi Henokh lahirlah
Irad, dan putra dan putri yang
lain. Dan Irad memperanakkan
Mahuyael, dan putra dan putri
yang lain. Dan Mahuyael memperanakkan Metusael, dan putra
dan putri yang lain. Dan Metusael
memperanakkan Lamekh.
44 Dan Lamekh mengambil
bagi dirinya dua istri; nama yang
satu adalah Ada, dan nama yang
lain, Zila.
45 Dan Ada melahirkan Yabal;
dia adalah bapa dari mereka yang
berdiam di dalam tenda, dan mereka adalah penjaga ternak; dan
nama saudara laki-lakinya adalah Yubal, yang adalah bapa dari
mereka semua yang memegang
harpa dan orgel.
46 Dan Zila, dia juga melahirkan
Tubal Kain, pelatih bagi setiap
pekerja ahli dalam kuningan dan
besi. Dan saudara perempuan
Tubal Kain dinamai Naama.
47 Dan Lamekh berkata kepada istrinya, Ada dan Zila: Dengarlah suaraku, kamu istri-istri
Lamekh, simaklah ucapanku;
karena aku telah membunuh seorang pria bagi terlukanya aku,
dan seorang pemuda bagi rasa
sakitku.
48 Jika Kain akan dibalas tujuh
kali lipat, sebenarnya Lamekh

sebuah kota dengan
nama itu di antara
bangsanya. Jangan
mencampuradukkan
ini dengan Henokh
dari garis keturunan

yang saleh dari Set
dan dengan kotanya,
Sion, juga disebut
“Kota Henokh.”
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akanlah tujuh puluh dan tujuh
kali lipat;
49 Karena Lamekh telah masuk ke dalam suatu aperjanjian
dengan Setan, menurut cara
Kain, dimana dia menjadi Majikan Mahan, majikan atas rahasia
besar itu yang diberikan kepada
Kain oleh Setan; dan Irad, putra
Henokh, setelah mengetahui rahasia mereka, mulai mengungkapkannya kepada para putra
Adam;
50 Karenanya Lamekh, marah, membunuhnya, bukan
seperti Kain, adiknya Habel,
demi kepentingan memperoleh
keuntungan, tetapi dia membunuhnya demi kepentingan
sumpah itu.
51 Karena, sejak masa Kain,
ada a komplotan rahasia, dan
pekerjaan mereka ada di dalam
gelap, dan mereka mengenali
setiap orang yang adalah saudaranya.
52 Karenanya Tuhan mengutuk
Lamekh, dan seisi rumahnya,
dan mereka semua yang telah
membuat perjanjian dengan
Setan; karena mereka tidak menaati perintah-perintah Allah,
dan itu membuat Allah tidak
senang, dan Dia tidak melayani
bagi mereka, dan pekerjaaan
mereka adalah kekejian, dan
a

48 a yaitu Lamekh sesumbar bahwa Setan
akan melakukan lebih banyak baginya
daripada yang telah
dia lakukan bagi
Kain. Alasan-alasan
untuk anggapannya

49 a
51 a
52 a
55 a

mulai menyebar ke antara semua aanak manusia. Dan itu ada
di antara anak manusia.
53 Dan di antara para putri
manusia hal-hal ini tidaklah diucapkan, karena Lamekh telah
mengucapkan rahasia itu kepada istri-istrinya, dan mereka
memberontak terhadapnya,
dan memaklumkan hal-hal ini
kemana-mana, dan tidak memiliki rasa iba;
54 Karenanya Lamekh diremehkan, dan diusir, dan tidak
datang ke antara anak manusia,
agar jangan dia akan mati.
55 Dan demikianlah pekerjaan
a
kegelapan mulai meluas di antara semua anak manusia.
56 Dan Allah mengutuk bumi
dengan kutukan yang parah,
dan marah terhadap yang jahat,
terhadap semua anak manusia
yang telah Dia jadikan;
57 Karena mereka tidak mau
menyimak suara-N ya, tidak
juga percaya kepada a Putra
Tunggal-Nya, bahkan Dia yang
Dia maklumkan akan datang
pada pertengahan zaman, yang
dipersiapkan sejak sebelum
pelandasan dunia.
58 Dan demikianlah aInjil mulai dikhotbahkan, sejak awal, dimaklumkan oleh para bmalaikat
kudus yang diutus dari hadirat

diberikan di ayat 49
dan 50.
Kej. 4:24.
pts Sumpah.
pts Komplotan
Rahasia.
Musa 8:14–15.
pts Jahat, Kejahatan;

Kegelapan Rohani.
57 a pts Yesus Kristus.
58 a pts Injil.
		b Alma 12:28–30;
Moro. 7:25, 29–31.
pts Malaikat.
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Allah, dan melalui suara-N ya
sendiri, dan melalui c karunia
Roh Kudus.
59 Dan demikianlah segala sesuatu dikukuhkan kepada Adam,
melalui tata cara kudus, dan Injil dikhotbahkan, dan ketetapan
diwartakan, agar itu akan ada di
dunia, sampai akhir darinya; dan
demikianlah itu terjadi. Amin.
PASAL 6
(November–Desember 1830)
Benih keturunan Adam menyimpan sebuah kitab kenangan—Anak
cucunya yang saleh mengkhotbahkan pertobatan—Allah mengungkapkan Diri-N ya kepada
Henokh—Henokh mengkhotbahkan Injil—Rencana keselamatan
diungkapkan kepada Adam—Dia
menerima baptisan dan imamat.
Dan aAdam menyimak suara
Allah, dan meminta kepada para
putranya untuk bertobat.
2 Dan Adam menghampiri istrinya lagi, dan dia melahirkan
seorang putra, dan dia menyebut namanya a Set. Dan Adam
memuliakan nama Allah; karena
dia berkata: Allah telah menetapkan bagiku benih keturunan
yang lain, sebagai pengganti
Habel, yang Kain bunuh.
3 Dan Allah mengungkapkan
58 c pts Karunia
Roh Kudus.
6 1 a pts Adam.
2 a Kej. 4:25.
pts Set.
3 a pts Kurban.
4 a Kej. 4:26.

diri-Nya kepada Set, dan dia tidak memberontak, tetapi mempersembahkan suatu a kurban
yang dapat diterima, seperti kakaknya Habel. Dan baginya juga
lahirlah seorang putra, dan dia
menyebut namanya Enos.
4 Dan kemudian mulailah
orang-o rang ini a memanggil
nama Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka;
5 Dan sebuah akitab kenangan
disimpan, yang di dalamnya dicatat, dalam bahasa Adam, karena diberikan kepada sebanyak
yang meminta kepada Allah untuk menulis melalui roh bilham;
6 Dan oleh mereka anak-anak
mereka diajarkan untuk membaca dan menulis, memiliki
bahasa yang murni dan tak ternoda.
7 Sekarang, a Imamat yang
sama ini, yang ada pada awal,
akan ada pada akhir dunia juga.
8 Sekarang, nubuat ini Adam
ucapkan, sebagaimana dia digerakkan oleh aRoh Kudus, dan
suatu bsilsilah disimpan tentang
c
anak-anak Allah. Dan ini adalah d kitab tentang angkatan-
angkatan Adam, mengatakan:
Pada hari ketika Allah menciptakan manusia, dalam keserupaan
dengan Allah dijadikan-Nya dia;
9 Dalam a rupa tubuh-N ya

pts Doa.
5 a Abr. 1:28, 31.
pts Kitab Kenangan.
		b pts Ilham.
7 a pts Imamat.
8 a 2 Ptr. 1:21.
		b pts Silsilah.

		c pts Putra dan
Putri Allah.
		d Kej. 5:1.
9 a Kej. 1:26–28;
Musa 2:26–29;
Abr. 4:26–31.

Musa 6:10–19

22

sendiri, laki-laki dan perempuan, diciptakan-Nya bmereka,
dan memberkati mereka, dan
menyebut cnama mereka Adam,
pada hari ketika mereka diciptakan dan menjadi d jiwa yang
hidup di tanah di atas etumpuan
kaki Allah.
10 Dan aAdam hidup seratus dan tiga puluh tahun, dan
memperanakkan seorang putra
dalam keserupaannya sendiri,
menurut brupanya sendiri, dan
menyebut namanya Set.
11 Dan masa hidup Adam, setelah dia memperanakkan Set,
adalah delapan ratus tahun, dan
dia memperanakkan banyak
putra dan putri;
12 Dan seluruh masa hidup
yang Adam jalani adalah sembilan ratus dan tiga puluh tahun,
dan dia mati.
13 Set hidup seratus dan lima
tahun, dan memperanakkan
Enos, dan bernubuat di sepanjang hidupnya, dan mengajar
putranya, Enos menurut jalan
Allah; karenanya Enos bernubuat juga.
14 Dan Set hidup, setelah dia
memperanakkan Enos, delapan ratus dan tujuh tahun, dan
memperanakkan banyak putra
dan putri.
15 Dan anak-anak manusia banyak di atas seluruh permukaan
tanah. Dan pada masa itu Setan
9b
		c
		d
		e
10 a

pts Manusia.
Musa 1:34; 4:26.
pts Jiwa.
Abr. 2:7.
A&P 107:41–56.

memiliki kekuasaan yang besar
di antara manusia, dan mengamuk dalam hati mereka; dan
dari sejak itu terjadilah peperangan dan pertumpahan darah;
dan tangan seseorang melawan
saudara laki-lakinya sendiri,
dalam menyebabkan kematian, karena bpekerjaan rahasia,
mengupayakan kekuasaan.
16 Seluruh masa hidup Set adalah sembilan ratus dan dua belas
tahun, dan dia mati.
17 Dan Enos hidup sembilan
puluh tahun, dan memperanakkan aKenan. Dan Enos dan sisa
umat Allah keluar dari tanah,
yang disebut Sulon, dan berdiam di suatu tanah yang dijanjikan, yang dia sebut menurut
putranya sendiri, yang telah dia
namai Kenan.
18 Dan Enos hidup, setelah dia
memperanakkan Kenan, delapan ratus dan lima belas tahun,
dan memperanakkan banyak
putra dan putri. Dan seluruh
masa hidup Enos adalah sembilan ratus dan lima tahun, dan
dia mati.
19 Dan Kenan hidup tujuh puluh tahun, dan memperanakkan
Mahalaleel; dan Kenan hidup
setelah dia memperanakkan
Mahalaleel delapan ratus dan
empat puluh tahun, dan memperanakkan putra dan putri.
Dan seluruh masa hidup Kenan

		b Kej. 5:3;
A&P 107:42–43;
138:40.
15 a Musa 5:13.
		b pts Komplotan

a

Rahasia.
17 a Kej. 5:10–14;
A&P 107:45, 53.
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adalah sembilan ratus dan sepuluh tahun, dan dia mati.
20 Dan Mahalaleel hidup enam
puluh lima tahun, dan memperanakkan Yared; dan Mahalaleel
hidup, setelah dia memperanakkan Yared, delapan ratus dan
tiga puluh tahun, dan memperanakkan putra dan putri. Dan
seluruh masa hidup Mahalaleel
adalah delapan ratus dan sembilan puluh lima tahun, dan dia
mati.
21 Dan Yared hidup seratus
dan enam puluh dua tahun,
dan memperanakkan Henokh;
dan Yared hidup, setelah memperanakkan a Henokh, delapan
ratus tahun, dan memperanakkan putra dan putri. Dan Yared
mengajar Henokh menurut segala jalan Allah.
22 Dan inilah silsilah para
putra Adam, yang adalah aputra
Allah, dengan siapa Allah, Dia
sendiri, bercakap-cakap.
23 Dan mereka adalah apengkhotbah kebenaran, dan berbicara dan b bernubuat, dan
meminta kepada semua orang,
di mana pun, untuk c bertobat;
dan d iman diajarkan kepada
anak-anak manusia.
24 Dan terjadilah bahwa seluruh masa hidup Yared adalah
sembilan ratus dan enam puluh
dua tahun, dan dia mati.
21 a Kej. 5:18–24;
Musa 7:69; 8:1–2.
pts Henokh.
22 a Luk. 3:38.
23 a pts Nabi.
		b pts Nubuat.

		c
		d
25 a
27 a
		b

25 Dan Henokh hidup enam
puluh lima tahun, dan memperanakkan aMetusalah.
26 Dan terjadilah bahwa
Henokh melakukan perjalanan
di tanah itu, ke antara orang-
orang; dan sewaktu dia melakukan perjalanan, Roh Allah
turun dari surga, dan tinggal di
atas dirinya.
27 Dan dia mendengar suara dari surga, memfirmankan:
Henokh, putra-Ku, bernubuatlah kepada orang-orang ini, dan
katakanlah kepada mereka—
Bertobatlah, karena demikianlah firman Tuhan: Aku amarah
dengan orang-o rang ini, dan
amarah dahsyat-K u tersulut
terhadap mereka; karena hati
mereka telah menjadi keras, dan
b
telinga mereka lamban dalam
mendengar, dan mata mereka
c
tidak dapat melihat jauh;
28 Dan selama banyak angkatan ini, senantiasa sejak hari
ketika Aku menciptakan mereka, mereka telah atersesat, dan
telah menyangkal-Ku, dan telah
mencari nasihat mereka sendiri
di dalam gelap; dan dalam kekejian mereka sendiri mereka telah
merancang pembunuhan, dan
tidak menaati perintah-perintah,
yang Aku berikan kepada bapa
mereka, Adam.
29 Karenanya, mereka telah

pts Pertobatan.
pts Iman.
pts Metusalah.
A&P 63:32.
Mat. 13:15;
2 Ne. 9:31;

Mosia 26:28;
A&P 1:2, 11, 14.
		c Alma 10:25; 14:6.
28 a pts Pemberontakan.
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bersumpah palsu sendiri, dan,
karena a sumpah-s umpah mereka, mereka telah membawa ke
atas diri mereka kematian; dan
sebuah bneraka telah Aku persiapkan bagi mereka, jika mereka
tidak bertobat;
30 Dan inilah suatu ketetapan,
yang telah Aku wartakan pada
awal dunia, dari mulut-Ku sendiri, sejak dilandaskannya, dan
melalui mulut para hamba-Ku,
leluhurmu, telah Aku tetapkan
itu, bahkan seperti yang akan
diwartakan di dunia, sampai ke
ujung-ujungnya.
31 Dan ketika Henokh telah
mendengar firman ini, dia membungkukkan dirinya ke tanah, di
hadapan Tuhan, dan berbicara
di hadapan Tuhan, mengatakan:
Mengapa kiranya aku telah berkenan dalam pandangan-M u,
dan adalah hanya seorang bocah lelaki, dan semua orang
membenciku; karena aku atidak
cakap berbicara; mengapa aku
adalah hamba-Mu?
32 Dan Tuhan berfirman kepada Henokh: Pergi dan lakukanlah seperti yang telah Aku
perintahkan kepadamu, dan
tak seorang pun akan menusuk
engkau. Bukalah a mulutmu,
dan itu akan dipenuhi, dan Aku
akan memberi engkau tuturan,
karena semua daging berada
dalam tangan-Ku, dan Aku akan
29 a pts Sumpah.
		b pts Neraka.
31 a Kel. 4:10–16;
Yer. 1:6–9.
32 a A&P 24:5–6; 60:2.

33 a
34 a
		b
		c

melakukan seperti yang tampaknya baik bagi-Ku.
33 Katakanlah kepada orang-
orang ini: a Pilihlah kamu hari
ini, untuk melayani Tuhan Allah
yang menjadikanmu.
34 Lihatlah Roh-Ku berada di
atas dirimu, karenanya segala
perkataanmu akan Aku benarkan; dan a gunung-g unung
akan lenyap di hadapanmu,
dan b sungai-s ungai akan berbelok dari lintasannya; dan
engkau akan tinggal di dalam
Aku, dan Aku dalam dirimu;
oleh karena itu c berjalanlah
bersama-Ku.
35 Dan Tuhan berfirman kepada Henokh, dan berfirman
kepadanya: Urapilah matamu
dengan tanah liat, dan basuhlah,
dan engkau akan melihat. Dan
dia melakukan demikian.
36 Dan dia melihat a roh-roh
yang telah Allah ciptakan; dan
dia melihat juga apa yang tidak
kelihatan bagi bmata alami; dan
dari sejak itu tersebarlah perkataan itu kemana-mana di tanah
itu: Seorang cpelihat telah Tuhan
angkat bagi umat-Nya.
37 Dan terjadilah bahwa
Henokh pergi ke tanah itu, ke
antara orang-orang, berdiri di
atas bukit-b ukit dan tempat-
tempat yang tinggi, dan berseru
dengan suara nyaring, bersaksi
menentang pekerjaan mereka;

pts Hak Pilihan.
Mat. 17:20.
Musa 7:13.
Kej. 5:24;
Musa 7:69.

pts Berjalan
bersama Allah.
36 a pts Penciptaan Roh.
		b Musa 1:11.
		c pts Pelihat.
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dan semua orang atersinggung
karena dia.
38 Dan mereka tampil untuk
mendengarnya, di atas tempat-
tempat yang tinggi, mengatakan kepada para penjaga tenda:
Tinggallah kamu di sini dan
jagalah tenda, sementara kami
pergi ke sana untuk melihat si
pelihat, karena dia bernubuat,
dan ada suatu hal yang aneh di
tanah ini; seorang pria yang liar
telah datang di antara kita.
39 Dan terjadilah ketika mereka mendengarnya, tak seorang
pun menjamahnya; karena rasa
takut datang ke atas diri mereka
semua yang mendengarnya; karena dia berjalan bersama Allah.
40 Dan datanglah seorang pria
kepadanya, yang namanya adalah Mahiya, dan berkata kepadanya: Beri tahulah kami dengan
gamblang siapa engkau adanya,
dan dari mana engkau datang?
41 Dan dia berkata kepada
mereka: Aku datang dari tanah
Kenan, tanah leluhurku, tanah
kesalehan sampai hari ini. Dan
ayahku mengajarku menurut
segala jalan Allah.
42 Dan terjadilah, sewaktu aku
melakukan perjalanan dari tanah
Kenan, dekat laut di timur, aku
melihat suatu penglihatan; dan
tengoklah, surga aku lihat, dan
Tuhan berbicara denganku, dan
memberiku perintah; karenanya,
37 a 1 Ne. 16:1–3.
43 a Ams. 1:24–33;
A&P 56:14–15.
44 a Ul. 10:14.

karena alasan ini, untuk menaati perintah, aku menyuarakan
firman ini.
43 Dan Henokh melanjutkan ucapannya, mengatakan:
Tuhan yang berbicara denganku,
yang sama adalah Allah surga,
dan Dia adalah Allahku, dan
Allahmu, dan kamu adalah
saudara-saudaraku, dan meng
apa kamu a menasihati dirimu,
dan menyangkal Allah surga?
44 Langit Dia jadikan; a bumi
adalah btumpuan kaki-Nya; dan
landasannya adalah milik-Nya.
Lihatlah, Dia meletakkannya, sejumlah besar manusia telah Dia
bawa ke atas permukaannya.
45 Dan kematian telah datang
ke atas leluhur kita; walaupun
demikian kita mengenal mereka,
dan tidak dapat menyangkal,
dan bahkan yang pertama dari
semuanya kita kenal, bahkan
Adam.
46 Karena sebuah kitab a kenangan telah kita tulis di antara
kita, menurut pola yang diberikan oleh jari Allah; dan itu diberikan dalam bahasa kita sendiri.
47 Dan ketika Henokh menyuarakan firman Allah, orang-
orang gemetar, dan tidak dapat
bertahan di hadapannya.
48 Dan dia berkata kepada mereka: Karena Adam ajatuh, kita
ada; dan dengan kejatuhannya
datanglah b kematian; dan kita

		b Abr. 2:7.
46 a pts Kitab Kenangan.
48 a 2 Ne. 2:25.
pts Kejatuhan

Adam dan Hawa.
		b pts Kematian
Jasmani.
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dijadikan pengambil bagian dalam kegetiran dan celaka.
49 Lihatlah Setan telah datang
ke antara anak-anak manusia,
dan a menggoda mereka untuk
menyembahnya; dan manusia
telah menjadi bbadani, cberhawa
nafsu, dan bagai iblis, dan ddikucilkan dari hadirat Allah.
50 Tetapi Allah telah menyingkapkan kepada leluhur kita
bahwa semua orang mesti bertobat.
51 Dan Dia meminta kepada
bapa leluhur kita Adam melalui suara-Nya sendiri, memfirmankan: Aku adalah Allah;
Aku menjadikan dunia, dan
a
manusia bsebelum mereka ada
dalam daging.
52 Dan Dia juga memfirmankan kepadanya: Jika engkau
akan berpaling kepada-Ku, dan
menyimak suara-Ku, dan percaya, dan bertobat dari segala
pelanggaranmu, dan a dibaptis, bahkan di dalam air, dalam
nama Putra Tunggal-Ku, yang
penuh b kasih karunia dan kebenaran, yang adalah c Yesus
Kristus, satu-s atunya d nama
yang akan diberikan di kolong
langit, yang dengannya e keselamatan akan datang kepada
anak-anak manusia, kamu akan
49 a Musa 1:12.
pts Godaan.
		b Mosia 16:3–4;
Musa 5:13.
pts Badani.
		c pts Hawa Nafsu.
		d pts Kematian Rohani.
51 a pts Manusia—
Manusia, anak roh

menerima karunia Roh Kudus,
meminta segala sesuatu dalam
nama-Nya, dan apa pun yang
kamu akan minta, akan diberikan kepadamu.
53 Dan bapa leluhur kita Adam
berbicara kepada Tuhan, dan
berkata: Mengapa kiranya manusia mesti bertobat dan dibaptis di dalam air? Dan Tuhan
berfirman kepada Adam: Lihatlah Aku telah amengampuni
engkau akan pelanggaranmu di
dalam Taman Eden.
54 Dari sini tersebarluaslah
perkataan itu di antara orang-
orang, bahwa aPutra Allah telah
b
mendamaikan kesalahan asal,
dimana dosa-dosa orangtua tidak dapat dipertanggungjawabkan ke atas kepala canak-anak,
karena mereka tanpa dosa sejak
pelandasan dunia.
55 Dan Tuhan berfirman kepada Adam, memfirmankan:
Sejauh anak-anakmu terlahir dalam dosa, demikian pula ketika
mereka mulai tumbuh, a dosa
terlahir dalam hati mereka, dan
mereka mengenyam yang bpahit,
agar mereka boleh tahu untuk
menghargai yang baik.
56 Dan diberikan kepada mereka untuk mengetahui yang
baik dari yang jahat; karenanya

Bapa Surgawi.
		b pts Penciptaan Roh.
52 a 3 Ne. 11:23–26.
pts Baptis, Baptisan.
		b pts Kasih Karunia.
		c pts Yesus Kristus.
		d Kis. 4:12;
2 Ne. 31:21.
		e pts Keselamatan.

53 a
54 a
		b
		c
55 a
		b

pts Mengampuni.
pts Yesus Kristus.
pts Pendamaian.
Mosia 3:16.
pts Dosa.
A&P 29:39.
pts Kemalangan.
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mereka adalah ajuru kuasa bagi
diri mereka, dan Aku telah memberi kepadamu hukum dan perintah yang lain.
57 Karenanya ajarkanlah kepada anak-anakmu, bahwa semua orang, di mana pun, mesti
a
bertobat, atau mereka sekali-
kali tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, karena tidak ada
sesuatu yang btidak bersih dapat
berdiam di sana, atau cberdiam
di hadirat-Nya; karena, dalam
bahasa Adam, d Manusia Kekudusan adalah nama-N ya, dan
nama Anak Tunggal-Nya adalah
e
Putra Manusia, bahkan Yesus
Kristus, seorang f Hakim yang
saleh, yang akan datang pada
pertengahan zaman.
58 Oleh karena itu Aku memberi kepadamu sebuah perintah, untuk mengajarkan hal-hal
ini dengan bebas kepada aanak-
anakmu, memfirmankan:
59 Bahwa oleh karena pelanggaran datanglah kejatuhan, yang
kejatuhan itu membawa kematian, dan sejauh kamu dilahirkan ke dunia melalui air, dan
darah, dan aroh, yang telah Aku
jadikan, dan dengan demikian
56 a 2 Ne. 2:26–27;
Hel. 14:29–30.
pts Hak Pilihan.
57 a 1 Kor. 6:9–10.
pts Pertobatan.
		b 1 Ne. 10:21.
pts Bersih dan
Tidak Bersih.
		c Mzm. 24:3–4;
1 Ne. 15:33–36;
Morm. 7:7;
A&P 76:50–62.
		d Musa 7:35.

		e
		f
58 a
59 a
		b
		c

menjadi dari b debu jiwa yang
hidup, bahkan demikian pula
kamu mesti cdilahirkan kembali
ke dalam kerajaan surga, melalui
d
air, dan Roh, dan dibersihkan
melalui darah, bahkan darah
Anak Tunggal-K u; agar kamu
boleh dikuduskan dari segala
dosa, dan e menikmati f firman
kehidupan kekal di dunia ini,
dan kehidupan kekal di dunia
yang akan datang, bahkan gkemuliaan baka;
60 Karena melalui a air kamu
menaati perintah; melalui Roh
kamu bdibenarkan, dan melalui
c
darah kamu ddikuduskan;
61 Oleh karena itu, itu diberikan untuk tinggal dalam dirimu;
catatan surga; aPenghibur; hal-
hal damai dari kemuliaan baka;
kebenaran akan segala sesuatu;
apa yang menghidupkan segala
sesuatu, yang menjadikan hidup segala sesuatu; apa yang
mengetahui segala sesuatu, dan
memiliki segala kuasa menurut
kebijaksanaan, belas kasihan,
kebenaran, keadilan, dan pertimbangan.
62 Dan sekarang, lihatlah, Aku
berfirman kepadamu: Inilah

pts Manusia
Kekudusan.
pts Putra Manusia.
pts Keadilan;
Yesus Kristus—
Hakim.
pts Anak-Anak.
1 Yoh. 5:8.
Kej. 2:7;
Musa 4:25;
Abr. 5:7.
pts Dilahirkan
Kembali.

		d pts Baptis, Baptisan.
		e 2 Ne. 4:15–16;
Alma 32:28.
		f Yoh. 6:68.
		g pts Kemuliaan
Selestial.
60 a Moro. 8:25.
		b pts Pembenaran.
		c pts Darah.
		d pts Pengudusan.
61 a pts Roh Kudus.
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rencana keselamatan bagi semua orang, melalui darah bAnak
Tunggal-Ku, yang akan datang
pada pertengahan zaman.
63 Dan lihatlah, segala sesuatu
memiliki keserupaannya, dan
segala sesuatu diciptakan dan
dijadikan untuk a memberikan
kesaksian tentang Aku, baik
apa yang duniawi, maupun apa
yang rohani; apa yang ada di langit di atas, dan apa yang ada di
atas bumi, dan apa yang ada di
tanah, dan apa yang ada di bawah tanah, baik di atas maupun
di bawah: segala sesuatu memberikan kesaksian tentang Aku.
64 Dan terjadilah, ketika
Tuhan telah berbicara dengan
Adam, bapa leluhur kita, maka
Adam berseru kepada Tuhan,
dan dia diangkat pergi oleh
a
Roh Tuhan, dan dibawa ke
bawah ke dalam air, dan diletakkan di bawah b air, dan ditampilkan keluar dari air.
65 Dan demikianlah dia dibaptis, dan Roh Allah turun ke atas
dirinya, dan demikianlah dia
a
dilahirkan melalui Roh, dan
menjadi dihidupkan dalam bmanusia batiniahnya.
66 Dan dia mendengar suara
dari surga, memfirmankan: Engkau a dibaptis dengan api, dan
a

62 a pts Rencana
Penebusan.
		b pts Anak Tunggal.
63 a Alma 30:44;
A&P 88:45–47.
64 a pts Roh Kudus.
		b pts Baptis, Baptisan.
65 a pts Dilahirkan
Kembali.

dengan Roh Kudus. Inilah kesaksian Bapa, dan Putra, sejak
mulai sekarang dan selamanya;
67 Dan engkau adalah menurut
a
tata tertib dari-Nya yang tanpa
awal hari atau akhir tahun, dari
segala kekekalan ke segala kekekalan.
68 Lihatlah, engkau adalah
a
satu di dalam Aku, seorang
Putra Allah; dan demikianlah
semuanya boleh menjadi bputra-
Ku. Amin.
b

PASAL 7
(Desember 1830)
Henokh mengajar, memimpin
umat, dan memindahkan gunung—Kota Sion ditegakkan—
Henokh melihat sebelumnya
kedatangan Putra Manusia, kurban pendamaian-N ya, dan kebangkitan para Orang Suci—Dia
melihat sebelumnya Pemulihan,
Pengumpulan, Kedatangan Kedua,
dan kembalinya Sion.
Dan terjadilah bahwa Henokh
melanjutkan ucapannya, mengatakan: Lihatlah, bapa leluhur kita Adam mengajarkan
hal-hal ini, dan banyak yang telah percaya dan menjadi aputra
Allah, dan banyak yang telah
tidak percaya, dan telah binasa

		b Mosia 27:25;
Alma 5:12–15.
66 a A&P 19:31.
pts Karunia
Roh Kudus.
		b 2 Ne. 31:17–18;
3 Ne. 28:11.
67 a pts Imamat
Melkisedek.

68 a 1 Yoh. 3:1–3;
A&P 35:2.
		b Yoh. 1:12;
A&P 34:3.
pts Putra dan
Putri Allah.
7 1 a pts Putra dan
Putri Allah.
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dalam dosa-dosa mereka, dan
menanti-nantikan dengan brasa
takut, dalam siksaan, untuk keberangan berapi-api kemurkaan
Allah untuk dicurahkan ke atas
diri mereka.
2 Dan sejak waktu itu Henokh
mulai bernubuat, mengatakan
kepada orang-o rang, bahwa:
Sewaktu aku sedang melakukan
perjalanan, dan berdiri di atas
tempat Mahuya, dan berseru
kepada Tuhan, datanglah suara
dari surga, memfirmankan—
Berbaliklah kamu, dan pergilah
kamu ke atas Gunung Simeon.
3 Dan terjadilah bahwa aku
berbalik dan naik ke atas gunung; dan ketika aku berdiri di
atas gunung, aku melihat langit
terbuka, dan aku dibalut dengan
a
kemuliaan;
4 Dan aku melihat Tuhan;
dan Dia berdiri di hadapan
mukaku, dan Dia berbincang
denganku, bahkan seperti seseorang berbincang satu sama
lain, a berhadapan muka; dan
Dia berfirman kepadaku: bPandanglah, dan Aku akan memperlihatkan kepadamu dunia
untuk kurun waktu banyak
angkatan.
5 Dan terjadilah bahwa aku
melihat di lembah Sum, dan tengoklah, sejumlah besar orang
yang berdiam di dalam tenda,
yang adalah orang-orang Sum.
6 Dan lagi Tuhan berfirman
1 b Alma 40:11–14.
3 a pts Perubahan Rupa.
4 a Kej. 32:30;

kepadaku: Pandanglah; dan aku
memandang ke arah utara, dan
aku melihat orang-o rang Kanaan, yang berdiam di dalam
tenda.
7 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Bernubuatlah; dan aku
bernubuat, mengatakan: Lihatlah orang-orang Kanaan, yang
ada banyak, akan pergi dalam
satuan tempur melawan orang-
orang Sum, dan akan membunuh mereka sehingga mereka
akan sepenuhnya dihancurkan;
dan orang-orang Kanaan akan
memisah-misahkan diri mereka
di tanah itu, dan tanah itu akan
gersang dan tak berbuah, dan
tidak ada orang-orang lain akan
berdiam di sana selain orang-
orang Kanaan;
8 Karena lihatlah, Tuhan akan
mengutuk tanah itu dengan
banyak panas, dan kegersangannya akan berlangsung selamanya; dan ada akelegaman datang
ke atas seluruh anak Kanaan,
sehingga mereka diremehkan di
antara semua orang.
9 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepadaku: Pandanglah; dan aku memandang, dan
aku melihat tanah Saron, dan tanah Henokh, dan tanah Omner,
dan tanah Heni, dan tanah Sem,
dan tanah Haner, dan tanah
Hananiha, dan seluruh penghuni darinya;
10 Dan Tuhan berfirman kepa-

Ul. 5:4;
Musa 1:2, 11, 31.
		b Musa 1:4.

8 a 2 Ne. 26:33.
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daku: Pergilah kepada orang-
orang ini, dan berkatalah kepada
mereka—a Bertobatlah, agar jangan Aku keluar dan menghantam mereka dengan kutukan,
dan mereka mati.
11 Dan Dia memberi kepadaku
sebuah perintah bahwa aku hendaknya amembaptis dalam nama
Bapa, dan Putra, yang penuh
dengan bkasih karunia dan kebenaran, dan cRoh Kudus, yang
memberikan kesaksian tentang
Bapa dan Putra.
12 Dan terjadilah bahwa
Henokh melanjutkan untuk
meminta kepada semua orang,
kecuali kepada orang-o rang
Kanaan, untuk bertobat;
13 Dan sedemikian besarnya
a
iman Henokh sehingga dia
memimpin umat Allah, dan
musuh mereka datang bert e m p u r m e l a w a n m e re k a ;
dan dia mengucapkan firman
Tuhan, dan tanah bergetar,
dan b gunung-g unung lenyap,
bahkan menurut perintahnya;
dan c sungai-s ungai air dibelokkan dari lintasannya; dan
auman singa terdengar dari
padang belantara; dan segala
bangsa teramat takut, sedemikian d penuh kuasanya perkataan Henokh, dan sedemikian
besarnya kuasa bahasa yang
telah Allah berikan kepadanya.
10 a Musa 6:57.
pts Pertobatan.
11 a pts Baptis, Baptisan.
		b pts Kasih Karunia.
		c pts Roh Kudus.
13 a pts Iman.

14 Ada juga muncul tanah dari
kedalaman laut, dan sedemikian
hebatnya rasa takut musuh terhadap umat Allah, sehingga
mereka melarikan diri dan berdiri jauh-jauh dan pergi ke atas
tanah itu yang muncul dari kedalaman laut.
15 Dan amanusia-manusia raksasa di tanah itu, juga, berdiri
jauh-jauh; dan berlangsunglah
kutukan ke atas orang-o rang
yang berperang melawan Allah;
16 Dan sejak mulai waktu itu
ada peperangan dan pertumpahan darah di antara mereka;
tetapi Tuhan datang dan berdiam
bersama umat-Nya, dan mereka
berdiam dalam kesalehan.
17 aRasa takut akan Tuhan ada
di atas segala bangsa, sedemikian besarnya kemuliaan Tuhan,
yang ada di atas umat-Nya. Dan
Tuhan b memberkati tanah itu,
dan mereka diberkati di atas
gunung-g unung, dan di atas
tempat-tempat yang tinggi, dan
tumbuh subur.
18 Dan Tuhan menyebut umat-
Nya aSion, karena mereka bsatu
hati dan satu pikiran, dan berdiam dalam kesalehan; dan tidak ada yang miskin di antara
mereka.
19 Dan Henokh melanjutkan
pengkhotbahannya dalam kesalehan kepada umat Allah. Dan

		b Mat. 17:20.
		c Musa 6:34.
		d pts Imamat;
Kuasa.
15 a Kej. 6:4; Musa 8:18.
17 a Kel. 23:27.

		b 1 Taw. 28:7–8;
1 Ne. 17:35.
18 a pts Sion.
		b Kis. 4:32;
Flp. 2:1–4.
pts Kesatuan.

31

Musa 7:20–29

terjadilah pada masa hidupnya,
bahwa dia membangun sebuah
kota yang disebut Kota Kekudusan, bahkan Sion.
20 Dan terjadilah bahwa
Henokh berbincang dengan
Tuhan; dan dia berkata kepada
Tuhan: Pastilah aSion akan berdiam dalam keamanan selamanya. Tetapi Tuhan berfirman
kepada Henokh: Sion telah
Aku berkati, tetapi sisa orang-
orangnya telah Aku kutuk.
21 Dan terjadilah bahwa
Tuhan memperlihatkan kepada
Henokh seluruh penghuni bumi;
dan dia melihat, dan tengoklah, Sion, dalam pergerakan
waktu, a diangkat ke dalam
surga. Dan Tuhan berfirman kepada Henokh: Lihatlah tempat
tinggal-Ku selamanya.
22 Dan Henokh juga melihat
sisa orang-o rang yang adalah
putra Adam; dan mereka adalah
campuran dari seluruh benih keturunan Adam kecuali itu benih
keturunan Kain, karena benih
keturunan Kain adalah ahitam,
dan tidak memiliki tempat di
antara mereka.
23 Dan setelah Sion diangkat
ke dalam asurga, Henokh bmelihat, dan tengoklah, c segala
bangsa di bumi berada di hadapannya;
24 Dan berdatanganlah ang20 a Musa 7:62–63.
pts Yerusalem Baru.
21 a Musa 7:69.
22 a 2 Ne. 26:33.
23 a pts Surga.
		b pts Penglihatan.

katan demi angkatan; dan
Henokh berada tinggi dan adiangkat, bahkan di dada Bapa,
dan Putra Manusia; dan lihatlah,
kuasa Setan ada di atas seluruh
muka bumi.
25 Dan dia melihat para malaikat turun dari surga; dan dia
mendengar suara nyaring mengatakan: Celakalah, celakalah
bagi penghuni bumi.
26 Dan dia melihat Setan; dan
dia memiliki sebuah a rantai
yang besar di tangannya, dan
itu menabiri seluruh muka bumi
dengan bkegelapan; dan dia memandang dan tertawa, dan para
c
malaikatnya bersukacita.
27 Dan Henokh melihat para
a
malaikat turun dari surga,
memberikan bkesaksian tentang
Bapa dan Putra; dan Roh Kudus
turun ke atas banyak orang, dan
mereka diangkat oleh kuasa
surga ke Sion.
28 Dan terjadilah bahwa Allah
surga memandang sisa orang-
orang, dan Dia menangis; dan
Henokh memberikan kesaksian
tentangnya, mengatakan: Bagaimana mungkin surga menangis,
dan mencucurkan airmatanya
bagaikan hujan di atas gunung-
gunung?
29 Dan Henokh berkata kepada
Tuhan: Bagaimana mungkin
Engkau bisa amenangis, melihat

		c A&P 88:47;
Musa 1:27–29.
24 a 2 Kor. 12:1–4.
26 a Alma 12:10–11.
		b Yes. 60:1–2.
		c Yud. 1:6;

A&P 29:36–37.
27 a pts Malaikat.
		b pts Kesaksian.
29 a Yes. 63:7–10.

Musa 7:30–37
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Engkau adalah kudus, dan dari
segala kekekalan ke segala kekekalan?
30 Dan seandainya mungkin
bahwa manusia dapat menghitung partikel-p artikel di
bumi, ya, jutaan a bumi seperti
ini, itu tidaklah menjadi awal
bagi jumlah b ciptaan-M u; dan
tirai-M u masih terentang; namun Engkau berada di sana, dan
dada-M u berada di sana; dan
juga Engkau adil; Engkau penuh belas kasihan dan baik hati
selamanya;
31 Dan Engkau telah mengambil Sion ke dada-Mu sendiri,
dari segala ciptaan-M u, dari
segala kekekalan ke segala kekekalan; dan tidak ada apa pun
selain a kedamaian, b keadilan,
dan ckebenaran adalah hunian
takhta-M u; dan belas kasihan
akan pergi di depan muka-Mu
dan tidak memiliki akhir; bagaimana mungkin Engkau bisa
menangis?
32 Tuhan berfirman kepada
Henokh: Lihatlah saudara-
saudaramu ini; mereka adalah
hasil karya atangan-Ku sendiri,
dan Aku memberikan kepada
mereka b pengetahuan mereka,
pada hari Aku menciptakan mereka; dan di dalam Taman Eden,
30 a A&P 76:24;
Musa 1:33.
		b pts Penciptaan.
31 a pts Damai,
Kedamaian.
		b pts Keadilan.
		c pts Kebenaran.
32 a Musa 1:4.
		b pts Pengetahuan.

Aku berikan kepada manusia
c
hak pilihannya;
3 3 D a n k e p a d a s a u d a r a -
saudaramu telah Aku firmankan, dan juga berikan perintah,
agar mereka hendaknya saling
a
mengasihi, dan agar mereka
hendaknya memilih-K u, Bapa
mereka; tetapi lihatlah, mereka
tanpa kasih sayang, dan mereka
membenci darah mereka sendiri;
34 Dan aapi keberangan-Ku tersulut terhadap mereka; dan dalam ketidaksenangan-Ku yang
panas akan Aku kirimkan b air
bah ke atas diri mereka, karena
amarah dahsyat-Ku tersulut terhadap mereka.
35 Lihatlah, Aku adalah Allah;
a
Manusia Kekudusan adalah
nama-Ku; Manusia Nasihat adalah nama-Ku; dan Tanpa Akhir
dan Kekal adalah b nama-K u,
juga.
36 Karenanya, Aku dapat merentangkan tangan-Ku dan memegang segala ciptaan yang
telah Aku jadikan; dan amata-Ku
dapat menusuk mereka juga,
dan di antara seluruh hasil karya
tangan-Ku tidak ada yang demikian besar bkejahatannya seperti
di antara saudara-saudaramu.
37 Tetapi lihatlah, dosa-d osa
mereka akan ada di atas kepala

		c pts Hak Pilihan.
33 a pts Kasih.
34 a Yes. 30:27;
Nah. 1:6;
A&P 35:14.
		b Kej. 7:4, 10;
Musa 8:17, 24.
pts Air Bah pada
Masa Nuh.

35 a Musa 6:57.
		b Musa 1:3.
36 a A&P 38:2;
88:41;
Musa 1:35–37.
		b Kej. 6:5–6;
Musa 8:22, 28–30.
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Musa 7:38–45

leluhur mereka; Setan akan menjadi bapa mereka, dan kegetiran
akan menjadi ajal mereka; dan
seluruh surga akan menangisi
mereka, bahkan seluruh hasil
karya tangan-K u; karenanya
tidakkah semestinya surga menangis, melihat orang-orang ini
akan menderita?
38 Tetapi lihatlah, orang-orang
ini yang matamu mengarah ke
atasnya akan binasa dalam air
bah; dan lihatlah, Aku akan mengurung mereka; sebuah apenjara telah Aku persiapkan bagi
mereka.
39 Dan a yang telah Aku pilih telah memohon di hadapan
muka-Ku. Karenanya, Dia menderita bagi dosa-dosa mereka; sejauh mereka akan bertobat pada
hari ketika b Yang Terpilih-K u
akan kembali kepada-Ku, dan
sampai hari itu mereka akan ber
ada dalam csiksaan;
40 Karenanya, karena ini surga
akan menangis, ya, dan seluruh
hasil karya tangan-Ku.
41 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepada Henokh, dan
memberi tahu Henokh segala
perbuatan anak-anak manusia;
karenanya Henokh mengetahui, dan memandang kejahatan
mereka, dan kegetiran mereka,
dan menangis dan merentangkan lengannya, dan a hatinya
38 a 1 Ptr. 3:18–20.
pts Neraka.
39 a yaitu Juruselamat.
		b Musa 4:2;
Abr. 3:27.
pts Yesus Kristus.

menggembung luas bagaikan
kekekalan; dan sanubarinya merasa pilu; dan segala kekekalan
berguncang.
42 Dan Henokh juga melihat
a
Nuh, dan bkeluarganya; bahwa
anak cucu seluruh putra Nuh
akan diselamatkan dengan keselamatan duniawi;
43 Karenanya Henokh melihat
bahwa Nuh membangun sebuah
a
bahtera; dan bahwa Tuhan tersenyum ke atasnya, dan memegangnya dalam tangan-Nya
sendiri; tetapi ke atas sisa yang
jahat air bah datang dan menelan mereka.
44 Dan ketika Henokh melihat
ini, dia merasakan kepahitan
jiwa, dan menangisi saudara-
saudaranya, dan berkata kepada
surga: Aku akan amenolak untuk
dihibur; tetapi Tuhan berfirman
kepada Henokh: Angkatlah hatimu, dan bergembiralah; dan
pandanglah.
45 Dan terjadilah bahwa
Henokh memandang; dan dari
Nuh, dia melihat seluruh keluarga di bumi; dan dia berseru
kepada Tuhan, mengatakan:
Kapankah hari Tuhan akan datang? Kapankah darah Yang
Saleh akan ditumpahkan, agar
mereka semua yang berduka
nestapa boleh adikuduskan dan
memperoleh kehidupan kekal?

		c pts Laknat.
41 a Mosia 28:3.
pts Iba.
42 a pts Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab.
		b Musa 8:12.

43 a Kej. 6:14–16;
Eter 6:7.
44 a Mzm. 77:2;
Eter 15:3.
45 a pts Pengudusan.

Musa 7:46–53

46 Dan Tuhan berfirman: Itu
akan terjadi pada apertengahan
zaman, pada masa kejahatan
dan pembalasan.
47 Dan lihatlah, Henokh melihat hari kedatangan Putra Manusia, bahkan dalam daging;
dan jiwanya bersukacita, mengatakan: Yang Saleh diangkat,
dan aAnak Domba dibunuh sejak
pelandasan dunia; dan melalui
iman aku berada di dada Bapa,
dan lihatlah, b Sion ada bersamaku.
48 Dan terjadilah bahwa
Henokh memandang abumi; dan
dia mendengar suara dari sanubarinya, mengatakan: Celakalah,
celakalah aku, ibu pertiwi bagi
manusia; aku tersakiti, aku letih,
karena kejahatan anak-anakku.
Kapankah aku akan b beristirahat, dan dibersihkan dari c kekotoran yang keluar dariku?
Kapankah Penciptaku akan menguduskanku, agar aku boleh
beristirahat, dan kebenaran untuk suatu masa tinggal di atas
permukaanku?
49 Dan ketika Henokh mendengar bumi berduka nestapa, dia
menangis, dan berseru kepada
Tuhan, mengatakan: Ya Tuhan,
tidak akankah Engkau memiliki
rasa iba bagi bumi? Tidak akankah Engkau memberkati anak-
anak Nuh?
46 a
47 a
		b
48 a
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50 Dan terjadilah bahwa
Henokh melanjutkan seruannya kepada Tuhan, mengatakan:
Aku meminta kepada-M u, ya
Tuhan, dalam nama Anak Tunggal-Mu, bahkan Yesus Kristus,
agar Engkau akan berbelas kasihan atas diri Nuh dan benih
keturunannya, agar bumi boleh
tidak pernah lagi tertutup oleh
air bah.
51 Dan Tuhan tidak dapat menahan; dan Dia membuat perjanjian dengan Henokh, dan
bersumpah kepadanya dengan
sebuah sumpah, bahwa Dia
akan menahan aair bah; bahwa
Dia akan memanggil anak-anak
Nuh;
52 Dan dia mewartakan suatu
ketetapan yang tak terubahkan,
bahwa asisa benih keturunannya
akan selalu ditemukan di antara
segala bangsa, sementara bumi
akan ada;
53 Dan Tuhan berfirman: Diberkatilah dia yang melalui benih keturunannya Mesias akan
datang; karena Dia berfirman—
Aku adalah aMesias, bRaja Sion,
c
Batu Karang Surga, yang luas
bagaikan kekekalan; barang siapa masuk pada gerbangnya
dan dmemanjat melalui-Ku tidak
akan pernah jatuh; karenanya,
diberkatilah mereka tentang siapa telah Aku firmankan, karena

Musa 5:57.
		c pts Kotor, Kekotoran.
pts Anak Domba Allah. 51 a Mzm. 104:6–9.
Musa 7:21.
52 a Musa 8:2.
pts Bumi—
53 a pts Mesias.
Pembersihan bumi.
		b Mat. 2:2; 2 Ne. 10:14;
		b Musa 7:54, 58, 64.
Alma 5:50;

A&P 128:22.
		c Mzm. 71:3; 78:35;
Hel. 5:12.
pts Batu Karang.
		d 2 Ne. 31:19–20.
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Musa 7:54–62

mereka akan muncul dengan
e
nyanyian sukacita abadi.
54 Dan terjadilah bahwa
Henokh berseru kepada Tuhan,
mengatakan: Ketika Putra Manusia datang dalam daging,
akankah bumi beristirahat? Aku
berdoa kepada-Mu, perlihatkanlah kepadaku hal-hal ini.
55 Dan Tuhan berfirman kepada Henokh: Pandanglah, dan
dia memandang dan melihat
a
Putra Manusia diangkat di atas
b
salib, menurut cara manusia;
56 Dan dia mendengar suara
nyaring; dan langit ditabiri;
dan segala ciptaan Allah berduka nestapa; dan bumi amerintih; dan batu karang terkoyak;
dan para orang suci b bangkit,
dan cdimahkotai di dsisi kanan
Putra Manusia, dengan mahkota
kemuliaan;
57 Dan sebanyak aroh yang ber
ada di dalam b penjara tampil,
dan berdiri di sisi kanan Allah;
dan sisanya dicadangkan dalam
rantai kegelapan sampai penghakiman hari yang besar.
58 Dan lagi Henokh menangis
dan berseru kepada Tuhan, mengatakan: Kapankah bumi akan
beristirahat?
59 Dan Henokh melihat Putra
Manusia naik kepada Bapa; dan
dia meminta kepada Tuhan,
53 e pts Musik.
55 a pts Putra Manusia.
		b 3 Ne. 27:14.
pts Penyaliban.
56 a Mat. 27:45, 50–51.
		b pts Kebangkitan.
		c pts Mahkota;

		d
57 a
		b
60 a
61 a

mengatakan: Apakah Engkau
tidak akan datang lagi ke atas
bumi? Mengingat Engkau adalah
Allah, dan aku mengenal Engkau,
dan Engkau telah bersumpah kepadaku, dan memerintahkanku
agar aku hendaknya meminta
dalam nama Anak Tunggal-Mu;
Engkau telah menjadikanku,
dan memberikan kepadaku
hak atas takhta-Mu, dan bukan
dari diriku, tetapi melalui kasih
karunia-Mu sendiri; karenanya,
aku bertanya kepada-Mu apakah
Engkau tidak akan datang lagi ke
atas bumi.
60 Dan Tuhan berfirman kepada Henokh: Sebagaimana
Aku hidup, demikian pula Aku
akan datang pada azaman terakhir, pada masa kejahatan dan
pembalasan, untuk menggenapi
sumpah yang telah Aku buat kepadamu mengenai anak-a nak
Nuh;
61 Dan masanya akan datang
ketika bumi akan aberistirahat,
tetapi sebelum masa itu langit
akan bdigelapkan, dan ctabir kegelapan akan menutupi tanah;
dan langit akan berguncang, dan
juga tanah; dan kesukaran yang
hebat akan ada di antara anak-
anak manusia, tetapi umat-Ku
akan Aku d lindungi;
62 Dan a kesalehan akan Aku

Permuliaan.
Mat. 25:34.
pts Roh.
A&P 76:71–74; 88:99.
pts Zaman Akhir.
pts Bumi—Keadaan
terakhir bumi.

		b A&P 38:11–12; 112:23.
		c pts Tabir.
		d 1 Ne. 22:15–22;
2 Ne. 30:10.
62 a Mzm. 85:12.
pts Pemulihan Injil.

Musa 7:63–69
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turunkan dari surga; dan kebenaran akan Aku keluarkan dari
c
bumi, untuk memberikan d kesaksian tentang Anak Tunggal-Ku;
e
kebangkitan-Nya dari yang mati;
ya, dan juga kebangkitan semua
orang; dan kesalehan dan kebenaran akan Aku sebabkan untuk
menyapu bumi bagaikan dengan
air bah, untuk fmengumpulkan
umat pilihan-Ku dari keempat
penjuru bumi, menuju suatu
tempat yang akan Aku persiapkan, sebuah Kota yang Kudus,
agar umat-Ku boleh mempersiapkan diri mereka, dan menanti-
nantikan waktu kedatangan-Ku;
karena akan ada kemah suci-Ku,
dan itu akan disebut Sion, sebuah
g
Yerusalem Baru.
63 Dan Tuhan berfirman kepada
Henokh: Pada waktu itu akanlah
engkau dan seluruh akotamu menemui mereka di sana, dan kita
akan menerima mereka ke dada
kita, dan mereka akan melihat
kita; dan kita akan merangkul
leher mereka, dan mereka akan
merangkul leher kita, dan kita
akan mencium satu sama lain;
64 Dan akan ada tempat
tinggal-Ku, dan itu akan merupakan Sion, yang akan tampil
dari segala ciptaan yang telah
Aku jadikan; dan untuk kurun
b

62 b
		c
		d
		e
		f

pts Kitab Mormon.
Yes. 29:4.
pts Kesaksian.
pts Kebangkitan.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		g pts Yerusalem Baru.
63 a Why. 21:9–11;
A&P 45:11–12;

waktu seribu tahun bumi akan
b
beristirahat.
65 Dan terjadilah bahwa
Henokh melihat hari a kedatangan Putra Manusia, pada zaman terakhir, untuk berdiam di
atas bumi dalam kebenaran untuk kurun waktu seribu tahun;
66 Tetapi sebelum hari itu dia
melihat kesukaran yang hebat
di antara yang jahat; dan dia
juga melihat laut, bahwa itu
sedang bersusah hati, dan hati
orang-orang amenciut, menanti-
nantikan dengan rasa takut untuk b penghakiman Allah Yang
Mahakuasa, yang akan datang
ke atas yang jahat.
67 Dan Tuhan memperlihatkan
Henokh segala sesuatu, bahkan
sampai akhir dunia; dan dia melihat zaman orang saleh, jam penebusan mereka, dan menerima
kegenapan asukacita;
68 Dan seluruh masa aSion, pada
masa hidup Henokh, adalah tiga
ratus dan enam puluh lima tahun.
69 Dan Henokh dan seluruh
umatnya aberjalan bersama Allah,
dan Dia berdiam di tengah Sion;
dan terjadilah bahwa Sion tidak
ada, karena Allah menerimanya
ke dada-Nya sendiri; dan sejak itu
tersebarluaslah perkataan, Sion
Telah Lenyap.
a

Musa 7:19–21.
64 a pts Milenium.
		b Musa 7:48.
65 a Yud. 1:14.
pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.
66 a Yes. 13:6–7.
		b pts Penghakiman
Terakhir.

67 a pts Sukacita.
68 a Kej. 5:23;
Musa 8:1.
69 a Kej. 5:24;
Musa 6:34.
pts Berjalan
bersama Allah.
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Musa 8:1–13

6 Dan Metusalah hidup, setelah
dia memperanakkan Lamekh,
tujuh ratus dan delapan puluh
Metusalah bernubuat—Nuh dan
dua tahun, dan memperanakkan
para putranya mengkhotbahkan
putra dan putri;
Injil—Kejahatan besar berjaya—
7 Dan seluruh masa hidup
Panggilan untuk pertobatan tak
Metusalah adalah sembilan radiindahkan—Allah menetapkan
tus dan enam puluh sembilan
penghancuran semua daging metahun, dan dia mati.
lalui Air Bah.
8 Dan Lamekh hidup seratus
D a n s e l u r u h m a s a h i d u p dan delapan puluh dua tahun,
Henokh adalah empat ratus dan dan memperanakkan seorang
tiga puluh tahun.
putra,
9 Dan dia menyebut namanya
2 Dan terjadilah bahwa
a
Metusalah, putra Henokh, a Nuh, mengatakan: Putra ini
tidak diambil, agar perjanjian- akan menghibur kita mengenai
perjanjian dari Tuhan boleh di- pekerjaan kita dan banting tugenapi, yang Dia buat kepada lang tangan kita, karena tanah
Henokh; karena Dia benar- yang telah Tuhan bkutuk.
10 Dan Lamekh hidup, setelah
benar membuat perjanjian dengan Henokh bahwa Nuh akan dia memperanakkan Nuh, lima
menjadi buah keturunan dari ratus dan sembilan puluh lima
auratnya.
tahun, dan memperanakkan
3 D a n t e r j a d i l a h b a h w a putra dan putri;
M etusalah bernubuat bahwa
11 Dan seluruh masa hidup
dari auratnya akan terlahir se- Lamekh adalah tujuh ratus dan
mua kerajaan di bumi (melalui tujuh puluh tujuh tahun, dan
Nuh), dan dia mengambil kemu- dia mati.
liaan bagi dirinya.
12 Dan Nuh berumur empat
4 Dan timbullah suatu bencana ratus dan lima puluh tahun, dan
kelaparan yang hebat ke tanah amemperanakkan Yafet; dan emitu, dan Tuhan mengutuk bumi pat puluh dua tahun sesudahdengan kutukan yang parah, nya dia memperanakkan bSem
dan banyak penghuninya mati. dari perempuan yang adalah ibu
5 D a n t e r j a d i l a h b a h w a dari Yafet, dan ketika dia beru etusalah hidup seratus dan mur lima ratus tahun dia memM
delapan puluh tujuh tahun, dan peranakkan cHam.
memperanakkan Lamekh;
13 Dan aNuh dan para putranya
PASAL 8
(Februari 1831)

8 2 a pts Metusalah.

9 a pts Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab.
		b Musa 4:23.

12 a Kej. 5:32.
pts Yafet.
		b pts Sem.
		c pts Ham.

13 a A&P 138:41.
pts Gabriel.

Musa 8:14–21
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menyimak Tuhan, dan mengindahkan, dan mereka disebut
c
putra Allah.
14 Dan ketika orang-orang ini
mulai beranak cucu di atas muka
bumi, dan para putri dilahirkan
bagi mereka, aanak manusia melihat bahwa para putri itu rupawan, dan mereka mengambil
bagi mereka istri-istri, bahkan
seperti yang mereka pilih.
15 Dan Tuhan berfirman kepada Nuh: Putri-putri dari para
putramu telah amenjual diri mereka; karena lihatlah amarah-Ku
tersulut terhadap anak manusia,
karena mereka tidak mau menyimak suara-Ku.
16 Dan terjadilah bahwa Nuh
bernubuat, dan mengajarkan
hal-h al tentang Allah, bahkan
seperti adanya pada awalnya.
17 Dan Tuhan berfirman kepada Nuh: Roh-Ku tidak akan
selalu a berjuang bersama manusia, karena dia akan mengetahui bahwa semua bdaging akan
mati; namun masa hidupnya
akanlah seratus dan dua puluh
tahun; dan jika manusia tidak
bertobat, Aku akan mengirimkan cair bah ke atas diri mereka.
18 Dan pada zaman itu ada
a
manusia-m anusia raksasa di
b

13 b pts Patuh, Kepatuhan.
		c pts Putra dan
Putri Allah.
14 a Musa 5:52.
15 a pts Pernikahan—
Pernikahan
antar agama.
17 a Kej. 6:3;
2 Ne. 26:11;
Eter 2:15;

atas bumi, dan mereka mengincar Nuh untuk mengambil
nyawanya; tetapi Tuhan beserta
Nuh, dan bkuasa Tuhan berada
di atas dirinya.
19 Dan Tuhan a menahbiskan
b
Nuh menurut ctata tertib-Nya
sendiri, dan memerintahkannya agar dia hendaknya pergi
dan d memaklumkan Injil-N ya
kepada anak-a nak manusia,
bahkan seperti yang diberikan
kepada Henokh.
20 Dan terjadilah bahwa Nuh
meminta kapada anak-anak manusia agar mereka hendaknya
a
bertobat; tetapi mereka tidak
menyimak perkataannya;
21 Dan juga, setelah mereka
mendengarnya, mereka datang
ke hadapannya, mengatakan: Lihatlah, kami adalah putra Allah;
tidakkah kami telah mengambil bagi diri kami sendiri para
putri manusia? Dan tidakkah
kami amakan dan minum, dan
menikah dan menikahkan? Dan
istri-istri kami melahirkan bagi
kami anak-anak, dan yang sama
adalah para pria perkasa, yang
seperti para pria dahulu kala,
para pria dengan kemasyhuran
besar. Dan mereka tidak menyimak perkataan Nuh.

A&P 1:33.
		b 2 Ne. 9:4.
pts Daging.
		c Kej. 7:4, 10;
Musa 7:34.
18 a Kej. 6:4;
Bil. 13:33;
Yos. 17:15.
		b pts Kuasa.
19 a A&P 107:52.

pts Penahbisan.
		b Abr. 1:19.
		c pts Imamat
Melkisedek.
		d pts Pekerjaan
Misionaris.
20 a pts Pertobatan.
21 a Mat. 24:38–39;
JS—M 1:41.
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Musa 8:22–30

22 Dan Allah melihat bahwa
kejahatan manusia telah menjadi besar di bumi; dan setiap
orang terangkat-angkat dalam
khayalan b pemikiran hatinya,
yang hanyalah jahat secara berkelanjutan.
23 Dan terjadilah bahwa
Nuh melanjutkan a pengkhotbahannya kepada orang-orang,
mengatakan: Simaklah, dan indahkanlah perkataanku;
24 a Percaya dan bertobatlah
dari dosa-dosamu dan b dibaptislah dalam nama Yesus Kristus,
Putra Allah, bahkan seperti leluhur kita, dan kamu akan menerima Roh Kudus, agar bagimu
segala sesuatu boleh c dinyatakan; dan jika kamu tidak melakukan ini, air bah akan datang
ke atas dirimu; walaupun demikian mereka tidak menyimak.
25 Dan itu disesalkan Nuh, dan
hatinya tersakiti bahwa Tuhan
telah menjadikan manusia di
atas bumi, dan itu memilukannya di hati.
26 Dan Tuhan berfirman: Aku
akan amenghancurkan manusia
yang telah Aku ciptakan, dari
a

22 a Kej. 6:5;
Musa 7:36–37.
		b Mosia 4:30;
Alma 12:14.
pts Pemikiran.
23 a pts Khotbah.
24 a pts Percaya,

muka bumi, baik manusia maupun binatang, dan apa yang
merayap, dan unggas di udara;
karena disesalkan Nuh bahwa
Aku telah menciptakan mereka,
dan bahwa Aku telah menjadikan mereka; dan dia telah
meminta kepada-Ku; karena mereka telah mengincar nyawanya.
27 Dan demikianlah Nuh menemukan akasih karunia di mata
Tuhan; karena Nuh adalah orang
yang saleh, dan bsempurna pada
angkatannya; dan dia cberjalan
bersama Allah, seperti juga tiga
putranya, Sem, Ham, dan Yafet.
28 Bumi adalah abusuk di hadapan Allah, dan dipenuhi dengan kekerasan.
29 Dan Allah memandang
bumi, dan, lihatlah, itu busuk,
karena semua daging telah
membusukkan jalannya di atas
bumi.
30 Dan Allah berfirman kepada
Nuh: Akhir semua daging telah
datang di hadapan-Ku, karena
bumi dipenuhi dengan kekerasan, dan lihatlah Aku akan
a
menghancurkan semua daging
dari muka bumi.

Kepercayaan.
		b pts Baptis, Baptisan—
Syarat-syarat
untuk baptisan.
		c 2 Ne. 32:2–5.
26 a pts Bumi—
Pembersihan bumi.

27 a pts Kasih Karunia.
		b Kej. 6:9.
		c pts Berjalan
bersama Allah.
28 a Kej. 6:11–13.
30 a A&P 56:3.

REPRODUKSI DARI KITAB ABRAHAM
No. 1

Penjelasan
Gmbr. 1. Malaikat Tuhan.
Gmbr. 2. Abraham terikat di atas sebuah altar.
Gmbr. 3. Imam pemuja berhala Elkena berusaha untuk mempersembahkan
Abraham sebagai kurban.
Gmbr. 4. Altar untuk pengurbanan oleh para imam pemuja berhala, berdiri di
hadapan dewa Elkena, Libna, Mahmakra, Koras, dan Firaun.
Gmbr. 5. Dewa berhala Elkena.
Gmbr. 6. Dewa berhala Libna.
Gmbr. 7. Dewa berhala Mahmakra.
Gmbr. 8. Dewa berhala Koras.
Gmbr. 9. Dewa berhala Firaun.
Gmbr. 10. Abraham di Mesir.
Gmbr. 11. Dirancang untuk melukiskan tiang-tiang langit, sebagaimana dimengerti oleh orang-orang Mesir.
Gmbr. 12. Raukiyang, menandakan bentangan, atau cakrawala di atas kepala
kita; tetapi dalam hal ini, dalam hubungannya dengan topik ini, orang-orang Mesir
memaksudkannya untuk menandakan Saumau, berada tinggi di atas, atau langit,
sepadan dengan kata bahasa Ibrani, Saumayim.

KITAB ABRAHAM
DITERJEMAHKAN DARI PAPIRUS, OLEH JOSEPH SMITH

Suatu Terjemahan dari beberapa Catatan kuno yang telah jatuh ke dalam
tangan kami dari katakomba-katakomba Mesir. Tulisan Abraham saat dia
berada di Mesir, disebut Kitab Abraham, ditulis oleh tangannya sendiri,
di atas papirus.
PASAL 1
Abraham mencari berkat-b erkat
tata tertib kebapabangsaan—Dia
dianiaya oleh para imam palsu di
Kasdim—Yehova menyelamatkannya—Asal-usul dan pemerintahan
Mesir ditinjau.

D

I t a n a h a o r a n g -o r a n g
Kasdim, di tempat tinggal
leluhurku, aku, bAbraham, melihat bahwa adalah perlu bagiku
untuk mendapatkan c tempat
tinggal yang lain;
2 Dan, mendapati ada a kebahagiaan dan kedamaian
dan b peristirahatan yang lebih besar bagiku, aku mencari
berkat-b erkat leluhurku, dan
hak yang padanya aku akan ditahbiskan untuk melaksanakan
yang sama itu; setelah diriku
menjadi pengikut ckebenaran,
berhasrat juga untuk menjadi
orang yang memiliki d pengetahuan yang besar, dan untuk
menjadi pengikut kebenaran
1 1 a pts Ur.
		b
		c
2a
		b
		c

pts Abraham.
Kis. 7:2–4.
pts Sukacita.
pts Istirahat.
pts Saleh, Kesalehan.

yang lebih luhur, dan untuk
memiliki suatu pengetahuan
yang lebih besar, dan untuk
menjadi bapa bagi banyak
bangsa, pangeran damai, dan
berhasrat untuk menerima petunjuk, dan untuk menaati
perintah-p erintah Allah, aku
menjadi ahli waris yang sah,
seorang eImam Tinggi, memegang f hak yang adalah kepunyaan leluhur.
3 Itu a dianugerahkan ke atas
diriku dari leluhur; turun dari
leluhur, sejak awal zaman, ya,
bahkan sejak awal, atau sebelum
dilandaskannya bumi, hingga
waktu sekarang, bahkan hak
b
anak sulung, atau pria pertama, yang adalah cAdam, atau
bapa pertama, melalui leluhur
hingga aku.
4 Aku mengupayakan a penetapanku pada Imamat menurut
penetapan dari Allah kepada
leluhur mengenai benih keturunan itu.

		d A&P 42:61.
pts Pengetahuan.
		e pts Imam Tinggi.
		f pts Imamat
Melkisedek.
3 a A&P 84:14.

		b A&P 68:17.
pts Anak Sulung.
		c Musa 1:34.
pts Adam.
4 a pts Hak Kesulungan.
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5 Leluhurku, telah berpaling
dari kesalehan mereka, dan
dari perintah-p erintah kudus
yang telah Tuhan Allah mereka
berikan kepada mereka, pada
b
penyembahan terhadap para
dewa orang kafir, sepenuhnya
menolak untuk menyimak suaraku;
6 Karena hati mereka lekat untuk melakukan yang jahat, dan
seutuhnya dipalingkan kepada
a
dewa Elkena, dan dewa Libna,
dan dewa Mahmakra, dan dewa
Koras, dan dewa Firaun, raja
Mesir;
7 Oleh karena itu mereka
m e m a l i n g k a n h a t i m e re k a
pada pengurbanan orang kafir dengan mempersembahkan anak-anak mereka kepada
berhala-berhala bisu ini, dan tidak menyimak suaraku, tetapi
berikhtiar untuk mengambil
nyawaku melalui tangan imam
Elkena. Imam Elkena adalah
juga imam Firaun.
8 Sekarang, pada waktu ini
adalah kebiasaan imam Firaun,
raja Mesir, untuk mempersembahkan di atas altar yang dibangun di tanah Kasdim, untuk
persembahan kepada para allah
dewa asing ini, pria, wanita, dan
anak.
9 Dan terjadilah bahwa imam
itu membuat suatu persembahan kepada dewa Firaun,
dan juga kepada dewa Sagril,
a

5 a Kej. 12:1.
		b pts Pemujaan Berhala.
6 a yaitu para allah

bahkan menurut cara orang-
orang Mesir. Sekarang, dewa
Sagril adalah matahari.
10 Bahkan persembahan ungkapan terima kasih berupa
seorang anak, imam Firaun persembahkan di atas altar yang ber
ada di dekat bukit yang disebut
Bukit Potifar, di hulu D
 ataran
Olisem.
11 Sekarang, imam ini telah
mempersembahkan di atas altar
ini tiga gadis pada waktu yang
sama, yang adalah para putri
Onita, salah seorang keturunan
rajani langsung dari aurat aHam.
Para gadis ini dipersembahkan
karena kebajikan mereka; mereka
tidak mau b membungkukkan
diri untuk menyembah dewa dari
kayu atau batu, oleh karena itu
mereka dibunuh di atas altar ini,
dan itu dilakukan menurut cara
orang-orang Mesir.
12 Dan terjadilah bahwa para
imam menggunakan kekerasan
terhadapku, agar mereka boleh
membunuhku juga, sebagaimana mereka lakukan terhadap
para gadis itu di atas altar ini;
dan agar kamu boleh memiliki
suatu pengetahuan tentang altar
ini, aku akan merujukmu pada
pelukisan pada permulaan catatan ini.
13 Itu dibuat menurut bentuk
tempat pembaringan, seperti
yang dimiliki di antara orang-
orang Kasdim, dan itu berada

palsu, sebagaimana
diilustrasikan
dalam Abr., rep. 1.

11 a pts Ham.
		b Dan. 3:13–18.
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Abraham 1:14–21

di hadapan para dewa Elkena,
Libna, Mahmakra, K
 oras, dan
juga dewa seperti yang dari
Firaun, raja Mesir.
14 Agar kamu boleh memiliki
suatu pengertian tentang para
dewa ini, aku telah memberimu
citra mereka dalam gambar-
gambar di awal, yang macam
gambarnya disebut oleh orang-
orang Kasdim Ralinos, yang menandakan tulisan Mesir kuno.
15 Dan ketika mereka mengangkat tangan mereka terhadapku,
agar mereka boleh mempersembahkanku dan mengambil nyawaku, lihatlah, aku mengangkat
suaraku kepada Tuhan Allahku,
dan Tuhan amenyimak dan mendengar, dan Dia memenuhiku
dengan penglihatan tentang Yang
Mahakuasa, dan malaikat dari
hadirat-Nya berdiri di dekatku,
dan dengan segera bmelepaskan
ikatanku;
16 Dan suara-Nya tertuju kepadaku: Abraham, Abraham, lihatlah, nama-Ku adalah a Yehova,
dan Aku telah mendengar engkau, dan telah turun untuk
membebaskan engkau, dan untuk mengambil engkau dari rumah ayahmu, dan dari semua
sanak saudaramu, ke suatu btanah asing yang tentangnya engkau tidak tahu;
17 Dan ini karena mereka telah memalingkan hati mereka
15 a
		b
16 a
		b

Mosia 9:17–18.
Abr. 2:13.
pts Yehova.
pts Tanah Terjanjikan.

dari-K u, untuk menyembah
dewa Elkena, dan dewa Libna,
dan dewa Mahmakra, dan dewa
K oras, dan dewa Firaun, raja
Mesir; oleh karena itu Aku telah
turun untuk mengunjungi mereka, dan untuk menghancurkan
dia yang telah mengangkat tangannya terhadapmu, Abraham,
putra-K u, untuk mengambil
nyawamu.
18 Lihatlah, Aku akan menuntun engkau dengan tangan-Ku,
dan Aku akan mengambil engkau, untuk menaruh ke atas dirimu nama-Ku, bahkan aImamat
ayahmu, dan kuasa-Ku akan ada
di atas dirimu.
19 Sebagaimana terjadi dengan
Nuh demikianlah akan terjadi
denganmu; tetapi melalui pelayananmu anama-Ku akan dikenal di bumi selamanya, karena
Aku adalah Allahmu.
20 Lihatlah, Bukit Potifar ber
ada di tanah a Ur, di Kasdim.
Dan Tuhan menumbangkan altar dari Elkena, dan dari para
dewa tanah itu, dan sepenuhnya
menghancurkannya, dan menghantam imamnya sehingga dia
mati; dan ada duka nestapa yang
besar di Kasdim, dan juga di
dalam sidang balairung Firaun;
yang Firaun itu menandakan
raja melalui darah rajani.
21 Sekarang, raja Mesir ini adalah keturunan dari aurat aHam,

18 a pts Imamat.
19 a Kej. 12:1–3.
20 a Kej. 11:28;
Abr. 2:4.

21 a Kej. 10:6;
Mzm. 78:51;
Musa 8:12.
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dan adalah keturunan darah
b
orang-o rang Kanaan melalui
kelahiran.
22 Dari keturunan ini terlahirlah seluruh orang Mesir, dan
demikianlah darah orang-orang
Kanaan dipelihara di tanah itu.
23 Negeri a Mesir pertama ditemukan oleh seorang wanita,
yang adalah putri Ham, dan
putri Egiptus, yang dalam bahasa
Kasdim menandakan Mesir, yang
menandakan apa yang terlarang;
24 Ketika wanita ini menemukan negeri itu, itu berada di
bawah air, yang sesudahnya memukimkan para putranya di situ;
dan demikianlah, dari Ham, terlahirlah ras itu yang melestarikan
kutukan di negeri itu.
25 Sekarang, pemerintahan
pertama Mesir ditegakkan oleh
Firaun, putra tertua Egiptus,
putri Ham, dan itu menurut cara
pemerintahan Ham, yang adalah
patriarkat.
26 Firaun, seorang pria yang
saleh, menegakkan kerajaannya dan menghakimi rakyatnya dengan bijak dan dengan
adil sepanjang hidupnya, berupaya dengan sungguh-sungguh
untuk meniru tata tertib itu
yang ditegakkan oleh leluhur
pada angkatan-a ngkatan pertama, pada zaman pemerintahan
patriarkat yang pertama, bahkan pada pemerintahan Adam,
dan juga Nuh, bapanya, yang
21 b Musa 7:6–8.
pts Kanaan.
23 a pts Mesir.

memberkatinya dengan berkat-
berkat dari bumi, dan dengan
berkat-b erkat kebijaksanaan,
tetapi mengutuknya berkaitan
dengan Imamat.
27 Sekarang, Firaun yang dari
garis keturunan itu yang melaluinya dia tidak dapat memiliki
hak atas aImamat, sekalipun para
Firaun akan dengan senang hati
menuntut hak atasnya dari Nuh,
melalui Ham, oleh karena itu
ayahku dituntun menjauh melalui pemujaan berhala mereka;
28 Tetapi aku akan berikhtiar,
setelah ini, untuk mengulas
kronologi yang mundur ke belakang dari diriku hingga awal
penciptaan, karena a catatan-
catatan itu telah jatuh ke dalam
tanganku, yang aku pegang
hingga waktu sekarang ini.
29 Sekarang, setelah imam
Elkena dihantam sehingga dia
mati, datanglah penggenapan
akan hal-hal itu yang difirmankan kepadaku mengenai tanah
Kasdim, bahwa akan ada bencana kelaparan di tanah itu.
30 Sesuai dengan itu bencana
kelaparan meluas ke seluruh tanah Kasdim, dan ayahku dengan
hebat tersiksa karena bencana
kelaparan itu, dan dia bertobat
akan kejahatan yang telah dia
putuskan terhadapku, untuk
mengambil anyawaku.
31 Tetapi catatan-catatan leluhur, bahkan para bapa bangsa,

26 a pts Berkat.
27 a MR 2.
pts Imamat.

a

28 a Musa 6:5.
pts Kitab Kenangan.
30 a Abr. 1:7.
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mengenai hak atas Imamat,
Tuhan Allahku lestarikan dalam tanganku sendiri; oleh karena itu suatu pengetahuan
tentang awal penciptaan, dan
juga tentang a planet-p lanet,
dan tentang bintang-b intang,
sebagaimana itu disingkapkan
kepada leluhur, telah aku simpan bahkan hingga hari ini,
dan aku akan berikhtiar untuk
menuliskan beberapa hal ini di
atas catatan ini, demi manfaat
anak cucuku yang akan datang
setelah aku.
PASAL 2
Abraham meninggalkan Ur untuk pergi ke Kanaan—Yehova
menampakkan diri kepadanya di
Haran—Semua berkat Injil dijanjikan kepada benih keturunannya
dan melalui benih keturunannya kepada semua—Dia pergi ke
Kanaan dan terus ke Mesir.
Sekarang, Tuhan Allah menyebabkan bencana kelaparan
menjadi parah di tanah Ur, sedemikian rupa sehingga aHaran,
saudara laki-lakiku, mati; tetapi
b
Terah, ayahku, masih tinggal
di tanah Ur, milik orang-orang
Kasdim.
2 Dan terjadilah bahwa aku,
Abraham, mengambil aS arai
menjadi istri, dan b Nahor,
31 a Abr. 3:1–18.

2 1 a Kej. 11:28.

		b Kej. 11:24–26;
1 Taw. 1:26.
2 a Kej. 11:29.
pts Sara.

saudara laki-lakiku, mengambil
Milka menjadi istri, yang adalah
putri Haran.
3 Sekarang, Tuhan telah aberfirman kepadaku: Abraham, keluarlah engkau dari negerimu, dan
dari kaummu, dan dari rumah
ayahmu, ke tanah yang akan
Aku perlihatkan kepadamu.
4 Oleh karena itu aku meninggalkan tanah aUr, milik orang-
orang Kasdim, untuk pergi ke
tanah Kanaan; dan aku membawa Lot, putra saudara laki-
lakiku, dan istrinya, dan Sarai
istriku; dan juga bayahku mengikutiku, ke tanah yang kami namai Haran.
5 Dan bencana kelaparan mereda; dan ayahku tinggal di
Haran dan berdiam di sana,
karena ada banyak kawanan
ternak di Haran; dan ayahku
berpaling lagi pada apemujaan
berhalanya, oleh karena itu dia
melanjutkan tinggal di Haran.
6 Tetapi aku, Abraham, dan
a
Lot, putra saudara laki-lakiku,
berdoa kepada Tuhan, dan
Tuhan b menampakkan diri kepadaku, dan berfirman kepadaku: Bangkitlah, dan bawalah
Lot bersamamu; karena Aku
telah bertujuan untuk mengambil engkau keluar dari Haran,
dan untuk menjadikan engkau seorang pelayan rohani

		b Kej. 11:27; 22:20–24.
3 a Kej. 12:1;
Kis. 7:1–3.
4 a Neh. 9:7.
		b Kej. 11:31–32.
5 a Yos. 24:2.

6 a pts Lot.
		b Kej. 17:1.
pts Yesus Kristus—
Keberadaan
prafana Kristus.
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untuk menyandang nama-Ku
di dtanah asing yang akan Aku
berikan kepada benih keturunanmu setelah engkau untuk
kepemilikan abadi, ketika mereka menyimak suara-Ku.
7 Karena Aku adalah Tuhan
A l l a h m u ; A k u b e rd i a m d i
surga; bumi adalah a tumpuan
kaki-K u; Aku merentangkan
tangan-Ku di atas laut, dan itu
mematuhi suara-K u; Aku menyebabkan angin dan api untuk menjadi b kereta kuda-K u;
Aku berfirman pada gunung-
gunung—Pergilah dari sini—
dan lihatlah, itu diangkat oleh
angin puyuh, dalam sekejap,
dengan tiba-tiba.
8 Nama-K u adalah a Yehova,
dan Aku b mengetahui yang
akhir dari yang awal; oleh karena itu tangan-Ku akan berada
di atas dirimu.
9 Dan Aku akan menjadikan
engkau suatu bangsa yang besar, dan Aku akan amemberkati
engkau melebihi batas ukuran,
dan menjadikan namamu besar di antara segala bangsa, dan
engkau akan menjadi berkat
bagi benih keturunanmu setelah
engkau, sehingga dalam tangan
c

6 c Kej. 12:2–3;
Abr. 1:19.
		d Kej. 13:14–15; 17:8;
Kel. 33:1.
pts Tanah Terjanjikan.
7 a 1 Ne. 17:39;
A&P 38:17.
		b Yes. 66:15–16.
8 a pts Yehova.
		b pts Mahatahu.
9 a 1 Ne. 17:40;

mereka, mereka akan menyandang pelayanan dan bImamat ini
bagi segala bangsa;
10 Dan Aku akan memberkati
mereka melalui namamu; karena sebanyak yang menerima
a
Injil ini akan disebut menurut
namamu, dan akan dianggap
b
benih keturunanmu, dan akan
bangkit dan memuji engkau, sebagai cbapa mereka;
11 Dan Aku akan a memberkati mereka yang memuji engkau, dan mengutuk mereka
yang mengutuk engkau; dan
dalam dirimu (yaitu, dalam
Imamatmu), dan dalam b benih keturunanmu (yaitu, Imamatmu), karena Aku memberi
kepadamu sebuah janji bahwa
c
hak ini akan berlanjut dalam
dirimu, dan dalam benih keturunanmu setelah engkau
(yaitu maksudnya, benih keturunan harfiah, atau benih keturunan tubuh) semua keluarga
di bumi akan diberkati, bahkan dengan berkat-berkat Injil,
yang adalah berkat-berkat keselamatan, bahkan kehidupan
yang kekal.
12 Sekarang, setelah Tuhan menarik diri dari berfirman kepa-

2 Ne. 29:14;
3 Ne. 20:27;
Morm. 5:20.
pts Abraham—Benih
keturunan Abraham.
		b A&P 84:17–19;
Musa 6:7.
pts Imamat
Melkisedek.
10 a Gal. 3:7–9.
		b Kej. 13:16;

		c
11 a
		b
		c

Gal. 3:29;
2 Ne. 30:2.
pts Bapa Bangsa.
pts Perjanjian
Abraham.
Yes. 61:9.
pts Hak Kesulungan;
Imamat;
Israel.
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daku, dan menarik muka-Nya
dariku, aku berkata dalam
hatiku: Hamba-Mu telah amencari Engkau dengan sungguh-
sungguh; sekarang aku telah
menemukan Engkau;
13 Engkau telah mengutus
malaikat-M u untuk a membebaskanku dari para dewa
Elkena, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menyimak suara-Mu, oleh karena itu
biarlah hamba-Mu bangkit dan
berangkat dalam kedamaian.
14 Jadi aku, Abraham, berangkat sebagaimana telah Tuhan
firmankan kepadaku, dan Lot
bersamaku; dan aku, Abraham,
berumur aenam puluh dan dua
tahun ketika aku berangkat dari
Haran.
15 Dan aku membawa aSarai,
yang aku ambil menjadi istri
ketika aku berada di b Ur, di
Kasdim, dan Lot, putra saudara laki-lakiku, dan semua
harta kekayaan kami yang telah
kami kumpulkan, dan jiwa-jiwa
yang telah kami cmenangkan di
Haran, dan tampil pada perjalanan ke tanah d Kanaan, dan
berdiam di dalam tenda ketika
kami dalam perjalanan kami;
16 Oleh karena itu, kekekalan
adalah penutup kami dan abatu
karang kami dan keselamatan
kami, sewaktu kami melakukan
12 a
13 a
14 a
15 a
		b
		c

A&P 88:63.
Abr. 1:15–17.
Kej. 12:4–5.
pts Sara.
pts Ur.
pts Insaf, Keinsafan.

		d
16 a
17 a
		b
18 a
		b

perjalanan dari Haran dengan
melalui Yerson, untuk datang ke
tanah Kanaan.
17 Sekarang, aku, Abraham,
membangun sebuah a altar di
tanah Yerson, dan membuat suatu persembahan kepada Tuhan,
dan berdoa agar bbencana kelaparan boleh dipalingkan dari
rumah ayahku, sehingga mereka
boleh tidak binasa.
18 Dan kemudian kami berlalu dari Yerson melalui daratan menuju tempat Sikhem;
itu terletak di Dataran More,
dan kami telah datang ke perbatasan tanah a orang-o rang
Kanaan, dan aku mempersembahkan bkurban di sana di Dataran More, dan memanggil
Tuhan dengan ikhlas, karena
kami telah datang ke tanah
bangsa pemuja berhala ini.
19 Dan Tuhan menampakkan
diri kepadaku sebagai jawaban
terhadap doa-doaku, dan berfirman kepadaku: Kepada benih
keturunanmu akan Aku berikan
a
tanah ini.
20 Dan aku, Abraham, bangkit
dari tempat altar yang telah aku
bangun bagi Tuhan, dan pindah
dari sana ke sebuah gunung di
timur aBetel, dan memancangkan tendaku di sana, Betel di
barat, dan bAi di timur; dan di
sana aku membangun altar lain

pts Kanaan.
pts Batu Karang.
pts Altar.
Abr. 1:29.
Kej. 12:6.
pts Kurban.

19 a Kej. 13:12–15; 17:8;
Kel. 3:1–10;
Bil. 34:2.
pts Tanah Terjanjikan.
20 a pts Betel.
		b Kej. 13:3–4.
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bagi Tuhan, dan memanggil lagi
nama Tuhan.
21 Dan aku, Abraham, melakukan perjalanan, masih meneruskan ke arah selatan; dan
di sana ada kelanjutan bencana
kelaparan di tanah itu; dan aku,
Abraham, menyimpulkan untuk
pergi ke Mesir, untuk singgah di
sana, karena bencana kelaparan
menjadi sangat memilukan.
22 Dan terjadilah ketika aku
telah datang mendekat untuk
masuk ke Mesir, Tuhan berfirman kepadaku: Lihatlah, aSarai,
istrimu, adalah wanita yang sangat rupawan untuk dipandang;
23 Oleh karena itu akan terjadi,
ketika orang-orang Mesir akan
melihatnya, mereka akan berkata—Dia adalah istrinya; dan
mereka akan membunuhmu,
tetapi mereka akan membiarkannya hidup; oleh karena itu
pastikanlah bahwa kamu melakukan dengan cara ini:
24 Biarlah dia mengatakan
kepada orang-orang Mesir, dia
adalah saudara perempuanmu,
dan jiwamu akan hidup.
25 Dan terjadilah bahwa aku,
Abraham, memberi tahu Sarai,
istriku, segala yang telah Tuhan
firmankan kepadaku—Oleh
karena itu katakanlah kepada
mereka, aku meminta engkau,
engkau adalah saudara perempuanku, agar boleh baik jadinya
c

20 c Kej. 12:8.
22 a Kej. 12:11–13.
3 1 a Kel. 28:30;
Mosia 8:13;

denganku demi kepentinganmu,
dan jiwaku akan hidup karena
engkau.
PASAL 3
Abraham belajar tentang matahari,
bulan, dan bintang-b intang melalui sarana Urim dan Tumim—
Tuhan mengungkapkan kepadanya
kodrat kekal dari roh—Dia belajar
tentang kehidupan pra-bumi, prapenahbisan, Penciptaan, pemilihan
seorang Penebus, dan keadaan kedua manusia.
Dan aku, Abraham, memiliki
Urim dan Tumim, yang telah
Tuhan Allahku berikan kepadaku, di Ur-Kasdim;
2 Dan aku melihat a bintang-
bintang, bahwa itu sangat cemerlang, dan bahwa salah satu
darinya berada paling dekat
dengan takhta Allah; dan ada
banyak yang cemerlang yang
berada dekat dengannya;
3 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Inilah bintang-b intang
pengatur; dan nama yang cemerlang itu adalah aKolob, karena itu
berada dekat dengan-Ku, karena
Aku adalah Tuhan Allahmu:
Aku telah menempatkan yang
ini untuk mengatur itu semua
yang kepunyaan gugusan yang
sama seperti yang di atasnya
engkau berdiri.
4 Dan Tuhan berfirman kepaa

28:13–16;
JS—S 1:35.
pts Urim dan Tumim.
2 a Abr. 1:31.

3 a Lihat Abr., rep. 2,
gmbr. 1–5.
pts Kolob.
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daku, melalui Urim dan Tumim,
bahwa Kolob adalah menurut
cara Tuhan, menurut waktu dan
masanya dalam perkisarannya;
bahwa satu kisaran adalah satu
a
hari bagi Tuhan, menurut cara
perhitungan-Nya, itu adalah seribu btahun menurut waktu yang
ditetapkan bagi yang di atasnya
engkau berdiri. Inilah perhitungan waktu Tuhan, menurut
perhitungan Kolob.
5 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Planet yang adalah terang
yang lebih kecil, lebih kecil daripada yang menguasai siang
hari, bahkan malam hari, adalah
melebihi atau lebih cemerlang
daripada yang di atasnya engkau
berdiri dalam titik perhitungan,
karena itu bergerak dalam susunan lebih lambat; ini sesuai
aturan karena itu berdiri di atas
bumi yang di atasnya engkau berdiri, oleh karena itu perhitungan
waktunya tidaklah demikian banyak sehubungan dengan jumlah
hari, bulan, dan tahunnya.
6 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Sekarang, Abraham, adua
fakta ini ada, lihatlah matamu
melihatnya; diberikan bagimu
untuk mengetahui waktu perhitungan, dan waktu yang ditentukan, ya, waktu yang ditentukan
bagi bumi yang di atasnya engkau berdiri, dan waktu yang
ditentukan bagi terang yang lebih cemerlang yang ditentukan
4 a Abr. 5:13.
		b Mzm. 90:4;
2 Ptr. 3:8.

untuk menguasai siang, dan
waktu yang ditentukan bagi terang yang lebih kecil yang ditentukan untuk menguasai malam.
7 Sekarang, waktu yang ditentukan untuk terang yang
lebih kecil adalah waktu yang
lebih lama sehubungan dengan
perhitungannya daripada perhitungan waktu bumi yang di
atasnya engkau berdiri.
8 Dan di mana dua fakta ini
ada, akan ada fakta lain yang di
atasnya, yaitu, akan ada planet
lain yang perhitungan waktunya
akan lebih lama lagi;
9 Dan demikianlah akan ada
perhitungan waktu satu planet
di atas yang lain, sampai engkau
datang dekat dengan Kolob, yang
Kolob itu adalah menurut perhitungan waktu Tuhan; yang Kolob
itu ditempatkan dekat dengan
takhta Allah, untuk mengatur seluruh planet itu yang kepunyaan
a
susunan yang sama seperti yang
di atasnya engkau berdiri.
10 Dan itu diberikan kepadamu untuk mengetahui waktu
yang ditentukan bagi semua
bintang yang ditempatkan untuk memberikan terang, sampai
engkau datang dekat dengan
takhta Allah.
11 Demikianlah aku, Abraham,
a
berbincang dengan Tuhan, berhadapan muka, seperti satu
orang berbincang dengan yang
lain; dan Dia memberi tahu aku

6 a Abr. 3:16–19.
9 a A&P 88:37–44.
11 a Kej. 17:1;

Bil. 12:5–8.
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tentang pekerjaan yang telah
tangan-Nya jadikan;
12 Dan Dia berfirman kepadaku: Putra-Ku, putra-Ku (dan
tangan-N ya terentang), lihatlah Aku akan memperlihatkan
kepadamu semua ini. Dan Dia
menaruh tangan-N ya di atas
mataku, dan aku melihat hal-hal
itu yang telah tangan-Nya jadikan, yang adalah banyak; dan
itu berlipat ganda di hadapan
mataku, dan aku tidak dapat
melihat akhir darinya.
13 Dan Dia berfirman kepadaku: Inilah Sineha, yang adalah matahari. Dan Dia berfirman
kepadaku: Kokob, yang adalah
bintang. Dan Dia berfirman
kepadaku: Olea, yang adalah
bulan. Dan Dia berfirman kepadaku: Kokaubim, yang menandakan bintang-bintang, atau
segala terang yang cemerlang,
yang ada di cakrawala langit.
14 Dan adalah pada waktu
malam hari ketika Tuhan memfirmankan firman ini kepadaku:
Aku akan menjadikan engkau
a
beranak cucu, dan bbenih keturunanmu setelah engkau, seperti
ini; dan jika engkau dapat menghitung cjumlah pasir, demikianlah akan jadinya jumlah benih
keturunanmu.
15 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Abraham, Aku memperlihatkan hal-hal ini kepadamu
14 a Abr. 2:9.
		b Kej. 13:16;
A&P 132:30.
		c Kej. 22:17;

sebelum kamu pergi ke Mesir,
agar kamu boleh memaklumkan
segala firman ini.
16 Jika dua benda ada, dan ada
satu melebihi yang lain, akan
ada yang lebih lagi melebihinya; oleh karena itu aKolob adalah yang paling cemerlang dari
semua Kokaubim yang telah
engkau lihat, karena itu berada
paling dekat dengan-Ku.
17 Sekarang, jika ada dua
benda, yang satu melebihi yang
lain, dan bulan melebihi bumi,
maka bisa jadi bahwa sebuah
planet atau sebuah bintang bisa
ada melebihinya; dan tidak ada
yang akan Tuhan Allahmu ambil
dalam hati-Nya untuk lakukan
selain Dia akan amelakukannya.
18 Bagaimanapun Dia menjadikan bintang yang lebih cemerlang; seperti, juga, jika ada
dua roh, dan satu akan menjadi
lebih cerdas daripada yang lain,
namun dua roh ini, sekalipun
satu lebih cerdas daripada yang
lain, tidak memiliki awal; mereka ada sebelumnya, mereka
tidak akan memiliki akhir, mereka akan ada setelahnya, karena mereka adalah agnolaum,
atau kekal.
19 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Dua fakta ini memang
ada, bahwa ada dua roh, yang
satu lebih cerdas daripada yang
lain; akan ada yang lain yang

Hos. 1:10.
16 a Abr. 3:3.
17 a Ayb. 9:4–12.
18 a Gnolaum adalah alih

aksara dari sebuah
kata bahasa Ibrani
yang artinya kekal.
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lebih cerdas daripada mereka;
Aku adalah Tuhan Allahmu, Aku
a
lebih cerdas daripada mereka
semua.
20 Tuhan Allahmu mengutus malaikat-Nya untuk amembebaskan engkau dari tangan
imam Elkena.
21 Aku berdiam di tengah
mereka semua; Aku sekarang,
oleh karena itu, telah turun kepadamu untuk memaklumkan
kepadamu apekerjaan yang telah tangan-Ku jadikan, dimana
b
kebijaksanaan-K u mengungguli mereka semua, karena Aku
berkuasa di langit di atas, dan
di bumi di bawah, dalam segala
kebijaksanaan dan kearifan, atas
semua kecerdasan yang telah
matamu lihat sejak awal; Aku
turun pada awalnya di tengah
semua kecerdasan yang telah
engkau lihat.
22 Sekarang, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Abraham,
a
kecerdasan-kecerdasan yang diorganisasi bsebelum dunia ada;
dan di antara semua ini ada banyak yang cmulia dan agung;
23 Dan Allah melihat jiwa-
jiwa ini bahwa mereka adalah
baik, dan Dia berdiri di tengah
mereka, dan Dia berfirman: Ini
akan Aku jadikan penguasa-Ku;
19 a Yes. 55:8–9.
pts Mahatahu.
20 a Abr. 1:15.
21 a A&P 88:45–47;
Musa 1:27–29.
		b pts Kebijaksanaan.
22 a pts Kecerdasan.
		b pts Kehidupan
Prafana;

karena Dia berdiri di antara mereka yang adalah roh, dan Dia
melihat bahwa mereka adalah
baik; dan Dia berfirman kepadaku: Abraham, engkau adalah
salah seorang dari mereka; engkau a dipilih sebelum engkau
lahir.
24 Dan berdirilah a seseorang
di antara mereka yang seperti
Allah, dan Dia berfirman kepada
mereka yang berada bersama-
Nya: Kita akan turun, karena
ada ruang di sana, dan Kita akan
membawa bahan-bahan ini, dan
b
Kita akan membuat sebuah
c
bumi yang di atasnya mereka
ini boleh berdiam;
25 Dan Kita akan amenguji mereka dengan ini, untuk melihat
apakah mereka akan b melakukan segala hal apa pun yang
akan Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka;
26 Dan mereka yang mempertahankan akeadaan pertama
mereka akan ditambahkan ke
atasnya; dan mereka yang tidak
mempertahankan keadaan pertama mereka tidak akan memperoleh kemuliaan di dalam
kerajaan yang sama bersama
mereka yang mempertahankan
keadaan pertama mereka; dan
mereka yang mempertahankan

Sidang di Surga.
		c A&P 138:55.
23 a Yes. 49:1–5;
Yer. 1:5.
pts Memilih;
Prapenahbisan.
24 a pts Anak Sulung.
		b pts Penciptaan.
		c pts Bumi—Diciptakan

untuk manusia.
25 a A&P 98:12–14; 124:55.
pts Hak Pilihan;
Rencana Penebusan.
		b pts Patuh,
Kepatuhan.
26 a Yud. 1:6.

REPRODUKSI DARI KITAB ABRAHAM
No. 2

Penjelasan
Gmbr. 1. Kolob, menandakan ciptaan pertama, paling dekat dengan selestial, atau
tempat tinggal Allah. Yang utama dalam pemerintahan, yang terakhir berkaitan
dengan ukuran waktu. Ukuran menurut waktu selestial, yang waktu selestial itu
menandakan satu hari untuk satu hasta. Satu hari di Kolob setara dengan seribu
tahun menurut ukuran di bumi ini, yang disebut oleh orang-orang Mesir Yah-oh-eh.
Gmbr. 2. Berdiri di sebelah Kolob, disebut oleh orang-orang Mesir Oliblis, yang
adalah ciptaan pengatur utama berikutnya di dekat selestial atau tempat di mana
Allah bertempat tinggal; memegang kunci kuasa juga, berkaitan dengan planet-
planet lain; sebagaimana diungkapkan dari Allah kepada Abraham, ketika dia
mempersembahkan kurban di atas altar, yang telah dia bangun bagi Tuhan.
Gmbr. 3. Dibuat untuk melukiskan Allah, duduk di atas takhta-Nya, mengenakan
kuasa dan wewenang; dengan sebuah mahkota terang kekal di atas kepala-Nya;
melukiskan juga Kata-Kata Kunci utama Imamat Kudus, sebagaimana diungkapkan
kepada Adam di Taman Eden, seperti juga kepada Set, Nuh, Melkisedek, Abraham,
dan semua kepada siapa Imamat diungkapkan.
Gmbr. 4. Sepadan dengan kata bahasa Ibrani Raukiyang, menandakan bentangan,
atau cakrawala langit; juga suatu lambang bilangan, dalam bahasa Mesir menandakan seribu; sepadan dengan ukuran waktu Oliblis, yang setara dengan Kolob
dalam perkisarannya dan dalam pengukuran waktunya.
Gmbr. 5. Disebut dalam bahasa Mesir Enis-go-on-dos; ini adalah salah satu planet
pengatur juga, dan dikatakan oleh orang-orang Mesir sebagai Matahari, dan meminjam terangnya dari Kolob melalui perantaraan Kae-e-vanras, yang adalah Kunci
utama, atau, dengan perkataan lain, kekuatan pengatur, yang mengatur lima belas
planet atau bintang tetap yang lain, seperti juga Flois atau Bulan, Bumi dan Matahari dalam perkisaran tahunan mereka. Planet ini menerima kekuatannya melalui
perantaraan Kli-flos-is-es, atau Ha-ko-kau-bim, bintang-bintang yang dilukiskan
oleh nomor 22 dan 23, menerima terang dari perkisaran Kolob.
Gmbr. 6. Melukiskan bumi ini pada keempat penjurunya.
Gmbr. 7. Melukiskan Allah duduk di atas takhta-Nya, mengungkapkan melalui langit Kata-Kata Kunci utama Imamat; seperti, juga, tanda Roh Kudus kepada
Abraham, dalam bentuk seekor burung merpati.
Gmbr. 8. Memuat tulisan yang tidak dapat diungkapkan kepada dunia; tetapi
dapat diperoleh di dalam Bait Suci Allah yang Kudus.
Gmbr. 9. Tidak seharusnya diungkapkan pada waktu sekarang.
Gmbr. 10. Idem.
Gmbr. 11. Idem. Jika dunia dapat menemukan bilangan-bilangan ini, biarlah demikian adanya. Amin.
Gambar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 akan diberikan pada waktunya
sendiri yang tepat bagi Tuhan.
Terjemahan di atas diberikan sejauh kami memiliki hak untuk memberikannya
pada waktu sekarang.
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keadaan kedua mereka akan
memperoleh ckemuliaan ditambahkan ke atas kepala mereka
untuk selama-lamanya.
27 Dan a Tuhan berfirman: Siapakah yang akan Aku utus?
Dan seseorang menjawab seperti
b
Putra Manusia: Di sinilah Aku,
utuslah Aku. Dan c yang lain
menjawab dan berkata: Di sinilah aku, utuslah aku. Dan Tuhan
berfirman: Aku akan mengutus
yang pertama.
28 Dan yang a kedua marah,
dan tidak mempertahankan keadaan pertamanya; dan, pada
hari itu, b banyak yang mengikutinya.
b

PASAL 4
Para Allah merencanakan penciptaan bumi dan seluruh kehidupan
di atasnya—Rencana Mereka untuk enam hari penciptaan dinyatakan.
Dan kemudian Tuhan berfirman: Marilah Kita turun. Dan
Mereka turun pada a awalnya,
dan Mereka, yaitu para Allah,
b
mengorganisasi dan membentuk langit dan bumi.
2 Dan bumi, setelah dibentuk,
kosong dan telantar, karena
Mereka belum membentuk apa
pun selain bumi; dan kegelapan
berkuasa di atas permukaan
26 b pts Fana, Kefanaan.
		c Tit. 1:2.
pts Kemuliaan.
27 a pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
		b pts Putra Manusia;

		c
28 a
		b
4 1a

samudra, dan Roh para Allah
a
mengerami permukaan perairan.
3 Dan Mereka (para Allah) berfirman: Biarlah ada terang; dan
jadilah terang.
4 Dan Mereka (para Allah)
memahami terang itu, karena
itu cemerlang; dan Mereka memisahkan terang itu, atau menyebabkannya terpisah, dari
kegelapan.
5 Dan para Allah menyebut terang itu Siang, dan kegelapan itu
Mereka sebut Malam. Dan terjadilah bahwa dari malam sampai
pagi Mereka sebut malam; dan
dari pagi sampai malam Mereka
sebut siang; dan inilah yang pertama, atau yang awal, dari apa
yang Mereka sebut siang dan
malam.
6 Dan para Allah juga berfirman:
Biarlah ada suatu abentangan di
tengah perairan, dan itu akan memisahkan perairan dari perairan.
7 Dan para Allah menitahkan
bentangan itu, sehingga itu memisahkan perairan yang di bawah bentangan dari perairan
yang di atas bentangan; dan jadilah demikian, bahkan seperti
yang Mereka titahkan.
8 Dan para Allah menyebut bentangan itu, aLangit. Dan terjadilah bahwa itu terjadi dari malam
sampai pagi yang Mereka sebut

Yesus Kristus.
Musa 4:1–2.
pts Iblis.
pts Putra Kebinasaan.
Kej. 1:1;
Musa 2:1.

		b pts Penciptaan.
2 a Kej. 1:2;
Musa 2:2.
6 a Kej. 1:4–6;
Musa 2:4.
8 a pts Langit.

55

Abraham 4:9–18

malam; dan terjadilah bahwa itu
terjadi dari pagi sampai malam
yang Mereka sebut siang; dan
inilah bwaktu kedua yang Mereka
sebut malam dan siang.
9 Dan para Allah bertitah,
memfirmankan: Biarlah a perairan di bawah langit dikumpulkan bersama ke b satu tempat,
dan biarlah tanah muncul menjadi kering; dan jadilah demikian
seperti yang Mereka titahkan;
10 Dan para Allah menyatakan tanah kering, Daratan;
dan dikumpulkannya bersama
perairan, dinyatakan Mereka,
a
Perairan Luas; dan para Allah
melihat bahwa Mereka dipatuhi.
11 Dan para Allah berfirman:
Marilah Kita mempersiapkan
bumi untuk menghasilkan arumput; tumbuhan menghasilkan
benih; pohon buah menghasilkan buah, menurut jenisnya,
yang benih di dalamnya sendiri
menghasilkan keserupaannya
sendiri di atas bumi; dan jadilah
demikian, bahkan seperti yang
Mereka titahkan.
12 Dan para Allah mengorganisasi bumi untuk menghasilkan
rumput dari benihnya sendiri,
dan tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan dari benihnya
sendiri, menghasilkan benih menurut jenisnya; dan bumi untuk
menghasilkan pohon dari benihnya sendiri, menghasilkan
buah, yang benihnya hanya
8 b Kej. 1:8.
9 a Am. 9:6; Musa 2:7.
		b Kej. 1:9.

dapat menghasilkan yang sama
di dalamnya sendiri, menurut
jenisnya; dan para Allah melihat
bahwa Mereka dipatuhi.
13 Dan terjadilah bahwa Mereka menghitung hari-hari; dari
malam sampai pagi Mereka sebut malam; dan terjadilah, dari
pagi sampai malam Mereka sebut siang; dan itu adalah waktu
ketiga.
14 Dan para Allah mengorganisasi a terang pada bentangan
langit, dan menyebabkannya
memisahkan siang dari malam;
dan mengorganisasinya untuk
tanda dan untuk musim, dan untuk hari dan untuk tahun;
15 Dan mengorganisasinya
untuk menjadi terang pada bentangan langit untuk memberikan terang di atas bumi; dan
jadilah demikian.
16 Dan para Allah mengorganisasi kedua terang yang cemerlang, a terang yang lebih
cemerlang menguasai siang, dan
terang yang lebih kecil menguasai malam; bersama terang yang
lebih kecil Mereka tempatkan
bintang-bintang juga;
17 Dan para Allah menempatkannya pada bentangan langit,
untuk memberi terang ke atas
bumi, dan untuk berkuasa atas
siang dan atas malam, dan untuk menyebabkan agar memisahkan terang dari kegelapan.
18 Dan para Allah mengawasi

10 a Kej. 1:10;
Abr. 4:22.
11 a Kej. 1:11–12;

Musa 2:11–12.
14 a A&P 88:7–11.
16 a Kej. 1:16.

Abraham 4:19–28

56

benda-benda itu yang telah Mereka titahkan sampai patuh.
19 Dan terjadilah bahwa itu
terjadi dari malam sampai pagi
yang adalah malam; dan terjadilah bahwa itu terjadi dari pagi
sampai malam yang adalah siang;
dan itu adalah waktu keempat.
20 Dan para Allah berfirman:
Marilah Kita mempersiapkan
perairan untuk menghasilkan dengan berlimpah-limpah
makhluk bergerak yang memiliki nyawa; dan unggas, agar
bisa terbang di atas bumi pada
bentangan langit terbuka.
21 Dan para Allah mempersiapkan perairan agar boleh
menghasilkan aikan paus yang
besar, dan setiap makhluk hidup yang bergerak, yang perairan itu akan hasilkan dengan
berlimpah-limpah menurut jenisnya; dan setiap unggas bersayap menurut jenisnya. Dan para
Allah melihat bahwa Mereka
akan dipatuhi, dan bahwa rencana Mereka adalah baik.
22 Dan para Allah berfirman:
Kita akan memberkatinya, dan
menyebabkannya bertambah banyak dan berkembang biak, dan
memenuhi perairan di lautan
atau aperairan luas; dan menyebabkan unggas berkembang
biak di bumi.
23 Dan terjadilah bahwa itu
terjadi dari malam sampai pagi
yang Mereka sebut malam; dan
21 a Kej. 1:21;
Musa 2:21.
22 a Abr. 4:10.

terjadilah bahwa itu terjadi dari
pagi sampai malam yang Mereka sebut siang; dan itu adalah
waktu kelima.
24 Dan para aAllah mempersiapkan bumi untuk menghasilkan makhluk hidup menurut
jenisnya, ternak dan apa yang
merayap, dan binatang di bumi
menurut jenisnya; dan jadilah
demikian, seperti yang telah Mereka firmankan.
25 Dan para Allah mengorganisasi bumi untuk menghasilkan
binatang menurut jenisnya, dan
ternak menurut jenisnya, dan setiap yang merayap di atas bumi
menurut jenisnya; dan para
Allah melihatnya akan patuh.
26 Dan para Allah aberunding
di antara Mereka sendiri dan
berfirman: Marilah Kita turun
dan membentuk bmanusia menurut c rupa Kita, menurut keserupaan Kita; dan Kita akan
memberikan mereka kekuasaan
atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas ternak,
dan atas seluruh bumi, dan atas
setiap apa yang merayap yang
merayap di atas bumi.
27 Jadi para aAllah turun untuk mengorganisasi manusia
menurut rupa Mereka sendiri,
menurut rupa para Allah Mereka membentuknya, laki-laki
dan perempuan Mereka membentuk mereka.
28 Dan para Allah berfirman:

24 a pts Ke-Allah-an.
26 a pts Nasihat.
		b pts Manusia.

		c Musa 6:8–10.
27 a Kej. 1:26–27;
Abr. 5:7.
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Abraham 4:29–5:4

Kita akan memberkati mereka.
Dan para Allah berfirman: Kita
akan menyebabkan mereka bertambah banyak dan berkembang
biak, dan memenuhi bumi, dan
menundukkannya, dan memiliki kekuasaan atas ikan di laut,
dan atas unggas di udara, dan
atas setiap yang hidup yang bergerak di atas bumi.
29 Dan para Allah berfirman:
Lihatlah, Kita akan memberi
mereka setiap tumbuhan yang
menghasilkan benih yang akan
datang ke atas muka seluruh
bumi, dan setiap pohon yang
akan memiliki buah di atasnya;
ya, buah pohon yang menghasilkan benih kepada mereka Kita
akan memberinya; itu akan menjadi amakanan mereka.
30 Dan pada setiap binatang di
bumi, dan pada setiap unggas di
udara, dan pada setiap yang merayap di atas bumi, lihatlah, Kita
akan memberinya kehidupan,
dan juga Kita akan memberi
baginya setiap tumbuhan hijau
untuk makanan, dan segala sesuatu ini akan demikianlah diorganisasi.
31 Dan para Allah berfirman:
Kita akan melakukan segala sesuatu yang telah Kita firmankan,
dan mengorganisasi mereka;
dan lihatlah, mereka akan sangat
patuh. Dan terjadilah bahwa itu
terjadi dari malam sampai pagi
yang Mereka sebut malam; dan
terjadilah bahwa itu terjadi dari
29 a Kej. 1:29–30.
31 a Kel. 31:17.

pagi sampai malam yang Mereka sebut siang; dan Mereka
menghitung awaktu keenam.
PASAL 5
Para Allah menyelesaikan perencanaan Mereka akan penciptaan
segala sesuatu—Mereka melaksanakan Penciptaan menurut rencana Mereka—Adam menamai
setiap makhluk hidup.
Dan demikianlah Kita akan menyelesaikan langit dan bumi,
dan segala isinya.
2 Dan para Allah berfirman
di antara Mereka sendiri: Pada
a
waktu ketujuh Kita akan mengakhiri pekerjaan Kita, yang telah
Kita rundingkan; dan Kita akan
beristirahat pada waktu ketujuh
dari segala pekerjaan Kita yang
telah Kita rundingkan.
3 Dan para Allah menyudahi
pada waktu ketujuh, karena
pada waktu ketujuh Mereka
akan a beristirahat dari segala
pekerjaan Mereka yang Mereka
(para Allah) rundingkan di antara Mereka sendiri untuk dibentuk; dan bmenguduskannya.
Dan demikianlah keputusan
Mereka pada waktu ketika Mereka berunding di antara Mereka
sendiri untuk membentuk langit
dan bumi.
4 Dan para Allah turun dan
membentuk angkatan-angkatan
dari langit dan dari bumi ini,
ketika itu dibentuk pada hari

5 2 a pts Hari Sabat.
3 a Kel. 20:8–11;

Mosia 13:16–19.
		b A&P 77:12.

Abraham 5:5–15

58

ketika para Allah membentuk
bumi dan langit,
5 Menurut semua apa yang telah Mereka firmankan mengenai
setiap tanaman di padang a sebelum ada di bumi, dan setiap
tumbuhan di padang sebelum
tumbuh; karena para Allah belum menyebabkan turunnya
hujan ke atas bumi ketika Mereka berunding untuk melakukannya, dan belum membentuk
manusia untuk mengolah tanah.
6 Tetapi naiklah kabut dari
bumi, dan mengairi seluruh permukaan tanah.
7 Dan para aAllah membentuk pria dari bdebu tanah, dan
membawa c rohnya (yaitu, roh
pria itu), dan menempatkannya
ke dalam dirinya; dan menghembuskan ke dalam lubang
hidungnya napas kehidupan,
dan manusia menjadi d jiwa yang
hidup.
8 Dan para Allah menempatkan sebuah taman, arah timur
di a Eden, dan di sana Mereka
menempatkan pria itu, yang
rohnya telah Mereka tempatkan
ke dalam tubuh yang telah Mereka bentuk.
9 Dan dari tanah para Allah
menjadikan bertumbuhnya setiap pohon yang menyenangkan untuk pandangan dan baik
untuk makanan; a pohon kehidupan, juga, di tengah taman,
5a
7a
		b
		c

pts Penciptaan Roh.
Abr. 4:26–31.
Musa 4:25; 6:59.
Kej. 2:7; A&P 93:33.
pts Kehidupan

Prafana;
Roh.
		d pts Jiwa.
8 a pts Eden.
9 a pts Pohon

dan pohon pengetahuan tentang
yang baik dan yang jahat.
10 Ada sebuah sungai mengalir dari Eden, untuk mengairi
taman, dan dari sana itu terbelah
dan menjadi empat hulu.
11 Dan para Allah membawa
pria itu dan menempatkannya
di dalam Taman Eden, untuk
menggarapnya dan untuk memeliharanya.
12 Dan para Allah memerintahkan pria itu, memfirmankan:
Dari setiap pohon di taman engkau boleh dengan bebas makan,
13 Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang
jahat, janganlah engkau makan
darinya; karena pada waktu ketika engkau makan darinya, engkau pastilah akan mati. Sekarang
aku, Abraham, melihat bahwa itu
adalah menurut awaktu Tuhan,
yang adalah menurut waktu
b
Kolob; karena sampai saat ini
para Allah belum menetapkan
bagi Adam perhitungannya.
14 Dan para Allah berfirman:
Marilah Kita menjadikan seorang
penolong bagi pria itu, karena tidaklah baik bahwa pria itu akan
seorang diri, oleh karena itu Kita
akan membentuk seorang penolong yang pantas baginya.
15 Dan para Allah menyebabkan tidur yang nyenyak datang
ke atas diri aAdam; dan dia tertidur, dan Mereka mengambil
Kehidupan.
13 a 2 Ptr. 3:8.
		b Abr. 3:2–4.
pts Kolob.
15 a pts Adam.

REPRODUKSI DARI KITAB ABRAHAM
No. 3

Penjelasan
Gmbr. 1. Abraham duduk di atas takhta Firaun, atas kebaikan raja, dengan sebuah mahkota di atas kepalanya, melukiskan Imamat, sebagai bentuk emblem
Presidensi di Surga yang utama; dengan tongkat rajani keadilan dan penghakiman
di tangannya.
Gmbr. 2. Raja Firaun, yang namanya diberikan melalui aksara di atas kepalanya.
Gmbr. 3. Menandakan Abraham di Mesir sebagaimana diberikan juga pada Gambar 10 dari Reproduksi No. 1.
Gmbr. 4. Pangeran Firaun, Raja Mesir, sebagaimana tertulis di atas tangan.
Gmbr. 5. Sulem, salah seorang kepala pramusaji raja, sebagaimana dilukiskan
oleh aksara di atas tangannya.
Gmbr. 6. Olimla, seorang budak kepunyaan sang pangeran.
Abraham sedang bertukar pikiran tentang asas-asas Ilmu Falak, di dalam sidang
balairung raja.

Abraham 5:16–21
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salah satu tulang rusuknya, dan
menutup kembali dagingnya sebagai penggantinya;
16 Dan dari tulang rusuk yang
telah para Allah ambil dari pria,
membentuklah Mereka seorang
a
wanita, dan membawanya kepada pria itu.
17 Dan Adam berkata: Inilah
tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku; sekarang
dia akan dinamai Wanita, karena
dia diambil dari pria;
18 Oleh karena itu seorang pria
akan meninggalkan ayahnya dan
ibunya, dan akan amengikatkan
diri kepada istrinya, dan mereka
akan menjadi bsatu daging.
16 a pts Hawa.

19 Dan mereka berdua telanjang, pria itu dan istrinya, dan
tidak malu.
20 Dan dari tanah para Allah
membentuk setiap binatang di
padang, dan setiap unggas di
udara, dan membawa mereka
kepada Adam untuk melihat itu
akan dia namai apa; dan apa pun
Adam namai setiap makhluk hidup, itu akan menjadi namanya.
21 Dan Adam memberi nama
pada semua ternak, pada unggas
di udara, pada setiap binatang
di padang; dan bagi Adam, didapati seorang penolong yang
pantas baginya.

18 a A&P 42:22; 49:15–16.

		b pts Pernikahan.

JOSEPH SMITH—MATIUS
Sebuah kutipan dari terjemahan Alkitab sebagaimana diungkapkan kepada
Joseph Smith sang Nabi pada tahun 1831: Matius 23:39 dan pasal 24.
Yesus meramalkan kehancuran
Yerusalem yang segera datang—
Dia juga berkhotbah tentang Kedatangan Kedua Putra Manusia, dan
penghancuran orang jahat.

K

ARENA Aku berfirman kepadamu, bahwa kamu tidak
akan melihat-K u mulai sekarang dan mengetahui bahwa
Aku adalah Dia tentang siapa
dituliskan oleh para nabi, sampai kamu akan berkata: Diberkatilah Dia yang adatang dalam
nama Tuhan, dalam awan di
langit, dan semua malaikat kudus bersama-N ya. Kemudian
mengertilah para murid-N ya
bahwa Dia akan datang lagi ke
atas bumi, setelah Dia dimulia
kan dan dimahkotai pada sisi
kanan bAllah.
2 Dan Yesus keluar, dan pergi
dari bait suci; dan para murid-
Nya datang kepada-Nya, untuk
mendengar-Nya, mengatakan:
Majikan, perlihatkan kami mengenai bangunan-bangunan bait
suci, seperti yang Engkau firmankan—Itu akan diruntuhkan, dan
ditinggalkan bagimu telantar.
1 1 a Mat. 26:64;
		b
3a
4a
		b

Kis. 1:11.
pts Ke-Allah-an.
Luk. 19:44.
pts Bukit Zaitun.
Luk. 21:7–36;

3 Dan Yesus berfirman kepada
mereka: Tidakkah kamu melihat
segala sesuatu ini, dan apakah
kamu tidak mengerti itu? Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, tidak akan ada tersisa
di sini, di atas bait suci ini, satu
a
batu di atas yang lain yang tidak akan diruntuhkan.
4 Dan Yesus meninggalkan
mereka, dan pergi ke atas aBukit
Zaitun. Dan ketika Dia duduk
di atas Bukit Zaitun, para murid
datang kepada-Nya secara pribadi, mengatakan: Beri tahulah
kami kapankah hal-hal ini akan
terjadi yang telah Engkau firmankan mengenai penghancuran bait
suci, dan orang-orang Yahudi;
dan apa btanda ckedatangan-Mu,
dan dakhir dunia, atau penghancuran eorang jahat, yang adalah
akhir dunia?
5 Dan Yesus menjawab, dan
berfirman kepada mereka: Indahkanlah agar tak seorang pun
menipumu;
6 Karena banyak yang akan datang dalam nama-Ku, mengatakan—Aku adalah Kristus—dan
akan menipu banyak orang;

A&P 45:16–75.
pts Tanda-Tanda
Zaman;
Zaman Akhir.
		c pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.

		d pts Dunia—
Akhir dunia.
		e Mal. 4:1;
A&P 133:64–74.
pts Jahat, Kejahatan.

Joseph Smith—Matius 1:7–21

7 Pada waktu itu mereka akan
menyerahkanmu untuk a disengsarakan, dan akan membunuhmu, dan kamu akan bdibenci
oleh segala bangsa, demi kepentingan nama-Ku;
8 Dan pada waktu itu akan banyak yang bersalah, dan akan
saling mengkhianati, dan akan
saling membenci;
9 Dan banyak nabi palsu akan
bangkit, dan akan menipu banyak orang;
10 Dan karena kedurhakaan
akan berlimpah ruah, akasih banyak orang akan menjadi dingin;
11 Tetapi dia yang tetap tabah
dan tidak terkuasai, orang yang
sama akan diselamatkan.
12 Ketika kamu, oleh karena
itu, akan melihat akekejian pemusnahan, yang diucapkan oleh
b
Daniel sang Nabi, mengenai
penghancuran cYerusalem, pada
waktu itu kamu akan berdiri di
d
tempat kudus, barang siapa
membaca biarlah dia mengerti.
13 Pada waktu itu biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke agunung-gunung;
14 Biarlah dia yang berada
di atas atap rumah melarikan
diri, dan jangan kembali untuk
mengambil apa pun dari rumahnya;
15 Janganlah juga dia yang ber
ada di ladang kembali untuk
mengambil pakaiannya;
7a
		b
10 a
12 a

1 Ptr. 4:12–14.
pts Penganiayaan.
A&P 45:27.
Dan. 12:11.

		b
		c
		d
13 a

62

16 Dan celakalah bagi mereka
yang a berbadan dua, dan bagi
mereka yang menyusui pada
masa itu;
17 Oleh karena itu, berdoalah
kamu kepada Tuhan agar pelarianmu tidak pada musim dingin,
tidak juga pada hari Sabat;
18 Karena pada waktu itu, pada
masa itu, akan terjadi kesukaran
yang besar ke atas aorang-orang
Yahudi, dan ke atas penghuni
b
Yerusalem, seperti yang sebelumnya belum pernah dikirimkan ke atas Israel, oleh Allah,
sejak awal kerajaan mereka sampai waktu ini; tidak, tidak juga
akan pernah dikirimkan lagi ke
atas Israel.
19 Segala sesuatu yang telah
menimpa mereka hanyalah awal
dari dukacita yang akan datang
ke atas diri mereka.
20 Dan kecuali masa itu akan
dipersingkat, tidak akan ada dari
daging mereka yang diselamatkan; tetapi demi kepentingan
orang pilihan, menurut perjanjian, masa itu akan dipersingkat.
21 Lihatlah, hal-h al ini telah
Aku firmankan kepadamu mengenai orang-orang Yahudi; dan
lagi, setelah kesukaran masa
itu yang akan datang ke atas
Yerusalem, jika siapa pun akan
berkata kepadamu, Tengoklah,
di sini ada Kristus, atau di sana,
janganlah memercayainya;

pts Daniel.
pts Yerusalem.
A&P 101:22–25.
A&P 133:13.

16 a Luk. 23:29–30.
18 a pts Orang-Orang
Yahudi.
		b Za. 12; 14:1–5.
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Joseph Smith—Matius 1:22–33

22 Karena pada masa itu akan
juga bangkit Kristus-K ristus
palsu, dan para nabi palsu, dan
akan memperlihatkan tanda
dan keajaiban yang hebat, sedemikian rupa, sehingga, jika
mungkin, mereka akan menipu orang yang sangat pilihan,
yang adalah orang pilihan menurut perjanjian.
23 Lihatlah, Aku memfirmankan hal-hal ini kepadamu demi
a
kepentingan orang pilihan;
dan kamu juga akan mendengar tentang b peperangan,
dan desas-d esus tentang peperangan; pastikanlah bahwa
kamu tidak bersusah hati, karena semua yang telah Aku
beri tahu kepadamu mestilah
terjadi; tetapi akhir itu belumlah tiba.
24 Lihatlah, Aku telah memberi tahu kamu sebelumnya;
25 Karenanya, jika mereka
akan berkata kepadamu: Lihatlah, Dia berada di gurun;
janganlah pergi: Lihatlah, Dia
berada di dalam ruang-ruang
rahasia; janganlah memercayainya;
26 Karena sebagaimana terang
pagi datang dari a timur, dan
bersinar bahkan ke barat, dan
menutupi seluruh bumi, demikian akanlah juga kedatangan
Putra Manusia adanya.
27 Dan sekarang Aku memperlihatkan kepadamu sebuah per23 a pts Pilihan.
		b A&P 45:26.
26 a Yeh. 43:2.

umpamaan. Lihatlah, di mana
pun bangkai adanya, di sana
akanlah burung-burung nasar
berkumpul bersama; demikian
juga akanlah umat pilihan-Ku
a
dikumpulkan dari keempat
penjuru bumi.
28 Dan mereka akan mendengar tentang peperangan,
dan desas-desus tentang peperangan.
29 Lihatlah Aku berfirman demi kepentingan umat
pilihan-Ku; karena bangsa akan
bangkit melawan bangsa, dan
kerajaan melawan kerajaan;
akan ada a bencana kelaparan,
dan sampar, dan gempa bumi,
di berbagai ragam tempat.
30 Dan lagi, karena kedurhakaan akan berlimpah ruah,
kasih orang-o rang akan menjadi dingin; tetapi dia yang tidak akan terkuasai, orang yang
sama akan diselamatkan.
31 Dan lagi, Injil Kerajaan ini
akan dikhotbahkan di seluruh
a
dunia, untuk suatu kesaksian
bagi segala bangsa, dan kemudian akhir itu akan datang, atau
penghancuran orang jahat;
32 Dan lagi akanlah kekejian
pemusnahan, yang diucapkan
oleh Daniel sang Nabi, digenapi.
33 Dan segera setelah kesukaran masa itu, amatahari akan
digelapkan, dan bulan tidak
akan memberikan terangnya,

27 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
29 a A&P 43:24–25.

31 a Mat. 28:19–20.
33 a Yl. 2:10;
A&P 29:14.

Joseph Smith—Matius 1:34–44

dan bintang-bintang akan jatuh
dari langit, dan kekuatan langit
akan diguncangkan.
34 Sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, angkatan ini,
yang di dalamnya hal-h al ini
akan diperlihatkan, tidak akan
berlalu sampai semua yang telah Aku beri tahukan kepadamu
akan digenapi.
35 Walaupun, masanya akan
datang, ketika langit dan bumi
akan berlalu; namun afirman-Ku
tidak akan berlalu, tetapi semua
nya akan digenapi.
36 Dan, seperti yang Aku firmankan sebelumnya, setelah
a
kesukaran masa itu, dan kekuatan langit akan diguncangkan,
kemudian akan tampak tanda
Putra Manusia di langit, dan
kemudian akanlah semua suku
di bumi berduka nestapa; dan
mereka akan melihat Putra Manusia b datang dalam awan di
langit, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar;
37 Dan barang siapa menyimpan baik-baik afirman-Ku, tidak
akan tertipu, karena Putra Manusia akan datang, dan Dia akan
mengutus para b malaikat-Nya
sebelum Dia dengan suara yang
keras dari sangkakala, dan mereka akan cmengumpulkan bersama sisa dari umat pilihan-Nya
dari keempat penjuru angin, dari
satu ujung langit ke yang lain.
35 a A&P 1:38.
36 a JS—M 1:18.
		b pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.
37 a pts Tulisan Suci.
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38 Sekarang, pelajarilah perumpamaan tentang a pohon
ara—Ketika cabang-cabangnya
masih lembut, dan itu mulai
mengeluarkan dedaunan, kamu
tahu bahwa musim panas sudah
di depan mata;
39 Demikian juga, umat
pilihan-Ku, ketika mereka akan
melihat segala hal ini, mereka
akan tahu bahwa Dia sudah dekat, bahkan di depan pintu;
40 Tetapi tentang hari itu, dan
jamnya, tak seorang pun atahu;
tidak, tidak para malaikat Allah
di surga, tetapi Bapa-Ku saja.
41 Tetapi sebagaimana terjadi
pada masa a Nuh, demikianlah
itu akan terjadi juga pada kedatangan Putra Manusia;
42 Karena akan terjadi dengan
mereka, sebagaimana adanya
pada masa sebelum a air bah;
karena sampai hari ketika Nuh
masuk ke dalam bahtera mereka
sedang makan dan minum, menikah dan menikahkan;
43 Dan tidak mengetahui sampai air bah datang, dan merenggut mereka semua; demikian
juga akanlah kedatangan Putra
Manusia adanya.
44 Pada waktu itu akan digenapi apa yang dituliskan, bahwa
pada azaman terakhir, dua orang
akan berada di ladang, yang satu
akan diambil, dan yang lain bditinggalkan;

		b A&P 29:11–15.
		c pts Israel—
Pengumpulan Israel.
38 a A&P 35:16.
40 a A&P 39:20–21; 49:7.

41 a Kej. 6:5.
42 a pts Air Bah pada
Masa Nuh.
44 a pts Zaman Akhir.
		b Za. 13:8.
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Joseph Smith—Matius 1:45–55

45 Dua orang akan sedang
menggiling di penggilingan,
yang satu akan diambil, dan
yang lain ditinggalkan;
46 Dan apa yang Aku firmankan kepada yang satu, Aku firmankan kepada semua orang;
a
berjagalah, oleh karena itu, karena kamu tidak tahu pada jam
berapa Tuhanmu datang.
47 Tetapi ketahuilah ini, jika
tuan rumah yang baik telah
mengetahui pada kurun waktu
mana pencuri akan datang, dia
akan berjaga, dan tidak akan
membiarkan rumahnya dibongkar, tetapi akan siap.
48 Oleh karena itu jadilah
kamu juga siap, karena pada
jam seperti yang tidak kamu pikirkan, Putra Manusia datang.
49 Maka, siapakah hamba yang
a
setia dan bijak, yang tuannya
telah jadikan penguasa atas seisi
rumahnya, untuk memberikan
mereka makanan pada masa
yang tepat?
50 Diberkatilah hamba itu yang
tuannya, ketika dia datang, akan
46 a pts Berjaga.
49 a pts Percaya,
Kepercayaan.

mendapati melakukan demikian; dan sesungguhnya Aku
berfirman kepadamu, dia akan
menjadikannya penguasa atas
segala harta bendanya.
51 Tetapi jika hamba yang jahat
itu akan berkata dalam hatinya:
Tuanku a menunda kedatangannya,
52 Dan akan mulai untuk
menghantam hamba sesamanya,
dan makan dan minum bersama
pemabuk,
53 Tuan atas hamba itu akan
datang pada hari ketika dia tidak menantikannya, dan pada
jam yang tidak dia sadari,
54 Dan akan menyisihkannya,
dan akan menetapkannya bagiannya bersama yang munafik;
akan ada tangisan dan akertakan
gigi.
55 Dan demikianlah datang
a
akhir dari yang jahat, menurut nubuat Musa, mengatakan: Mereka akan disingkirkan
dari antara orang-orang; tetapi
akhir bumi belumlah tiba, tetapi
segera.

51 a A&P 45:26.
54 a Mat. 8:12.
55 a 2 Ne. 30:10;

A&P 1:9–10; 29:17.
pts Dunia—
Akhir dunia.

JOSEPH SMITH—SEJARAH
KUTIPAN DARI SEJARAH JOSEPH SMITH, SANG NABI

Joseph Smith menceritakan tentang leluhurnya, anggota keluarga,
dan tempat tinggal terdahulu mereka—Suatu keributan yang tidak lazim tentang agama meluas
di sebelah barat New York—Dia
memutuskan untuk mencari kebijaksanaan sebagaimana diarahkan
oleh Yakobus—Bapa dan Putra
menampakkan diri, dan Joseph dipanggil pada pelayanan kenabiannya. (Ayat 1–20.)

D

ISEBABKAN oleh banyaknya laporan yang telah
disebarkan oleh orang-o rang
yang cenderung jahat dan berkomplot, dalam hubungannya
dengan a berdirinya dan kemajuan b Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir, yang semuanya telah
dirancang oleh para pemrakarsanya untuk memusuhi nama
baiknya sebagai sebuah Gereja
dan kemajuannya di dunia—
Aku telah digerakkan untuk
menulis sejarah ini, untuk meluruskan pendapat umum, dan
menempatkan semua penyelidik kebenaran dalam kepemilikan akan fakta, sebagaimana
itu telah terjadi, dalam hubungannya baik dengan diriku
1 1 a pts Pemulihan Injil.

		b pts Gereja Yesus
Kristus dari Orang-
Orang Suci Z
 aman

maupun Gereja, sejauh aku memiliki fakta seperti itu dalam
kepemilikanku.
2 Dalam sejarah ini aku akan
menyajikan berbagai peristiwa
dalam hubungannya dengan
Gereja ini, dalam kebenaran dan
kesalehan, sebagaimana itu telah
terjadi, atau sebagaimana itu
saat sekarang adanya, yakni sekarang [1838] tahun kedelapan
sejak apengorganisasian Gereja
tersebut.
3 aAku lahir pada tahun Tuhan
kita seribu delapan ratus dan
lima, pada hari kedua puluh tiga
bulan Desember, di Kota Sharon,
Windsor County, Negara Bagian
Vermont. . . . Ayahku, b Joseph
Smith, Sen., meninggalkan
Negara Bagian Vermont, dan
pindah ke Palmyra, Ontario (sekarang Wayne) County, di Negara Bagian New York, ketika
aku berada pada umurku yang
kesepuluh, atau sekitar itu. Pada
sekitar empat tahun setelah
tibanya ayahku di Palmyra, dia
pindah bersama keluarganya ke
Manchester di Ontario County
yang sama—
4 Keluarganya terdiri dari sebelas jiwa, yaitu, ayahku, aJoseph
Smith; bibuku, Lucy Smith (yang

Akhir.
2 a A&P 20:1.
3 a pts Joseph Smith, Jr.
		b 2 Ne. 3:15.

4 a pts Joseph Smith, Sr.
		b pts Lucy Mack
Smith.
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namanya, sebelum pernikahannya, adalah Mack, putri dari
Solomon Mack); saudara laki-
lakiku, cAlvin (yang meninggal tanggal 19 November 1823,
pada tahun ke-26 dari usianya),
d
Hyrum, aku sendiri, e Samuel
Harrison, William, Don Carlos;
dan saudara perempuanku,
Sophronia, Catherine, dan Lucy.
5 Suatu saat pada tahun kedua
setelah kepindahan kami ke
Manchester, terjadilah di tempat di mana kami tinggal suatu
keributan yang tidak lazim tentang pokok agama. Itu dimulai
dengan penganut Metodis, tetapi segera menjadi umum di
antara semua sekte di kawasan
daerah itu. Tentunya, seluruh
distrik kawasan itu tampaknya
terpengaruh olehnya, dan khalayak ramai menggabungkan
diri mereka ke kelompok agama
yang berbeda, yang menciptakan kegemparan dan perpecahan yang tidak kecil di antara
orang-orang, sebagian berseru,
a
“Tengoklah, ke sini!” dan yang
lain, “Tengoklah, ke sana!” Sebagian sedang berjuang untuk
kepercayaan Metodis, sebagian
untuk Presbiterian, dan sebagian
untuk Baptis.
6 Karena, terlepas dari kasih
besar yang orang insaf pada
kepercayaan berbeda ini utarakan pada waktu keinsafan mereka, dan semangat besar yang
dinyatakan oleh kelompok
4 c A&P 137:5–6.
		d pts Hyrum Smith.

pendeta masing-masing, yang
aktif dalam membangunkan
dan mengobarkan pemandangan luar biasa ini akan perasaan keagamaan, supaya setiap
orang diinsafkan, sebagaimana
mereka senang menyebutnya,
biarlah mereka bergabung dengan sekte apa yang mereka
senangi; namun ketika orang
insaf mulai memisah-misahkan
diri, sebagian ke satu kelompok
dan sebagian ke yang lain, terlihatlah bahwa perasaan yang
tampaknya baik dari pendeta
maupun juga orang insaf adalah lebih banyak berpura-pura
daripada yang sebenarnya; karena pemandangan akan kekacauan hebat dan perasaan
buruk mengiringi—pendeta
berselisih pendapat melawan
pendeta, dan orang insaf melawan orang insaf; sehingga segala perasaan baik mereka satu
sama lain, jika mereka pernah
memilikinya, sama sekali hilang dalam a pertikaian perkataan dan perbantahan tentang
pendapat.
7 Aku berada pada waktu ini
pada umurku yang kelima belas.
Keluarga ayahku ditarik masuk
pada kepercayaan Presbiterian,
dan empat dari mereka bergabung dengan gereja itu, yaitu,
ibuku, Lucy; saudara laki-lakiku
Hyrum dan Samuel Harrison;
dan saudara perempuanku
Sophronia.

		e pts Samuel H. Smith.
5 a Mat. 24:23.

6 a pts Perselisihan.

Joseph Smith—Sejarah 1:8–12

8 Selama waktu keributan besar ini pikiranku tergugah pada
pemikiran yang serius dan keresahan yang hebat; tetapi walaupun perasaanku mendalam
dan sering perih, masihlah aku
memisahkan diriku dari semua kelompok ini, walaupun
aku menghadiri beberapa pertemuan mereka sesering kesempatan mengizinkan. Dalam
pergerakan waktu pikiranku
menjadi agak berpihak pada
sekte Metodis, dan aku merasakan suatu hasrat untuk dipersatukan dengan mereka; tetapi
sedemikian hebatnya kekacauan
dan pertikaian di antara golongan agama yang berbeda itu,
sehingga adalah tidak mungkin
bagi seseorang yang muda seperti aku, dan demikian tidak
mengenal orang-orang dan segala sesuatunya, untuk sampai
pada kesimpulan tertentu siapa
yang benar dan siapa yang keliru.
9 Pikiranku adakalanya teramat bergairah, seruan dan kegaduhan sedemikian hebatnya
dan tak ada habisnya. Penganut
Presbiterian paling bertekad keras menentang penganut Baptis dan penganut Metodis, dan
menggunakan segala kekuatan
baik dengan nalar maupun pengelabuan untuk membuktikan
kekhilafan mereka, atau, setidaknya, untuk membuat orang-
orang berpikir mereka berada
dalam kekhilafan. Sebaliknya,
10 a pts Kebenaran.
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penganut Baptis dan penganut
Metodis pada giliran mereka
dengan setara bersemangatnya
dalam berikhtiar untuk menegakkan doktrin mereka sendiri
dan menyanggah semua yang
lain.
10 Di tengah perang perkataan
dan kegaduhan pendapat, aku
sering berkata kepada diriku:
Apa yang mesti dilakukan? Siapa dari semua kelompok ini
yang abenar; atau, apakah mereka semua sama-sama salah?
Jika siapa pun dari mereka adalah benar, yang manakah itu,
dan bagaimana aku akan mengetahuinya?
11 Saat aku sedang bergumul
di bawah kesulitan yang teramat hebat disebabkan oleh perbantahan kelompok penganut
agama ini, aku pada suatu hari
membaca Surat Yakobus, pasal pertama ayat kelima, yang
berbunyi: Tetapi apabila di antara
kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya
kepada Allah,—yang memberikan
kepada semua orang dengan murah
hati dan dengan tidak membangkit-
bangkit—, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
12 Tidak pernah petikan tulisan suci apa pun datang dengan kekuatan yang lebih besar
ke hati manusia daripada ini
pada waktu ini ke hatiku. Itu
tampaknya masuk dengan kekuatan yang besar ke dalam
setiap perasaan hatiku. Aku me-
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mikirkannya lagi dan lagi, mengetahui bahwa jika siapa pun
membutuhkan kebijaksanaan
dari Allah, akulah itu; karena
bagaimana bertindak aku tidak
tahu, dan kecuali aku dapat
memperoleh lebih banyak kebijaksanaan daripada yang aku
pada waktu itu miliki, aku tidak
akan pernah tahu; karena para
pengajar agama dari sekte-sekte
berbeda a mengartikan petikan
tulisan suci yang sama dengan
demikian berbedanya sehingga
menghancurkan segala rasa percaya dalam menangani pertanyaan itu melalui pertimbangan
terhadap bAlkitab.
13 Pada akhirnya aku sampai
pada kesimpulan bahwa aku
mesti apakah tetap dalam kegelapan dan kekacauan, atau kalau
tidak aku mesti melakukan sebagaimana Yakobus arahkan, yaitu, meminta kepada Allah. Aku
pada akhirnya sampai pada kebulatan tekad untuk a“meminta
kepada Allah,” menyimpulkan
bahwa jika Dia memberikan
kebijaksanaan kepada mereka
yang kekurangan kebijaksanaan, dan akan memberikan
dengan murah hati, dan tidak
membangkit-bangkit, bolehlah
aku berani coba.
14 Jadi, selaras dengan hal
ini, kebulatan tekadku untuk
meminta kepada Allah, aku
pergi ke hutan untuk melakukan usaha itu. Adalah di pagi
12 a 1 Kor. 2:10–16.
		b pts Alkitab.

13 a pts Doa.
14 a pts Doa.

hari pada suatu hari yang indah, yang terang, di awal musim
semi tahun seribu delapan ratus
dan dua puluh. Adalah pertama
kalinya dalam hidupku bahwa
aku telah melakukan usaha seperti itu, karena di tengah segala
kegelisahanku aku belum pernah sampai saat itu melakukan
usaha untuk a berdoa dengan
bersuara.
15 Setelah aku mengasingkan diri ke tempat yang telah
aku sebelumnya rancang untuk
pergi, setelah melihat di sekitarku, dan mendapati diriku
seorang diri, aku berlutut dan
mulai menyampaikan hasrat
hatiku kepada Allah. Aku baru
saja melakukan demikian, ketika
dengan segera aku dicekam oleh
suatu kekuatan yang seutuhnya
menguasaiku, dan memiliki pengaruh yang demikian mencengangkan ke atas diriku yang
mengikat lidahku sehingga aku
tidak dapat berbicara. Kegelapan yang pekat berkumpul di
sekitarku, dan tampaknya bagiku untuk sesaat seolah-olah
aku terhukum untuk penghancuran yang tiba-tiba.
16 Tetapi, mengerahkan segala
kekuatanku untuk ameminta kepada Allah untuk membebaskanku dari kekuatan musuh ini
yang telah mencekamku, dan
pada saat yang tepat ketika aku
siap untuk tenggelam ke dalam
keputusasaan dan memasrahkan
16 a Musa 1:20.
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diriku pada kehancuran—bukan
pada keruntuhan khayalan, tetapi pada kekuatan makhluk
sebenarnya dari dunia yang tak
kelihatan, yang memiliki kekuatan yang sedemikian menakjubkannya seperti yang tidak
pernah sebelumnya aku rasakan
pada makhluk apa pun—tepat
pada saat kegentaran yang hebat
ini, aku melihat seberkas tiang
b
cahaya persis di atas kepalaku,
melebihi kecemerlangan cmatahari, yang turun secara bertahap
sampai jatuh ke atas diriku.
17 Segera setelah itu tampak
aku mendapati diriku dibebaskan dari musuh yang mengekangku. Ketika cahaya itu
berhenti di atas diriku aku amelihat bdua Sosok, yang kecemerlangan dan ckemuliaan Mereka
tak teruraikan, berdiri di atas
diriku di udara. Salah seorang
dari Mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan
nama dan berfirman, menunjuk
kepada yang lain—Inilah dPutra
e
Terkasih-Ku. Dengarlah Dia!
18 Sasaranku pergi a bertanya
kepada Tuhan adalah untuk
mengetahui yang mana dari
semua sekte itu yang benar,
agar aku boleh mengetahui ke
mana harus bergabung. Segera,
oleh karena itu, setelah aku
16 b
		c
17 a
		b

Kis. 26:13.
Why. 1:16.
pts Penglihatan.
Kis. 7:55–56;
Kol. 3:1.
pts Ke-Allah-an.
		c pts Kemuliaan.
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memperoleh penguasaan atas
diriku, sehingga sanggup untuk
berbicara, aku bertanya kepada
Sosok-Sosok yang berdiri di atas
diriku dalam cahaya itu, yang
mana dari semua sekte itu yang
benar (karena pada waktu ini
tidak pernah masuk ke dalam
hatiku bahwa semuanya adalah
keliru)—dan yang dengannya
aku hendaknya bergabung.
19 Aku dijawab bahwa aku
mesti tidak bergabung dengan
yang mana pun darinya, karena
semuanya a keliru; dan Sosok
yang menyapaku berfirman
bahwa segala pernyataan kepercayaan mereka adalah kekejian
dalam pandangan-Nya; bahwa
para penganut itu semuanya busuk; bahwa: “mereka bmendekat
kepada-Ku dengan bibir mereka,
tetapi chati mereka jauh dari-Ku,
mereka mengajarkan sebagai
ajaran d perintah-p erintah manusia, yang memiliki e bentuk
keallahan, tetapi mereka menyangkal kuasa darinya.”
20 Dia kembali melarangku
untuk bergabung dengan yang
mana pun darinya; dan banyak
hal lain Dia firmankan kepadaku,
yang tidak dapat aku tuliskan
pada waktu ini. Ketika aku sadar
diri lagi, aku mendapati diriku
terlentang, memandang ke langit.

		d pts Yesus Kristus.
		e Mat. 3:17; 17:5;
3 Ne. 11:7.
18 a A&P 6:11; 46:7.
19 a Mzm. 14.
pts Kemurtadan—
Kemurtadan gereja

Kristen terdahulu.
		b Yes. 29:13–14;
Yeh. 33:30–31.
		c pts Kemurtadan—
Kemurtadan umum.
		d Tit. 1:14; A&P 45:29.
		e 2 Tim. 3:5.
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Ketika cahaya itu telah pergi, aku
tidak memiliki kekuatan; tetapi
segera setelah pulih hingga suatu
tingkat tertentu, aku pulang ke
rumah. Dan ketika aku bersandar
pada tungku perapian, ibu bertanya apa masalahnya. Aku menyahut, “Tidak apa-apa, semuanya
baik—aku cukup baik.” Aku kemudian berkata kepada ibuku,
“Aku telah mengetahui untuk
diriku bahwa Presbiterianisme
tidaklah benar.” Tampaknya
seakan-akan alawan mengetahui,
pada suatu periode sangat awal
dari kehidupanku, bahwa aku ditakdirkan untuk mencuat sebagai
pengganggu dan pengusik kerajaannya; kalau tidak mengapa
mesti kuasa kegelapan bergabung
melawanku? Mengapa bpertentangan dan penganiayaan yang
timbul terhadapku, hampir pada
masa kecilku?
Beberapa pengkhotbah dan penganut agama yang lain menolak
laporan tentang Penglihatan Pertama—Penganiayaan ditimpakan
ke atas diri Joseph Smith—Dia
bersaksi tentang kenyataan penglihatan itu. (Ayat 21–26.)
21 Beberapa hari setelah aku
memperoleh a penglihatan ini,
aku secara kebetulan bersama
dengan salah seorang pengkhotbah Metodis, yang sangat
aktif dalam keributan agama
20 a pts Iblis.
		b 2 Ne. 2:11;
A&P 58:2–4.
pts Kemalangan.

yang disebutkan sebelumnya;
dan, bercakap-c akap dengannya tentang pokok agama, aku
mengambil kesempatan untuk
memberinya laporan tentang
penglihatan yang telah aku peroleh. Aku teramat terkejut dengan perilakunya; dia bukan
saja menganggap ringan pemberitahuanku, tetapi dengan sikap
memandang rendah yang amat
sangat, mengatakan itu semua
dari iblis, bahwa tidak ada hal-
hal demikian seperti b penglihatan atau cwahyu pada zaman
ini; bahwa segala hal seperti itu
telah berhenti bersama para rasul, dan bahwa tidak akan pernah ada lagi darinya.
22 Aku segera mendapati, bagaimanapun, bahwa penceritaan
kisahku itu telah membangkitkan banyak prasangka terhadapku di antara penganut agama,
dan merupakan penyebab dari
a
penganiayaan hebat, yang terus
meningkat; dan walaupun aku
adalah seorang b anak laki-laki
yang tak dikenal, hanya berusia
antara empat belas sampai lima
belas tahun, dan keadaanku dalam kehidupan sedemikian rupa
sehingga menjadikan seorang
anak laki-laki yang tidak ada
pentingnya di dunia, namun
orang-orang dengan kedudukan
tinggi akan memberi perhatian
cukup untuk membangkitkan

21 a pts Penglihatan
Pertama.
		b pts Penglihatan.
		c pts Wahyu.

22 a Yak. 5:10–11.
pts Penganiayaan.
		b 1 Sam. 16:7;
Alma 37:35.
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pendapat umum menentangku,
dan menimbulkan penganiayaan
yang pahit; dan ini adalah biasa
di antara semua sekte—semua
bersatu untuk menganiayaku.
23 Itu memberiku pemikiran
yang serius pada waktu itu, dan
sering terjadi sejak itu, betapa
sangat anehnya bahwa seorang
anak laki-laki yang tak dikenal,
yang berusia sedikit di atas empat belas tahun, dan seorang,
pula, yang terhukum untuk keperluan mendapatkan nafkah
yang tak memadai melalui kerja
hariannya, mesti dianggap sosok yang cukup berkepentingan
untuk menarik perhatian orang
hebat dari sekte-sekte yang paling populer pada masa itu, dan
dengan suatu cara untuk menimbulkan dalam diri mereka
semangat penganiayaan dan
pencacimakian yang paling pahit. Tetapi aneh atau tidak, demikianlah adanya, dan itu sering
menjadi penyebab dukacita hebat bagi diriku.
24 Bagaimanapun, itu adalah
walaupun demikian sebuah
fakta bahwa aku telah melihat
suatu penglihatan. Aku telah
berpikir sejak itu, bahwa aku
merasa amat seperti a Paulus,
ketika dia membuat bpembelaannya di hadapan Raja Agripa,
dan menuturkan laporan tentang penglihatan yang dia peroleh ketika dia melihat seberkas
cahaya, dan mendengar sebuah
suara; tetapi tetap saja hanya
24 a pts Paulus.

		b Kis. 26.
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ada sedikit yang memercayai
nya; sebagian mengatakan dia
tidak jujur, yang lain mengatakan dia gila; dan dia diolok-olok
dan dicaci maki. Tetapi semua
ini tidak menghancurkan kenyataan akan penglihatannya. Dia
telah melihat suatu penglihatan,
dia tahu dia telah melihatnya,
dan segala penganiayaan di kolong langit tidak dapat menjadikannya berbeda; dan walaupun
mereka akan menganiayanya
sampai mati, namun dia tahu,
dan akan tahu sampai napas terakhirnya, bahwa dia telah melihat seberkas cahaya maupun
juga mendengar sebuah suara
berbicara kepadanya, dan seluruh dunia tidak dapat menjadikan dia berpikir atau percaya hal
yang berbeda.
25 Demikianlah adanya denganku. Aku telah dengan sebenarnya melihat seberkas cahaya,
dan di tengah cahaya itu aku
melihat dua aSosok, dan Mereka
dalam kenyataannya berfirman
kepadaku; dan walaupun aku
dibenci dan dianiaya karena
mengatakan bahwa aku telah
melihat suatu penglihatan, namun itu adalah benar; dan saat
mereka menganiayaku, mencacimakiku, dan berbicara segala
macam yang jahat menentangku
dengan palsu karena mengatakan demikian, aku dituntun untuk mengatakan dalam hatiku:
Mengapa menganiayaku karena
menceritakan kebenaran? Aku
25 a JS—S 1:17.
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telah dengan sebenarnya melihat suatu penglihatan; dan siapakah aku sehingga aku dapat
menahan Allah, atau mengapa
dunia berpikir untuk membuat
aku menyangkal apa yang telah
aku sebenarnya lihat? Karena
aku telah melihat suatu penglihatan; aku mengetahuinya, dan
aku tahu bahwa Allah mengetahuinya, dan aku tidak dapat
b
menyangkalnya, tidak juga
berani aku melakukannya; setidaknya aku tahu bahwa dengan
melakukan demikian aku akan
bersalah terhadap Allah, dan
datang di bawah penghukuman.
26 Aku sekarang telah mendapatkan pikiranku terpuaskan
sejauh berkenaan dengan dunia
kesektean—bahwa bukanlah
kewajibanku untuk bergabung
dengan yang mana pun darinya,
tetapi untuk melanjutkan sebagaimana aku adanya sampai lebih lanjut diarahkan. Aku telah
menemukan akesaksian Yakobus
adalah benar—bahwa seseorang
yang kekurangan kebijaksanaan
boleh meminta kepada Allah,
dan mendapatkan, dan tidak
dibangkit-bangkitkan.
Moroni menampakkan diri kepada
Joseph Smith—Nama Joseph akan
dikenal dengan baik dan jahat di
antara segala bangsa—Moroni
memberi tahu dia tentang Kitab
Mormon dan tentang penghakiman Tuhan yang akan datang
25 b pts Berani,
Keberanian;

dan mengutip banyak tulisan
suci—Tempat persembunyian
lempengan-lempengan emas diungkapkan—Moroni melanjutkan
untuk memberi petunjuk kepada
Nabi. (Ayat 27–54.)
27 Aku melanjutkan untuk
mengerjakan pekerjaanku
sehari-h ari dalam kehidupan
sampai tanggal dua puluh satu
September, seribu delapan ratus
dan dua puluh tiga, sepanjang
waktu menderita penganiayaan hebat dari tangan segala
golongan orang, baik yang keagamaan maupun yang bukan
keagamaan, karena aku melanjutkan untuk menandaskan
bahwa aku telah melihat suatu
penglihatan.
28 Selama kurun waktu yang
berselang antara waktu aku
memperoleh penglihatan sampai tahun seribu delapan ratus
dan dua puluh tiga—setelah dilarang untuk bergabung dengan
yang mana pun dari sekte-sekte
keagamaan pada masa itu, dan
berumur sangat muda, dan dianiaya oleh mereka yang seharusnya menjadi teman-temanku
dan memperlakukanku dengan
baik, dan jika mereka mengira
aku teperdaya seharusnya berikhtiar dengan suatu cara yang
tepat dan penuh kasih sayang
untuk memulihkanku kembali—aku ditinggalkan menghadapi segala jenis agodaan; dan,

Integritas.
26 a Yak. 1:5–7.

28 a pts Godaan.
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berbaur bersama segala lapisan
masyarakat, aku kerap kali jatuh ke dalam kekhilafan yang
bodoh, dan memperlihatkan
kelemahan orang muda, dan
kekurangan sifat manusia; yang,
aku menyesal untuk mengatakan, menuntunku ke dalam berbagai ragam godaan, bersalah
pada pandangan Allah. Dengan
membuat pengakuan ini, tak
seorang pun perlu mengira aku
bersalah akan dosa-dosa yang
besar atau sangat jahat. Watak
untuk berbuat demikian tidak
pernah ada dalam sifatku. Tetapi
aku bersalah akan kecerobohan,
dan kadang-kadang bersahabat
dengan kelompok jenaka, dsb.,
tidak selaras dengan karakter
yang seharusnya dipertahankan
oleh orang yang bdipanggil oleh
Allah seperti aku adanya. Tetapi
ini tidak akan tampak sangat
aneh bagi siapa pun yang mengingat kembali masa mudaku,
dan kenal dengan perangai periang alamiahku.
29 Sebagai akibat dari hal-hal
ini, aku sering merasa dihukum
karena kelemahan dan ketidaksempurnaanku; ketika, pada
suatu malam tanggal dua puluh
satu September yang disebutkan di atas, setelah aku pergi ke
pembaringanku untuk malam
itu, aku membawa diriku dalam
a
doa dan permohonan kepada
Allah Yang Mahakuasa untuk
28 b pts Pemanggilan.
29 a pts Doa.
30 a pts Malaikat;
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pengampunan atas segala dosa
dan kebodohanku, dan juga untuk suatu pernyataan bagiku,
agar aku boleh mengetahui tentang keadaan dan kedudukanku
di hadapan-Nya; karena aku memiliki rasa percaya penuh dalam
mendapatkan suatu pernyataan
ilahi, karena aku sebelumnya
memperolehnya.
30 Saat aku demikian dalam
tindakan meminta kepada Allah,
aku melihat seberkas cahaya
yang tampak di dalam ruang
anku, yang terus meningkat
sampai ruangan itu lebih terang
daripada saat tengah hari, ketika
dengan segera suatu asosok menampakkan diri di sisi pemba
ringanku, berdiri di udara, karena
kakinya tidak menyentuh lantai.
31 Dia mengenakan jubah longgar yang paling hebat aputihnya.
Putihnya melampaui apa pun
yang duniawi yang pernah aku
lihat; tidak juga aku percaya
bahwa apa pun yang duniawi
dapat dibuat untuk tampak demikian amat putih dan gemerlap. Tangannya telanjang, dan
lengannya juga, sedikit di atas
pergelangan tangan; demikian
halnya, juga, kakinya telanjang,
seperti halnya tungkainya, sedikit di atas pergelangan kaki. Kepala dan lehernya juga terbuka.
Aku dapat melihat bahwa dia
tidak mengenakan pakaian lain
selain jubah ini, karena terbuka,

Moroni, Putra
Mormon.
31 a Kis. 10:30;

1 Ne. 8:5;
3 Ne. 11:8.
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sehingga aku dapat melihat ke
arah dadanya.
32 Bukan saja jubahnya amat
putih, tetapi seluruh sosoknya
a
mulia melampaui uraian, dan
air mukanya benar-b enar bagaikan bkilat. Ruangan itu amat
terang, tetapi tidak demikian sangat cemerlangnya seperti langsung di sekitar sosoknya. Ketika
aku pertama memandangnya,
aku ctakut; tetapi rasa takut itu
segera meninggalkanku.
33 Dia memanggilku dengan
a
nama, dan berkata kepadaku
bahwa dia adalah seorang
utusan yang diutus dari hadirat Allah kepadaku, dan bahwa
namanya adalah Moroni; bahwa
Allah memiliki suatu pekerjaan
untuk aku lakukan; dan bahwa
namaku akan dikenal dengan
baik dan jahat di antara segala
bangsa, kaum, dan bahasa, atau
bahwa itu akan secara baik maupun jahat dibicarakan di antara
semua orang.
34 Dia mengatakan ada sebuah
a
kitab tersimpan, ditulis di atas
b
lempengan-l empengan emas,
memberikan sebuah laporan
tentang penghuni terdahulu benua ini, dan sumber dari mana
mereka terlahirkan. Dia juga
mengatakan bahwa ckegenapan
32 a 3 Ne. 19:25.
pts Kemuliaan.
		b Kel. 34:29–35;
Hel. 5:36;
A&P 110:3.
		c Kel. 3:6;
Eter 3:6–8, 19.
33 a Kel. 33:12, 17;
Yes. 45:3–4.

Injil abadi termuat di dalamnya,
sebagaimana disampaikan oleh
Juruselamat kepada penghuni
zaman dahulu;
35 Juga, bahwa ada dua batu
pada bingkai lengkung perak—
dan batu-b atu ini, diikatkan
pada sebuah alempengan dada,
merupakan apa yang disebut
b
Urim dan Tumim—tersimpan
bersama lempengan-lempengan;
dan kepemilikan dan penggunaan batu-batu ini adalah yang
menjadikan c“pelihat” pada zaman kuno atau terdahulu; dan
bahwa Allah telah mempersiapkannya untuk tujuan menerjemahkan kitab itu.
36 Setelah memberi tahu aku
hal-hal ini, dia mulai mengutip
nubuat-nubuat dari aPerjanjian
Lama. Dia pertama mengutip sebagian dari bpasal ketiga
Maleakhi; dan dia mengutip
juga pasal keempat atau terakhir dari nubuat yang sama,
walaupun dengan sedikit perbedaan dari cara yang terbaca
dalam Alkitab kita. Alih-a lih
mengutip ayat pertama sebagaimana terbaca dalam kitab-
kitab kita, dia mengutipnya
demikian:
37 Karena lihatlah, aharinya datang yang akan bmembakar bagaikan

34 a pts Kitab Mormon.
		b pts Lempengan-
Lempengan Emas.
		c pts Pemulihan Injil.
35 a Im. 8:8.
pts Lempengan Dada.
		b Kel. 28:30.
pts Urim dan Tumim.
		c pts Pelihat.

36 a pts Perjanjian Lama.
		b pts Maleakhi.
37 a pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.
		b 3 Ne. 25;
A&P 64:23–24.
pts Bumi—
Pembersihan bumi;
Dunia—Akhir dunia.

Joseph Smith—Sejarah 1:38–42

perapian, dan semua yang sombong,
ya, dan semua yang melakukan
kejahatan akan terbakar bagaikan
c
tunggul jerami; karena itu yang
datang akan membakar mereka, firman Tuhan Semesta Alam, sehingga
akan meninggalkan mereka tanpa
akar tidak juga cabang.
38 Dan lagi, dia mengutip ayat
kelimanya demikian: Lihatlah,
Aku akan mengungkapkan kepadamu aImamat, melalui tangan bElia
sang nabi, sebelum kedatangan hari
Tuhan yang besar dan mengerikan.
39 Dia juga mengutip ayat berikutnya dengan berbeda: Dan
dia akan menanamkan dalam hati
anak-anak ajanji-janji yang dibuat
kepada leluhur, dan hati anak-anak
akan bberpaling kepada leluhur mereka. Jika tidak demikian, seluruh
bumi akan sepenuhnya dilenyapkan
pada kedatangan-Nya.
40 Di samping ini, dia mengutip pasal kesebelas Yesaya,
mengatakan bahwa itu hampir
digenapi. Dia mengutip juga pasal ketiga Kisah Para Rasul, ayat
kedua puluh dua dan kedua puluh tiga, tepat sebagaimana adanya dalam Perjanjian Baru kita.
Dia mengatakan bahwa anabi itu
adalah Kristus; tetapi masanya
belumlah datang ketika “mereka yang tidak mau mendengar
suara-Nya akan b disingkirkan
37 c Nah. 1:8–10;
1 Ne. 22:15, 23;
2 Ne. 26:4–6;
A&P 29:9.
38 a pts Imamat;
Kunci-Kunci Imamat.
		b A&P 27:9; 110:13–16.
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dari antara orang-orang,” tetapi
segera akan datang.
41 Dia juga mengutip a pasal
kedua Yoel, dari ayat kedua puluh delapan sampai yang terakhir. Dia juga berkata bahwa
ini belumlah digenapi, tetapi
akan segera terjadi. Dan dia lebih lanjut menyatakan bahwa
kegenapan borang-orang bukan
Israel akan segera datang. Dia
mengutip banyak petikan lain
dari tulisan suci, dan menyampaikan banyak penjelasan yang
tidak dapat disebutkan di sini.
42 Lagi, dia memberi tahu aku,
bahwa ketika aku memperoleh lempengan-lempengan itu
yang mengenainya telah dia bicarakan—karena waktu ketika
itu akan didapatkan belum digenapi—aku hendaknya tidak
memperlihatkannya kepada siapa pun; tidak juga lempengan
dada itu bersama Urim dan
Tumim; selain kepada mereka
kepada siapa aku akan diperintahkan untuk memperlihatkannya; jika aku melakukannya
aku akan dihancurkan. Sementara dia sedang bercakap-cakap
denganku tentang lempengan-
lempengan itu, penglihatan dibukakan pada apikiranku sehingga
aku dapat melihat tempat di
mana lempengan-lempengan itu

pts Elia.
39 a Gal. 3:8, 19.
		b pts Keselamatan bagi
yang Mati;
Silsilah.
40 a Ul. 18:15–19.
		b 3 Ne. 20:23; 21:20.

41 a Kis. 2:16–21.
		b Rm. 11:11–25;
A&P 88:84.
pts Orang-Orang
Bukan Israel.
42 a pts Pikiran.
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tersimpan, dan itu dengan sedemikian jelas dan terangnya sehingga aku mengenali tempat itu
lagi ketika aku mengunjunginya.
43 Setelah komunikasi ini, aku
melihat cahaya di dalam ruangan mulai berkumpul dengan
segera di sekitar sosok dari dia
yang telah berbicara kepadaku,
dan itu berlanjut demikian sampai ruangan ditinggalkan gelap
lagi, kecuali tepat di sekitarnya;
ketika, dengan sekejap aku melihat, seakan-akan, suatu lorong
terbuka secara langsung ke dalam surga, dan dia naik sampai
dia sama sekali menghilang, dan
ruangan ditinggalkan seperti sebelum cahaya surgawi ini membuat penampakannya.
44 Aku berbaring termenung
akan keganjilan pemandangan
itu, dan teramat takjub pada
apa yang telah diberitahukan
kepadaku oleh utusan yang luar
biasa ini; ketika, di tengah ameditasiku, aku dengan tiba-tiba
mendapati bahwa ruanganku
mulai lagi menjadi diterangi,
dan dalam sekejap, seakan-akan,
utusan surgawi yang sama ber
ada lagi di dekat sisi pemba
ringanku.
45 Dia memulai, dan kembali
menuturkan hal-hal yang persis sama yang telah dia lakukan
pada kunjungannya yang pertama, tanpa perbedaan sedikit
pun; yang setelah dilakukan,
dia memberi tahu aku tentang
44 a pts Merenungkan.
46 a pts Iblis.

penghakiman besar yang akan
datang ke atas bumi, dengan
kemusnahan hebat melalui bencana kelaparan, pedang, dan
sampar; dan bahwa penghakiman yang memilukan ini akan
datang ke atas bumi pada angkatan ini. Setelah menuturkan
hal-hal ini, dia naik lagi seperti
yang telah dia lakukan sebelumnya.
46 Pada waktu ini, sedemikian
dalamnya kesan yang dibuat
dalam pikiranku, sehingga keinginan tidur telah lenyap dari
mataku, dan aku berbaring diliputi ketercengangan pada apa
yang telah aku lihat maupun
juga dengar. Tetapi alangkah
terkejutnya aku ketika aku melihat lagi utusan yang sama di sisi
pembaringanku, dan mendengar
dia menceritakan kembali atau
mengulangi sekali lagi kepadaku
apa yang sama seperti sebelumnya; dan menambahkan suatu
peringatan kepadaku, memberi
tahu aku bahwa aSetan akan mencoba untuk bmenggodaku (sebagai akibat dari keadaan melarat
keluarga ayahku), untuk memperoleh lempengan-lempengan
itu untuk tujuan menjadi kaya.
Ini dia larang aku, mengatakan
bahwa aku mesti tidak memiliki
sasaran lain dalam pemikiran
dalam memperoleh lempengan-
lempengan itu selain untuk memuliakan Allah, dan mesti tidak
dipengaruhi oleh cmotif lain apa

		b pts Godaan.
		c A&P 121:37.

Joseph Smith—Sejarah 1:47–51

pun selain untuk membangun
kerajaan-Nya; jika tidak aku tidak
dapat memperolehnya.
47 Setelah kunjungan ketiga
ini, dia kembali naik ke dalam
surga seperti sebelumnya, dan
aku ditinggalkan lagi untuk
merenung tentang keanehan
dari apa yang baru saja telah
aku alami; ketika hampir segera
setelah utusan surgawi itu naik
dariku untuk ketiga kalinya,
ayam jantan berkokok, dan aku
mendapati bahwa siang sedang
menghampiri, sehingga pembahasan kami mestilah telah
memakan waktu seluruh malam itu.
48 Aku tak lama setelah itu
bangkit dari pembaringanku,
dan, seperti biasa, pergi pada
kerja yang perlu pada hari itu;
tetapi, saat berusaha untuk bekerja seperti pada waktu-waktu
yang lain, aku mendapati kekuatanku demikian terkuras
sehingga menjadikanku sama
sekali tak sanggup. Ayahku,
yang sedang bekerja bersamaku,
menemukan sesuatu yang tidak
beres denganku, dan memberi
tahu aku untuk pulang ke rumah. Aku mulai dengan maksud
untuk pulang ke rumah; tetapi,
dalam berusaha untuk menyeberangi pagar dari ladang di mana
kami berada, kekuatanku sama
sekali gagal menopangku, dan
aku jatuh tak berdaya di atas tanah, dan untuk sesaat sungguh
tidak sadar tentang apa pun.
49 a pts Joseph Smith, Sr.
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49 Hal pertama yang dapat
aku ingat kembali adalah sebuah suara yang berbicara kepadaku, memanggilku dengan
nama. Aku menengadah, dan
melihat utusan yang sama berdiri di atas kepalaku, dikelilingi
oleh cahaya seperti sebelumnya.
Dia kemudian menuturkan lagi
kepadaku semua yang telah dia
tuturkan kepadaku malam sebelumnya, dan memerintahkanku
untuk pergi kepada aayahku dan
menceritakan kepadanya tentang penglihatan dan perintah-
perintah yang telah aku terima.
50 Aku patuh; aku kembali
kepada ayahku di ladang, dan
menceritakan kembali seluruh
masalah kepadanya. Dia menyahutiku bahwa itu dari Allah,
dan memberi tahu aku untuk
pergi dan melakukan sebagaimana diperintahkan oleh utusan
itu. Aku meninggalkan ladang,
dan pergi ke tempat di mana
utusan itu telah memberi tahu
aku lempengan-lempengan itu
tersimpan; dan disebabkan oleh
jernihnya penglihatan yang telah aku peroleh mengenainya,
aku mengenali tempat itu seketika aku tiba di sana.
5 1 Ti d a k j a u h d a r i d e s a
Manchester, Ontario County,
New York, ada sebuah a bukit
berukuran cukup besar, dan
paling tinggi dari apa pun di
lingkungan itu. Pada sisi barat
bukit ini, tidak jauh dari puncaknya, di bawah sebuah batu

51 a pts Bukit Cumorah.
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berukuran cukup besar, terletak
lempengan-lempengan itu, disimpan di dalam sebuah kotak
batu. Batu ini tebal dan membulat di tengah pada sisi atasnya,
dan menipis ke arah pinggirnya,
sehingga bagian tengah darinya
kelihatan di atas tanah, tetapi
pinggirnya di seputarnya tertutup dengan tanah.
52 Setelah menyingkirkan tanah, aku mendapatkan sebuah
pengungkit, yang aku pasang di
bawah pinggiran batu itu, dan dengan sedikit pengerahan upaya
mengangkatnya. Aku melihat ke
dalam, dan di sana memang aku
melihat alempengan-lempengan,
b
Urim dan Tumim, dan c lempengan dada, sebagaimana dinyatakan oleh utusan itu. Kotak
yang di dalamnya itu terletak
dibentuk dengan meletakkan
batu-batu bersama dalam sejenis
semen. Di bagian terbawah kotak
diletakkan dua batu menyilangi
kotak itu, dan pada batu-batu ini
terletak lempengan-lempengan
itu dan benda-benda lain bersamanya.
53 Aku membuat upaya untuk
mengeluarkannya, tetapi dilarang oleh utusan itu, dan diberi
tahu lagi bahwa waktu untuk
menampilkannya belumlah tiba,
tidak juga akan tiba, sampai empat tahun sejak waktu itu; tetapi
dia memberi tahu aku bahwa
aku hendaknya datang ke tem52 a Morm. 6:6.
pts Lempengan-
Lempengan Emas.

pat itu tepat dalam satu tahun
sejak waktu itu, dan bahwa dia
di sana akan bertemu denganku,
dan bahwa aku mesti melanjutkan untuk melakukannya
sampai waktunya akan tiba untuk mendapatkan lempengan-
lempengan itu.
54 Sesuai dengan itu, sebagaimana aku telah diperintahkan,
aku pergi pada akhir tiap tahun,
dan pada tiap kalinya aku menemukan utusan yang sama di
sana, dan menerima petunjuk
dan kecerdasan darinya pada
tiap pembahasan kami, perihal
apa yang akan Tuhan lakukan,
dan bagaimana dan dengan
cara apa a kerajaan-N ya mesti
diselenggarakan pada zaman
terakhir.
Joseph Smith menikahi Emma
Hale—Dia menerima lempengan-
lempengan emas dari Moroni dan
menerjemahkan sebagian dari aksara itu—Martin Harris memperlihatkan aksara dan terjemahan
kepada Profesor Anthon, yang
mengatakan, “Aku tidak dapat
membaca sebuah kitab yang termeterai.” (Ayat 55–65.)
55 Karena keadaan duniawi
ayahku sangat terbatas, kami
merasa perlu untuk bekerja dengan tangan kami, mengupahkan diri dengan kerja harian
dan dengan cara lain, kapan
pun kami dapat memperoleh

		b pts Urim dan Tumim.
		c pts Lempengan
Dada.

54 a pts Kerajaan Allah.

Joseph Smith—Sejarah 1:56–59

kesempatan. Kadang-k adang
kami berada di rumah, dan
kadang-kadang di luar daerah,
dan dengan kerja berkelanjutan
dimungkinkan untuk memperoleh nafkah yang lumayan.
56 Pada tahun 1823 keluarga
ayahku dihadapkan dengan suatu kesengsaraan yang hebat dengan kematian kakak tertuaku,
a
Alvin. Pada bulan Oktober 1825,
aku diupah oleh seorang pria
tua terhormat bernama Josiah
Stoal, yang tinggal di Chenango
County, Negara Bagian New
York. Dia telah mendengar sesuatu tentang tambang perak
yang telah dibuka oleh orang-
orang Spanyol di Harmony,
Susquehanna County, Negara
Bagian Pennsylvania; dan telah, sebelum pengupahanku
olehnya, menggali, supaya, jika
mungkin, menemukan tambang
itu. Setelah aku pergi untuk tinggal bersamanya, dia mengambilku, dengan sisa buruhnya,
untuk menggali tambang perak
itu, di mana aku melanjutkan
bekerja selama hampir sebulan,
tanpa keberhasilan dalam pengupayaan kami, dan akhirnya
aku meyakinkan pria tua terhormat itu untuk berhenti menggali
mencarinya. Dari sini timbul cerita yang sangat umum tentang
pernahnya aku menjadi seorang
penggali harta.
57 Selama waktu ketika aku
dipekerjakan demikian, aku
56 a A&P 137:5–8.
57 a pts Emma Hale
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ditempatkan untuk menumpang bersama Tuan Isaac Hale,
dari tempat itu; di sanalah aku
pertama melihat istriku (putrinya), aEmma Hale. Pada tanggal
18 Januari 1827, kami menikah,
sementara aku masih dipekerjakan dalam pelayanan bagi Tuan
Stoal.
58 Disebabkan oleh perlanjutanku untuk bersikukuh
bahwa aku telah melihat suatu
penglihatan, a penganiayaan
masih mengikutiku, dan keluarga ayah istriku sangatlah menentang terhadap menikahnya
kami. Aku, oleh karena itu, merasa perlu untuk membawanya
ke tempat lain; sehingga kami
pergi dan menikah di rumah
Pejabat Hukum Lokal Tarbill,
di South Bainbridge, Chenango
County, New York. Segera setelah pernikahanku, aku meninggalkan tempat Tuan Stoal,
dan pergi ke tempat ayahku,
dan bertani bersamanya musim itu.
59 Pada akhirnya waktunya tiba untuk mendapatkan
lempengan-l empengan, Urim
dan Tumim, dan lempengan
dada itu. Pada hari kedua puluh
dua bulan September, seribu delapan ratus dan dua puluh tujuh,
setelah pergi seperti biasa pada
akhir tahun yang lain ke tempat
di mana itu disimpan, utusan
surgawi yang sama menyerahkannya kepadaku dengan

Smith.
58 a pts Penganiayaan.
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tanggung jawab ini: bahwa aku
hendaknya bertanggung jawab
atasnya; bahwa jika aku akan
membiarkannya lepas dengan
sembrono, atau melalui a kelalaian apa pun dariku, aku akan
disingkirkan; tetapi bahwa jika
aku akan menggunakan segala
ikhtiarku untuk b melindunginya, sampai dia, utusan itu, akan
datang mengambilnya, itu akan
dilindungi.
60 Aku segera mendapati
alasan mengapa aku telah menerima perintah-perintah yang
sedemikian ketatnya untuk menjaganya tetap aman, dan meng
apa utusan itu berkata bahwa
ketika aku telah melakukan apa
yang dituntut dari tanganku,
dia akan datang mengambilnya.
Karena segera setelah diketahui bahwa aku memilikinya,
pengerahan upaya yang paling dahsyat digunakan untuk
memperolehnya dariku. Setiap
tipu muslihat yang dapat diciptakan dikerahkan untuk tujuan
itu. Penganiayaan menjadi lebih
pahit dan hebat daripada sebelumnya, dan khalayak ramai
berada dalam kesiagaan secara
berkelanjutan untuk memperolehnya dariku jika mungkin.
Tetapi dengan kebijaksanaan
Allah, itu tetap aman dalam tanganku, sampai aku telah merampungkan melaluinya apa
yang dituntut dari tanganku.
Ketika, menurut rencana, utusan
59 a JS—S 1:42.
		b pts Tulisan Suci—

itu datang mengambilnya, aku
menyerahkannya kepadanya;
dan dia memilikinya dalam
tanggung jawabnya sampai hari
ini, hari kedua bulan Mei, seribu
delapan ratus dan tiga puluh
delapan.
61 Keributan itu, bagaimanapun, masih berlanjut, dan desas-
desus dengan seribu lidahnya
sepanjang waktu disibukkan dalam menyebarkan kebohongan
tentang keluarga ayahku, dan
tentang diriku. Jika aku mesti
menuturkan seperseribu bagian darinya, itu akan mengisi
berjilid-jilid buku. Penganiayaan, bagaimanapun, menjadi
demikian tak tertanggungkan
sehingga aku merasa perlu untuk meninggalkan Manchester,
dan pergi bersama istriku ke
Susquehanna County, di Negara
Bagian Pennsylvania. Sementara
mempersiapkan untuk berangkat—karena sangat miskin, dan
penganiayaan sedemikian beratnya ke atas diri kami sehingga
tidak ada kemungkinan bahwa
kami akan pernah menjadi berbeda—di tengah kesengsaraan
kami, kami menemukan seorang teman dalam diri seorang
pria terhormat bernama aMartin
Harris, yang datang kepada
kami dan memberiku lima puluh dolar untuk membantu kami
dalam perjalanan kami. Tuan
Harris adalah penduduk Kota
Praja Palmyra, Wayne County,

Tulisan suci harus
dilestarikan.

61 a A&P 5:1.
pts Martin Harris.
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di Negara Bagian New York, dan
petani yang dihormati.
62 Dengan bantuan yang tepat
waktu ini aku dimungkinkan
untuk menjangkau tempat tujuanku di Pennsylvania; dan segera setelah tibanya aku di sana
aku mulai menyalin aksara dari
lempengan-l empengan. Aku
menyalin sejumlah besar darinya, dan melalui sarana aUrim
dan Tumim aku menerjemahkan
sebagian darinya, yang aku lakukan antara waktu aku tiba di
rumah ayah istriku, pada bulan
Desember, dan bulan Februari
berikutnya.
63 Suatu kali pada bulan
Februari ini, Tuan Martin Harris
yang telah disebutkan sebelumnya datang ke tempat kami,
mengambil aksara yang telah aku salin dari lempengan-
lempengan itu, dan berangkat
dengannya ke Kota New York.
Untuk apa yang terjadi yang
berhubungan dengan dia dan
aksara itu, aku merujuk pada
catatannya sendiri tentang keadaan itu, sebagaimana dia menuturkannya kepadaku setelah
kembalinya dia, yang adalah
sebagai berikut:
64 “Aku pergi ke Kota New
York, dan menunjukkan aksara
yang telah diterjemahkan, dengan terjemahannya, kepada
Profesor Charles Anthon, seorang
pria terhormat yang termasyhur untuk pencapaian kesusastraannya. Profesor Anthon
62 a pts Urim dan Tumim.
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menyatakan bahwa terjemahan
itu benar, bahkan lebih daripada
apa pun yang sebelumnya telah dia lihat diterjemahkan dari
bahasa Mesir. Aku kemudian
memperlihatkan kepadanya
apa yang belum diterjemahkan,
dan dia mengatakan bahwa itu
adalah bahasa Mesir, bahasa
Kasdim, bahasa Asiria, dan bahasa Arab; dan dia mengatakan
itu adalah aksara yang benar.
Dia memberikanku selembar
sertifikat, menegaskan kepada
orang-orang Palmyra bahwa itu
adalah aksara yang benar, dan
bahwa terjemahan dari yang
seperti itu sebagaimana yang
telah diterjemahkan juga benar.
Aku mengambil sertifikat itu dan
menaruhnya ke dalam sakuku,
dan baru saja akan meninggalkan rumah itu, ketika Tuan
Anthon memanggilku kembali,
dan menanyaiku bagaimana pemuda itu menemukan bahwa ada
lempengan-lempengan emas di
tempat di mana dia menemukannya. Aku menjawab bahwa
seorang malaikat Allah telah
mengungkapkannya kepadanya.
65 “Dia kemudian berkata kepadaku, ‘Biarlah aku melihat
sertifikat itu.’ Aku sesuai dengan
itu mengambilnya dari sakuku
dan memberikannya kepada dia,
lalu dia mengambilnya dan menyobeknya berkeping-k eping,
mengatakan bahwa tidak ada
hal yang seperti itu sekarang seperti pelayanan para amalaikat,

65 a pts Malaikat.
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dan bahwa jika aku mau membawa lempengan-l empengan
itu kepadanya dia akan menerjemahkannya. Aku memberi
tahu dia bahwa sebagian dari
lempengan-lempengan itu btermeterai, dan bahwa aku dilarang untuk membawanya. Dia
menyahut, ‘Aku tidak dapat
membaca sebuah kitab yang termeterai.’ Aku meninggalkannya
dan pergi kepada Dr. Mitchell,
yang membenarkan apa yang
telah Profesor Anthon katakan
perihal baik aksara maupun terjemahan itu.”
·······
Oliver Cowdery melayani sebagai
tenaga penulis dalam menerjemahkan Kitab Mormon—Joseph dan
Oliver menerima Imamat Harun
dari Yohanes Pembaptis—Mereka
dibaptis, ditahbiskan, dan menerima roh nubuat. (Ayat 66–75.)
66 Pada hari ke-5 bulan April
1829, a Oliver Cowdery datang
ke rumahku, yang sampai waktu
itu belum pernah aku melihatnya. Dia menyatakan kepadaku
bahwa karena sedang mengajar
sekolah di lingkungan di mana
ayahku bertempat tinggal, dan
ayahku adalah salah seorang
dari mereka yang mengirim
ke sekolah itu, dia pergi menumpang untuk suatu masa di
65 b Yes. 29:11–12;
2 Ne. 27:10;
Eter 4:4–7.
66 a pts Oliver Cowdery.
68 a pts Baptis, Baptisan.
		b pts Pengampunan

rumahnya, dan sementara di
sana keluarga itu menuturkan
kepadanya keadaan telah diterimanya lempengan-lempengan
olehku, dan sesuai dengan itu
dia telah datang untuk mengajukan pertanyaan kepadaku.
67 Dua hari setelah tibanya
Tuan Cowdery (yang adalah
tanggal 7 April) aku mulai menerjemahkan Kitab Mormon,
dan dia mulai menulis bagiku.
·······
68 Kami masih melanjutkan
pekerjaan penerjemahan, ketika,
pada bulan yang berikut (Mei
1829), kami pada suatu hari tertentu pergi ke hutan untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan
perihal abaptisan untuk bpengampunan akan dosa-dosa, yang
kami temukan disebut-sebut dalam penerjemahan lempengan-
lempengan itu. Sementara kami
disibukkan demikian, berdoa
dan meminta kepada Tuhan, seorang cutusan dari surga turun
dalam dawan cahaya, dan setelah emenumpangkan tangannya
ke atas diri kami, dia fmenahbiskan kami, mengatakan:
69 Ke atas dirimu para hamba
sesamaku, dalam nama Mesias,
aku menganugerahkan a Imamat
Harun, yang memegang kunci-
kunci pelayanan para malaikat,
dan Injil pertobatan, dan baptisan

akan Dosa-Dosa.
		c pts Yohanes
Pembaptis.
		d Bil. 11:25;
Eter 2:4–5, 14;
A&P 34:7.

		e PK 1:5.
pts Penumpangan
Tangan.
		f pts Penahbisan;
Wewenang.
69 a pts Imamat Harun.
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melalui pencelupan untuk pengampunan akan dosa-dosa; dan ini
tidak akan pernah diambil lagi
dari bumi sampai para putra bLewi
mempersembahkan lagi suatu
persembahan bagi Tuhan dalam
kesalehan.
70 Dia mengatakan Imamat
Harun ini tidak memiliki kuasa penumpangan tangan untuk akarunia Roh Kudus, tetapi
bahwa ini akan dianugerahkan
ke atas diri kami setelah ini;
dan dia memerintahkan kami
untuk pergi dan dibaptis, dan
memberi kami arahan bahwa
aku hendaknya membaptis
Oliver Cowdery, dan bahwa sesudahnya dia hendaknya membaptisku.
71 Sesuai dengan itu kami pergi
dan dibaptis. Aku membaptisnya terlebih dahulu, dan sesudahnya dia membaptisku—yang
setelahnya aku menumpangkan
tanganku ke atas kepalanya dan
menahbiskannya pada Imamat
Harun, dan sesudahnya dia
menumpangkan tangannya ke
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atas diriku dan menahbiskanku
pada Imamat yang sama—
k a re n a d e m i k i a n l a h k a m i
diperintahkan.*
72 Utusan yang mengunjungi
kami pada kejadian ini dan
menganugerahkan Imamat ini
ke atas diri kami, mengatakan bahwa namanya adalah
Yohanes, orang yang sama yang
disebut aYohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru, dan bahwa
dia bertindak di bawah arahan
b
Petrus, cYakobus, dan d Yohanes,
yang memegang e kunci-k unci
Imamat f Melkisedek, yang Imamat itu, dia katakan, akanlah
pada waktu yang tepat dianugerahkan ke atas diri kami, dan
bahwa aku akan disebut g Penatua pertama Gereja, dan dia
(Oliver Cowdery) yang kedua.
Itu terjadi pada hari kelima belas bulan Mei 1829, bahwa kami
ditahbiskan di bawah tangan
utusan ini, dan dibaptis.
73 Dengan segera pada kemunculan kami keluar dari air
setelah kami dibaptis, kami

* Oliver Cowdery menguraikan peristiwa ini demikian: “Inilah hari-hari yang tidak pernah akan dilupakan—duduk di bawah bunyi suara yang didikte oleh ilham
dari surga, membangunkan rasa syukur terbesar di dada ini! Hari demi hari saya
melanjutkan, tak tersela, untuk menulis dari mulutnya, ketika dia menerjemahkan
dengan Urim dan Tumim, atau, sebagaimana orang-orang Nefi akan katakan, ‘Penafsir,’ sejarah atau catatan yang disebut ‘Kitab Mormon.’
“Untuk menyebutkan, bahkan dalam beberapa kata, catatan menarik yang diberikan oleh Mormon dan putranya yang setia, Moroni, tentang suatu umat yang
69 b Ul. 10:8;
A&P 13; 124:39.
pts Lewi—Suku
Lewi.
70 a pts Karunia
Roh Kudus.
72 a pts Yohanes

Pembaptis.
		b A&P 27:12–13.
pts Petrus.
		c pts Yakobus,
Putra Zebedeus.
		d pts Yohanes, Putra
Zebedeus.

		e pts Kunci-Kunci
Imamat.
		f pts Imamat
Melkisedek.
		g pts Penatua.
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mengalami berkat-berkat yang
besar dan mulia dari Bapa Surgawi kita. Segera setelah aku
membaptis Oliver Cowdery,
a
Roh Kudus turun ke atas dirinya, dan dia berdiri dan b bernubuat banyak hal yang tak
lama lagi akan terjadi. Dan lagi,
sesegera setelah aku dibaptis
olehnya, aku juga memperoleh
roh nubuat, ketika, berdiri, aku
bernubuat mengenai berdirinya
Gereja ini, dan banyak hal lain
yang berhubungan dengan Gereja, dan angkatan anak-a nak
manusia ini. Kami dipenuhi
dengan Roh Kudus, dan bersukacita di dalam Allah keselamatan kita.
74 Pikiran kami sekarang diterangi, kami mulai merasakan
tulisan suci terbuka bagi a pengertian kami, dan b arti dan
maksud sejati dari petikannya
yang lebih misterius diungkapkan kepada kami dalam suatu
cara yang tidak pernah dapat
kami capai sebelum ini, tidak

juga sebelumnya pernah terpikirkan. Sementara itu kami
dipaksa untuk menyimpan rahasia keadaan tentang telah
diterimanya Imamat dan telah
dibaptisnya kami, disebabkan
oleh semangat penganiayaan
yang telah menyatakan diri di
lingkungan itu.
75 Kami telah diancam dengan
dikeroyok, dari waktu ke waktu,
dan ini, pula, oleh penganut
agama. Dan maksud mereka untuk mengeroyok kami hanyalah
diurungkan oleh pengaruh keluarga ayah istriku (di bawah
pemeliharaan baik Ilahi), yang
telah menjadi sangat ramah terhadapku, dan yang menentang
gerombolan perusuh, dan rela
bahwa aku akan diperkenankan
untuk melanjutkan pekerjaan
penerjemahan tanpa penyelaan;
dan oleh karena itu menawarkan
dan menjanjikan kepada kami
perlindungan dari segala tindakan tidak sah, sejauh mereka
mampu.

dahulunya dikasihi dan berkenan bagi surga, akan melampaui rancangan saya yang
sekarang; saya akan oleh karena itu menangguhkan ini ke suatu periode mendatang, dan, sebagaimana saya katakan dalam prakata, mengarah lebih langsung pada
beberapa insiden yang erat berhubungan dengan berdirinya Gereja ini, yang boleh
jadi memikat bagi beberapa ribu orang yang telah melangkah ke depan, di tengah
kerutan dahi orang fanatik dan fitnah orang munafik, dan memeluk Injil Kristus.
“Tak seorang pun, dalam pikiran sadar mereka, dapat menerjemahkan dan menulis arahan yang diberikan kepada orang-orang Nefi dari mulut Juruselamat, tentang
cara yang tepat yang melaluinya manusia hendaknya membangun Gereja-Nya, dan
khususnya ketika kebusukan telah menyebarkan suatu ketidakpastian atas segala
bentuk dan sistem yang dipraktikkan di antara manusia, tanpa menghasratkan hak
istimewa untuk memperlihatkan kerelaan hati dengan dikuburkan dalam kuburan
yang cair, untuk menjawab ‘suara hati yang baik melalui kebangkitan Yesus Kristus.’
73 a pts Roh Kudus.
		b pts Nubuat.

74 a pts Pengertian.
		b Yoh. 16:13.
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“Setelah menulis laporan yang diberikan tentang pelayanan Juruselamat kepada
sisa benih keturunan Yakub, di atas benua ini, adalah mudah untuk dilihat, seperti
yang nabi katakan itu akan terjadi, bahwa kegelapan menutupi bumi dan kegelapan
pekat pada pikiran orang-orang. Dengan memikirkan lebih lanjut adalah mudah
untuk dilihat bahwa di tengah pertikaian dan hiruk-pikuk yang hebat mengenai
agama, tak seorang pun memiliki wewenang dari Allah untuk melaksanakan tata
cara-tata cara Injil. Karena pertanyaan itu mungkin diajukan, apakah orang-orang
memiliki wewenang untuk melayani dalam nama Kristus, yang menyangkal wahyu-
wahyu, bilamana kesaksian tentang-Nya tidak kurang daripada roh nubuat, dan
agama-Nya didasarkan, dibangun, dan didukung oleh wahyu-wahyu langsung,
pada segala zaman dunia ketika Dia telah memiliki suatu umat di atas bumi? Jika
fakta ini dikuburkan, dan dengan hati-hati disembunyikan oleh orang-orang yang
kelicinannya akan ada dalam bahaya jika sekali saja diizinkan untuk bersinar di
muka orang-orang, itu tidaklah lagi untuk kami; dan kami hanya menunggu perintahnya diberikan ‘Bangkit dan dibaptislah.’
“Ini tidaklah lama dihasratkan sebelum dijadikan nyata. Tuhan, yang kaya dalam belas kasihan, dan senantiasa bersedia untuk menjawab doa yang konsisten
dari yang rendah hati, setelah kami meminta kepada-Nya dalam suatu cara yang
kuat, jauh dari tempat tinggal orang-orang, mengabdikasi untuk menyatakan kepada kami kehendak-Nya. Dengan tiba-tiba, seolah-olah dari tengah kekekalan,
suara Penebus memfirmankan kedamaian kepada kami, sementara tabir terbelah
dan malaikat Allah turun berpakaian dengan kemuliaan, dan menyampaikan pesan
yang dengan bersemangat dinantikan, dan kunci-kunci Injil pertobatan. Alangkah
sukacitanya! alangkah ajaibnya! alangkah mengagumkannya! Saat dunia tersiksa
dan bingung—saat jutaan orang sedang meraba-raba bagaikan orang buta mencari
tembok, dan saat semua orang sedang bersandar pada ketidakpastian, sebagai kelompok massa yang umum, mata kami melihat, telinga kami mendengar, bagaikan
di ‘siang bolong’; ya, lebih—melebihi kemilau sinar matahari bulan Mei, yang pada
waktu itu mencurahkan kegemerlapannya di atas permukaan alam! Kemudian suaranya, walaupun lembut, menusuk ke lubuk hati, dan perkataannya, ‘Aku adalah
hamba sesamamu,’ menghilangkan setiap rasa takut. Kami mendengarkan, kami
menatap, kami mengagumi! Itulah suara seorang malaikat dari kemuliaan, itulah
sebuah pesan dari Yang Mahatinggi! Dan ketika kami mendengar kami bersukacita,
saat kasih-Nya tersulut ke atas jiwa kami, dan kami terbungkus dalam penglihatan
Yang Mahakuasa! Di manakah ada ruang untuk keraguan? Tidak di mana pun juga;
ketidakpastian telah lenyap, keraguan telah tenggelam tidak lagi timbul, sementara
khayalan dan penipuan telah lenyap selamanya!
“Tetapi, saudara terkasih, pikirkanlah, lebih lanjut pikirkanlah untuk sesaat, betapa sukacita memenuhi hati kami, dan dengan alangkah terkejutnya kami mesti
membungkuk, (karena siapakah yang tidak akan menekukkan lutut untuk berkat
yang demikian?) ketika kami menerima di bawah tangannya Imamat Kudus ketika dia berkata, ‘Ke atas dirimu para hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku
menganugerahkan Imamat ini dan wewenang ini, yang akan tetap tinggal di atas
bumi, agar para putra Lewi boleh mempersembahkan suatu persembahan bagi
Tuhan dalam kesalehan!’
“Saya tidak akan berusaha untuk melukiskan kepada Anda perasaan hati ini,
tidak juga keindahan dan kemuliaan agung yang mengelilingi kami pada kejadian
ini; tetapi Anda akan memercayai saya ketika saya katakan, bahwa bumi, tidak
juga orang-orangnya, dengan kefasihan lidah oleh waktu, tidak dapat mulai mendandani bahasa dalam cara semenarik dan seluhur seperti sosok yang kudus ini.
Tidak; tidak juga bumi ini memiliki kekuatan untuk memberikan sukacita, untuk
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melimpahkan kedamaian, atau memahami kebijaksanaan yang termuat dalam tiap
kalimat sebagaimana itu disampaikan melalui kuasa Roh Kudus! Manusia boleh
menipu sesamanya manusia, penipuan boleh mengikuti penipuan, dan anak-anak
dari yang jahat boleh memiliki kekuatan untuk merayu yang bodoh dan yang tak
diajar, sampai tidak ada apa pun selain khayalan memberi makan banyak orang,
dan buah kebohongan membawa dalam arusnya yang ceroboh ke kubur; tetapi
satu sentuhan dengan jari kasih-Nya, ya, seberkas cahaya kemuliaan dari dunia di
atas, atau satu firman dari mulut Juruselamat, dari dada kekekalan, menyambar
itu semuanya ke dalam keremehan, dan menghapusnya selamanya dari pikiran.
Keyakinan bahwa kami berada di hadirat seorang malaikat, kepastian bahwa kami
mendengar suara Yesus, dan kebenaran tak tercela sebagaimana itu mengalir dari
sosok yang murni, didiktekan oleh kehendak Allah, adalah bagi saya melampaui
uraian, dan saya akan senantiasa memandang ungkapan kebaikan Juruselamat ini
dengan keterpukauan dan ungkapan terima kasih sementara saya diizinkan untuk
tinggal; dan di dalam tempat tinggal di mana kesempurnaan berdiam dan dosa tidak
pernah datang, saya berharap untuk memuja pada hari itu yang tidak akan pernah
berhenti.”—Messenger and Advocate, jld. 1 (Oktober 1834), hlm. 14–16.

PASAL-PASAL
KEPERCAYAAN
GEREJA YESUS KRISTUS DARI
ORANG-O RANG SUCI ZAMAN AKHIR

K

AMI apercaya kepada bAllah,
Bapa Yang Kekal, dan kepada cPutra-Nya, Yesus Kristus,
dan kepada d Roh Kudus.
2 Kami percaya bahwa manusia
akan dihukum karena a dosa-
dosa mereka sendiri, dan bukan
karena bpelanggaran Adam.
3 Kami percaya bahwa melalui
a
Pendamaian Kristus, seluruh
umat manusia boleh bdiselamatkan, melalui c kepatuhan pada
d
hukum dan tata cara eInjil.
4 Kami percaya bahwa asas dan
a
tata cara pertama Injil adalah:
pertama, b Iman kepada Tuhan
Yesus Kristus; kedua, c Pertobatan; ketiga, d Baptisan melalui
pencelupan untuk e pengampunan akan dosa-dosa; keempat,
1 1 a pts Percaya,
		b
		c
		d
2a

		b
3a
		b

Kepercayaan.
pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
pts Ke-Allah-an—
Allah Putra;
Yesus Kristus.
pts Ke-Allah-an—
Allah Roh Kudus;
Roh Kudus.
Ul. 24:16;
Yeh. 18:19–20.
pts Hak Pilihan;
Tanggung Jawab.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
pts Pendamaian.
Mosia 27:24–26;
Musa 5:9.

		c
		d
		e
4a
		b
		c
		d
		e
		f
		g
5a
		b
		c
		d

Penumpangan tangan untuk
karunia Roh Kudus.
5 Kami percaya bahwa seseorang mesti adipanggil oleh Allah,
melalui b nubuat, dan melalui
c
penumpangan tangan oleh mereka yang d berwenang, untuk
e
mengkhotbahkan Injil dan melaksanakan f tata caranya.
6 Kami percaya pada a organisasi yang sama yang ada di
dalam Gereja Zaman Dahulu,
yaitu, b rasul, c nabi, d gembala,
pengajar, e pemberita Injil, dan
sebagainya.
7 Kami percaya pada a karunia b bahasa, c nubuat, d wahyu,
e
penglihatan, f penyembuhan,
g
penafsiran bahasa, dan sebagainya.
f

g

pts Keselamatan.
pts Patuh, Kepatuhan.
pts Hukum.
pts Injil.
pts Tata Cara.
pts Iman.
pts Pertobatan.
pts Baptis, Baptisan.
pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
pts Penumpangan
Tangan.
pts Karunia
Roh Kudus.
pts Pemanggilan.
pts Nubuat.
pts Penumpangan
Tangan.
pts Imamat;

Wewenang.
		e pts Khotbah.
		f Alma 13:8–16.
6 a pts Tanda-Tanda
Gereja Sejati—
Organisasi Gereja.
		b pts Rasul.
		c pts Nabi.
		d pts Uskup.
		e pts Bapa Bangsa;
Pemberita Injil.
7 a pts Karunia Roh.
		b pts Karunia Bahasa.
		c pts Nubuat.
		d pts Wahyu.
		e pts Penglihatan.
		f pts Penyembuhan.
		g 1 Kor. 12:10;
Morm. 9:7–8.
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8 Kami percaya aAlkitab adalah bfirman Allah sejauh diterjemahkan csecara benar; kami juga
percaya d Kitab Mormon adalah
firman Allah.
9 Kami percaya segala yang
telah Allah aungkapkan, segala
yang sekarang Dia ungkapkan,
dan kami percaya bahwa Dia
masih akan b mengungkapkan
banyak hal yang besar dan penting berkaitan dengan Kerajaan
Allah.
10 Kami percaya pada a pengumpulan harfiah Israel dan
pada pemulihan bSepuluh
Suku; bahwa c Sion (Yerusalem
Baru) akan dibangun di Benua
Amerika; bahwa Kristus akan
d
memerintah secara pribadi di
atas bumi; dan, bahwa bumi
akan ediperbarui dan menerima
f
kemuliaan gfirdausnya.
11 Kami menuntut a hak istimewa untuk menyembah Allah
Yang Mahakuasa menurut bsuara hati c nurani kami sendiri,
8 a pts Alkitab.
		b pts Firman Allah.
		c 1 Ne. 13:20–40;
14:20–26.
		d pts Kitab Mormon.
9 a pts Wahyu.
		b Am. 3:7;
A&P 121:26–33.
pts Tulisan Suci—
Tulisan suci yang
dinubuatkan
untuk tampil.
10 a Yes. 49:20–22; 60:4;
1 Ne. 19:16–17.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		b pts Israel—Sepuluh

		c

		d
		e
		f

		g

dan memperkenankan semua
orang hak istimewa yang sama,
biarlah mereka dmenyembah bagaimana, di mana, atau apa yang
mereka kehendaki.
12 Kami percaya pada sikap
tunduk kepada raja, presiden,
penguasa, dan pejabat hukum,
dalam mematuhi, menghormati,
dan mendukung ahukum.
13 Kami percaya pada sikap
a
jujur, benar, bsuci, baik hati, bajik, dan c melakukan kebaikan
kepada semua orang; sesungguhnya, kami boleh berkata
bahwa kami mengikuti dpetuah
Paulus—Kami percaya segala
hal, kami e mengharap segala
hal, kami telah bertahan dalam
banyak hal, dan berharap sanggup f bertahan dalam segala hal.
Jika ada apa pun yang g bajik,
indah, atau dikatakan baik atau
layak dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini.
Joseph Smith.

suku Israel
yang hilang.
Eter 13:2–11;
A&P 45:66–67; 84:2–5;
Musa 7:18.
pts Sion;
Yerusalem Baru.
pts Milenium.
pts Bumi—
Pembersihan bumi.
yaitu suatu kondisi
seperti Taman Eden;
Yes. 11:6–9; 35; 51:1–3;
65:17–25;
Yeh. 36:35.
pts Firdaus.
pts Kemuliaan.

11 a
		b
		c
		d
12 a
13 a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

A&P 134:1–11.
pts Hak Pilihan.
pts Suara Hati.
pts Ibadat.
A&P 58:21–23.
pts Hukum.
pts Integritas;
Jujur, Kejujuran.
pts Kesucian.
pts Pelayanan.
Flp. 4:8.
pts Harapan.
pts Bertahan.
pts Kebajikan;
Kesahajaan.

