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SáchMặcMôn
Truyện Ký do Chính TayMặcMôn Viết trên Các Bảng
Khắc Lấy từ Các Bảng Khắc Nê Phi

Vậy nên, đây là truyện tóm lược về biên sử của dân Nê Phi và dân La Man—Viết cho
dân La Man, là dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên, và cả cho dân Do Thái và Dân
Ngoại nữa—Viết theo lệnh truyền, và cũng theo tinh thần tiên tri và mặc khải—Viết
xong, niêm phong và cất giấu trong Chúa để khỏi bị hủy diệt—Sẽ xuất hiện nhờ ân
tứ và quyền năng của Thượng Đế để được phiên dịch—Được chính tay Mô Rô Ni
niêm phong và cất giấu trong Chúa, để xuất hiện đúng kỳ định qua người Dân
Ngoại—Sách được phiên dịch nhờ ân tứ của Thượng Đế.

Sách còn gồm truyện tóm lược lấy từ Sách Ê The, là biên sử của dân Gia Rết, là dân
bị phân tán lúc Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ của dân chúng khi họ xây tháp cao để lên
trời—Là tài liệu để chỉ cho đám dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên biết những
việc vĩ đại mà Chúa đã làm cho tổ phụ họ và để họ có thể biết được những giao ước
của Chúa, ngõ hầu họ không bị khai trừ mãi mãi—Và cũng để thuyết phục cho người
Do Thái và người Dân Ngoại tin rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế
Vĩnh Cửu, đã biểu hiện cho tất cả quốc gia biết—Và giờ đây, nếu có lỗi lầm thì đó là
lỗi lầm của loài người; vậy nên, đừng có lên án những sự việc của Thượng Đế, để các
người có thể được xét thấy là không tì vết trước ghế phán xét của Đấng Ky Tô.

Bản dịch nguyên thủy từ các bảng khắc sang Anh Ngữ do Joseph
Smith, Jr.

Ấn bản Anh Ngữ đầu tiên in tại Palmyra, New York, Hoa Kỳ, năm 1830



SáchNê PhiThứNhất
Triều Đại và Giáo Vụ Của Ông

Truyện ký về Lê Hi và vợ ông là Sa Ri A cùng bốn người con trai của ông có tên như sau
(bắt đầu từ người con trưởng): LaMan, Lê Mu Ên, Sam, và Nê Phi. Chúa báo trước
cho Lê Hi biết ông phải rời khỏi xứ Giê Ru Sa Lem vì ông đã tiên tri cho dân chúng biết
về sự bất chính của họ và họ tìm cách hủy diệt mạng sống của ông. Ông cùng gia đình
hành trình ba ngày trong vùng hoang dã. Nê Phi đem các anh mình trở lại xứ Giê Ru
Sa Lem để tìm biên sử của người DoThái. Truyện ký về những nỗi thống khổ của họ.
Họ lấy các con gái của Ích Ma Ên làm vợ. Họ đem gia đình đi vào vùng hoang dã.
Những sự đau đớn và những nỗi thống khổ của họ trong vùng hoang dã. Lộ trình của
họ. Họ đến bên bờ đại dương. Các anh của Nê Phi nổi lên chống ông. Ông làm họ đuối
lý và đóng một chiếc thuyền. Họ đặt tên nơi ấy là Phong Phú. Họ vượt đại dương đến
đất hứa, và vân vân. Thiên ký thuật này viết theo truyện ký của Nê Phi; hay nói cách
khác, tôi, Nê Phi, đã ghi chép biên sử này.

1 Nê Phi 1
1 Tôi, Nê Phi, nhờ sinh trưởng trong một gia đình nề nếp nên được dạy dỗ dựa trên

một phần lớn những kiến thức của cha tôi; và trong những chuổi ngày của đời tôi, tôi
đã từng chứng kiến biết bao nỗi thống khổ, tuy vẫn được Chúa dành cho nhiều ưu đãi
trong suốt cuộc đời tôi; phải, tôi đã có được sự hiểu biết lớn lao về lòng nhân từ và
những điều kín nhiệm của Thượng Đế, vậy nên tôi viết một biên sử về những diễn
biến trong đời tôi.

2 Phải, tôi viết biên sử này theo ngôn ngữ của cha tôi, là một ngôn ngữ gồm có kiến
thức của người Do Thái với ngôn ngữ của người Ai Cập.

3 Và tôi biết rằng biên sử mà tôi ghi chép ra đây là có thật; và chính tay tôi đã ghi
chép và dựa theo sự hiểu biết của mình.

4 Vì chuyện rằng vào đầu năm thứ nhất của triều đại Sê Đê Kia, vua Giu Đa (cha tôi
là Lê Hi đã sống tại Giê Ru Sa Lem suốt đời ông); chính trong năm này có nhiều vị
tiên tri đến và nói những lời tiên tri cho dân chúng biết rằng họ phải hối cải, bằng
không thì thành phố Giê Ru Sa Lem vĩ đại ắt sẽ bị hủy diệt.

5 Vậy nên chuyện rằng, trong lúc cha tôi là Lê Hi đi ra ngoài cầu nguyện Chúa; phải,
ông đã cầu nguyện hết tấm lòng thành của mình cho dân ông.

6 Và chuyện rằng, lúc ông cầu nguyện Chúa thì một cột lửa xuất hiện trên phiến đá
trước mặt ông; và ông được nghe thấy rất nhiều điều; và cũng chính vì những điều
nghe thấy đó mà ông đã kinh hãi và run sợ vô cùng.

7 Và chuyện rằng, ông trở về nhà riêng tại Giê Ru Sa Lem và ông nằm vật xuống
giường, tâm thần chan hòa Thánh Linh cùng những điều ông vừa mục kích.

8 Và trong khi tâm thần chan hòa Thánh Linh như vậy, ông được đưa vào trong một
khải tượng đến độ trông thấy được các tầng trời mở ra, và ông nghĩ là ông đã thấy
được Thượng Đế đang ngự trên ngai của Ngài có vô số nhóm thiên thần bao quanh và
đang trong trạng thái ca hát và suy tôn Thượng Đế của họ.
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9 Và chuyện rằng, ông trông thấy có Một Vị bước xuống khỏi giữa tầng trời, và ông
nhận thấy hào quang của vị đó chói sáng hơn cả ánh mặt trời vào lúc giữa trưa.

10 Và ông còn trông thấy có mười hai vị khác đi theo vị đó, và hào quang của các vị
này cũng chói sáng hơn cả ánh sáng của các vì sao trên vòm trời.

11 Và tất cả các vị ấy đi xuống và tiến tới mặt đất; và vị đi đầu tiên đến đứng trước mặt
cha tôi, trao cho ông một cuốn sách và bảo ông hãy đọc.

12 Và chuyện rằng, khi ông đọc sách ấy, ông được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa.
13 Và ông đọc rằng: Khốn thay, khốn thay cho Giê Ru Sa Lem, vì ta đã thấy những

điều khả ố của mi! Phải, cha tôi quả đã đọc nhiều điều liên hệ đến Giê Ru Sa
Lem—rằng thành phố này sẽ bị hủy diệt, và dân cư ngụ trong ấy cũng vậy; nhiều
người sẽ bị chết bởi gươm đao, và nhiều người khác sẽ bị bắt đày qua Ba Bi Lôn.

14 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi đọc và thấy nhiều điều vĩ đại và kỳ diệu, ông đã
thốt lên nhiều điều với Chúa như vầy: Vĩ đại và kỳ diệu thay những việc làm của
Ngài, hỡi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngai của Ngài ở trên các tầng trời cao vời vợi,
và quyền năng, sự nhân từ, cùng lòng thương xót của Ngài trên tất cả dân cư trên thế
gian này; và bởi Ngài giàu lòng thương xót, nên Ngài không đành để cho ai đã biết
tìm tới Ngài phải bị diệt vong.

15 Và đây là những lời cha tôi đã thốt ra để ca ngợi Thượng Đế của ông, vì tâm hồn
ông rất hân hoan, và lòng ông tràn ngập niềm sung sướng vì những điều ông đã được
thấy, phải, những điều mà Chúa đã cho ông thấy.

16 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, không ghi chép hết những điều mà cha tôi đã viết ra, vì lẽ
cha tôi đã viết rất nhiều về những điều ông được thấy trong những khải tượng và
trong các giấc mộng. Ông cũng đã viết rất nhiều về những điều ông tiên tri và ngỏ
cùng các con ông, mà tôi sẽ không ghi chép lại đầy đủ được.

17 Nhưng tôi sẽ ghi chép những diễn biến trong đời tôi. Này, tôi xin tóm lược lại biên
sử của cha tôi trên các bảng khắc do tay tôi làm ra; vậy nên, sau khi tóm lược xong
biên sử của cha tôi, tôi sẽ ghi chép lại đời tư của tôi.

18 Vậy nên tôi muốn các người biết rằng, sau khi Chúa cho cha tôi là Lê Hi trông thấy
những điều kỳ diệu, phải, về sự tàn phá của Giê Ru Sa Lem, này, ông đã đi đến giữa
đám đông dân chúng, rồi bắt đầu nói tiên tri và rao truyền cho họ những điều ông đã
được nghe thấy.

19 Và chuyện rằng, người Do Thái đã chế nhạo ông vì những điều mà ông đã làm
chứng về họ; vì quả thật ông đã làm chứng về sự độc ác và những điều khả ố của họ;
ông còn làm chứng rằng, những điều ông nghe thấy và luôn cả những điều ông đọc
được trong sách, biểu lộ rõ ràng sự hiện đến của Đấng Mê Si, và luôn cả sự cứu chuộc
thế gian nữa.

20 Rồi khi những người Do Thái nghe những điều này họ trở nên tức giận với ông;
phải, như trước kia họ đã từng tức giận các vị tiên tri thời xưa, là những người mà họ
đã từng xua đuổi, ném đá và sát hại; nay họ cũng tìm kiếm mạng sống của ông để họ
có thể lấy mạng sống ấy. Nhưng này, tôi, Nê Phi, sẽ cho các người thấy rằng, tấm lòng
thương xót dịu dàng của Chúa được dành cho tất cả những người được Ngài chọn lựa,
nhờ đức tin của họ, để làm cho họ hùng mạnh ngay cả có được quyền năng giải thoát.

1 Nê Phi 2
1 Vì này, chuyện rằng, Chúa đã nói với cha tôi, phải, trong một giấc mộng, Ngài đã

phán cùng ông rằng: Lê Hi, phước thay cho con vì những việc con đã làm; và vì con
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đã trung thành và đã rao truyền cho dân này biết những gì ta truyền lệnh cho con, này,
chúng đang tìm cách lấy mạng sống của con.

2 Và chuyện rằng Chúa đã truyền lệnh cho cha tôi, phải, trong một giấc mộng, rằng
ông phải đem gia đình đi vào vùng hoang dã.

3 Và chuyện rằng, ông là người biết vâng lời Chúa, vậy nên ông làm theo lời Chúa
truyền dạy.

4 Và chuyện rằng, ông ra đi vào vùng hoang dã. Và ông bỏ lại nhà cửa và đất thừa
hưởng, cùng vàng bạc và các vật quý báu, và ông chẳng đem theo thứ gì ngoài gia đình
mình, và lương thực, cùng các lều vải, rồi ra đi vào vùng hoang dã.

5 Và ông đi xuống cạnh vùng ranh giới gần ven Biển Đỏ, sau đó ông hành trình
trong vùng hoang dã dọc theo vùng ranh giới gần ven Biển Đỏ hơn; và ông quả thật
đã hành trình trong vùng hoang dã cùng với gia đình gồm có: mẹ tôi là Sa Ri A, các
anh tôi là La Man, Lê Mu Ên, và Sam.

6 Và chuyện rằng, sau khi ông đã hành trình được ba ngày trong vùng hoang dã, ông
dựng lều trong thung lũng bên bờ một dòng sông có nước.

7 Và chuyện rằng, ông lập một bàn thờ bằng đá, và dâng lễ vật lên Chúa và tạ ơn
Chúa, Thượng Đế của chúng tôi.

8 Và chuyện rằng, ông đặt tên cho sông ấy là La Man. Sông này chảy về Biển Đỏ; và
thung lũng này nằm ở vùng ranh giới gần cửa sông.

9 Và khi cha tôi thấy nước sông chảy dồn về lòng Biển Đỏ, ông nói với La Man rằng:
Ôi, cha mong con sẽ giống như dòng sông này, luôn chảy về nguồn gốc của mọi điều
ngay chính!

10 Và ông cũng nói với Lê Mu Ên rằng: Ôi, cha mong con sẽ giống như thung lũng
này và vững chắc và bền bỉ, và bất di bất dịch trong việc tuân giữ các lệnh truyền của
Chúa!

11 Giờ đây, ông nói như vậy vì La Man và Lê Mu Ên có tính ương ngạnh; vì này, họ ta
thán cha mình nhiều điều; vì ông là người trông thấy các khải tượng và ông đã dẫn họ
rời khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, bỏ lại đất đai thừa hưởng, và vàng bạc cùng các vật quý
báu để vào chết trong chốn hoang dã này. Họ bảo rằng, ông đã làm vậy vì những sự
tưởng tượng điên rồ của lòng ông.

12 Và La Man cùng Lê Mu Ên, hai người con trai lớn nhất, đã ta thán cha mình như
vậy. Và sở dĩ họ ta thán là vì họ không hiểu những việc làm của Thượng Đế là Đấng đã
sáng tạo ra họ.

13 Họ cũng không tin rằng, Giê Ru Sa Lem, thành phố vĩ đại đó, lại có thể bị hủy diệt
được, theo như những lời nói của các vị tiên tri. Và họ chẳng khác chi những người
Do Thái ở Giê Ru Sa Lem, những người đang tìm cách lấy đi mạng sống của cha tôi.

14 Và chuyện rằng, cha tôi đã nói với họ trong thung lũng Lê Mu Ên, bằng một giọng
đầy uy lực, nhờ ông được dẫy đầy Thánh Linh, đến nỗi toàn thân họ run lên trước mặt
ông. Và ông đã khuất phục được họ, khiến họ không thốt lên được lời nào chống đối
ông nữa; vậy nên họ đã làm theo lời ông truyền dạy.

15 Và cha tôi trú trong một lều vải.
16 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, vì hãy còn trẻ lắm, nhưng đã có một vóc dáng cao lớn,

và có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kín nhiệm của Thượng Đế, vậy nên
tôi đã kêu cầu Chúa; và này, Ngài đã đến với tôi và xoa dịu lòng tôi, khiến tôi thật sự
tin tất cả những lời cha tôi đã nói; vậy nên, tôi không nổi lên chống ông như các anh
tôi.

17 Và tôi đã nói chuyện với Sam, kể lại những việc ấy cho anh biết những gì Chúa đã
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biểu thị cho tôi qua Đức Thánh Linh của Ngài. Và chuyện rằng anh đã tin lời tôi.
18 Nhưng này, La Man và Lê Mu Ên không muốn nghe theo những lời của tôi; và vì

lấy làm phiền muộn cho lòng dạ chai đá của hai anh nên tôi đã kêu cầu Chúa vì lợi ích
của họ.

19 Và chuyện rằng, Chúa phán với tôi rằng: Phước thay cho con, hỡi Nê Phi, nhờ đức
tin của con, vì con đã biết chuyên tâm tìm tới ta với sự khiêm tốn trong lòng.

20 Và chừng nào con còn tuân giữ các lệnh truyền của ta, con sẽ được thịnh vượng và
sẽ được dẫn dắt đến một vùng đất hứa; phải, đó là một vùng đất mà ta đã chuẩn bị cho
con; phải, một vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác.

21 Và chừng nào các anh con còn chống đối con, chúng sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện
diện của Chúa.

22 Và chừng nào con còn tuân giữ các lệnh truyền của ta, con sẽ được đặt lên làm
người cai trị và người giảng dạy các anh con.

23 Vì này, vào ngày mà chúng nổi lên chống đối ta, ta sẽ rủa sả chúng, bằng một lời
rủa sả nặng nề, và chúng sẽ không có một quyền lực gì đối với dòng dõi con trừ phi
chính dòng dõi của con cũng sẽ chống đối ta nữa.

24 Và nếu dòng dõi của con nổi lên chống đối ta, thì con cháu của các anh con sẽ là
một tai họa cho dòng dõi của con, để nhắc nhở họ nhớ đến ta.

1 Nê Phi 3
1 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, trở về lều của cha tôi, sau khi được ngỏ lời với Chúa.
2 Và chuyện rằng, ông nói với tôi rằng: Này con, cha đã nằm mộng thấy Chúa

truyền lệnh cho cha rằng, con và các anh con phải trở lại Giê Ru Sa Lem.
3 Vì này, La Ban đang cất giữ biên sử của người Do Thái, và luôn cả gia phả của tổ

tiên cha, và những điều này được ghi khắc trên những tấm bảng khắc bằng đồng.
4 Vậy nên, Chúa đã truyền lệnh cho cha rằng, con cùng các anh con phải đi đến nhà

La Ban tìm các biên sử ấy đem xuống vùng hoang dã.
5 Và giờ đây, này, các anh con ta thán, bảo rằng cha đã đòi hỏi chúng một việc quá

khó khăn; nhưng này, đâu phải cha đòi hỏi chúng làm việc ấy, mà đó là một lệnh
truyền của Chúa.

6 Vậy nên, hỡi con trai của cha, con hãy ra đi, rồi con sẽ được Chúa ưu đãi, vì con
không hề ta thán điều gì.

7 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, bèn thưa với cha tôi rằng: Con sẽ đi và làm những gì
Chúa đã truyền lệnh, vì con biết Chúa không ban ra một lệnh truyền nào cho con cái
loài người mà Ngài lại không chuẩn bị sẵn một đường lối để họ có thể thực hiện được
những điều Ngài phán truyền.

8 Và chuyện rằng sau khi cha tôi nghe tôi nói như vậy, ông rất đỗi vui mừng, vì ông
biết rằng tôi đã được Chúa ban phước.

9 Và tôi, Nê Phi, cùng các anh tôi khởi hành đi trong vùng hoang dã, chúng tôi mang
theo lều để đi lên xứ Giê Ru Sa Lem.

10 Và chuyện rằng, khi chúng tôi đến được xứ Giê Ru Sa Lem, tôi cùng các anh tôi
họp nhau lại bàn tính.

11 Và chúng tôi bắt thăm để xem ai là người phải đến nhà La Ban. Và chuyện rằng,
thăm trúng nhằm La Man; và La Man đi đến nhà La Ban và nói chuyện với hắn khi
hắn đang ngồi trong nhà.

12 Và anh ấy ngỏ ý cho La Ban biết anh ấy muốn lấy các biên sử khắc trên các bảng
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khắc bằng đồng, trong ấy có ghi chép gia phả của cha tôi.
13 Và này, chuyện rằng La Ban liền nổi giận, hắn xua đuổi anh ấy khỏi chỗ ở của hắn;

và hắn không muốn cho anh ấy lấy các biên sử ấy. Vậy nên, hắn bảo anh ấy rằng: Này,
ngươi là kẻ cướp, ta sẽ giết ngươi.

14 Nhưng La Man chạy thoát khỏi hắn và kể lại cho chúng tôi nghe những điều La
Ban đã làm. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy hết sức buồn rầu, và các anh tôi thì gần như
muốn trở về với cha tôi trong vùng hoang dã.

15 Nhưng này, tôi nói với họ rằng: Như Chúa là Đấng hằng sống, và cũng như chúng
ta đang sống đây, chúng ta sẽ không bao giờ trở về với cha chúng ta trong vùng hoang
dã cho đến khi chúng ta làm xong điều mà Chúa đã truyền lệnh.

16 Vậy nên chúng ta hãy trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa; vậy chúng ta
hãy trở về nơi mảnh đất thừa hưởng của cha chúng ta, vì này, ông đã để lại vàng bạc và
đủ loại của cải. Cha chúng ta đã làm tất cả điều này vì Chúa đã truyền lệnh ông phải
làm như vậy.

17 Vì ông biết rằng Giê Ru Sa Lem ắt sẽ bị hủy diệt vì sự độc ác của dân chúng.
18 Vì này, họ đã bác bỏ lời của các vị tiên tri. Vậy nên, nếu cha chúng ta vẫn ở lại trong

xứ sau khi ông đã được lệnh phải trốn khỏi xứ, thì này, ông cũng sẽ bị chết. Vậy nên
ông cần phải trốn khỏi xứ ấy.

19 Và này, đó là sự thông sáng của Thượng Đế khi Ngài muốn chúng ta lấy được các
biên sử này để chúng ta có thể bảo tồn ngôn ngữ của tổ phụ cho con cháu chúng ta.

20 Và cũng nhờ vậy chúng ta mới có thể bảo tồn cho chúng những lời được nói ra từ
miệng các thánh tiên tri, là những lời do Thánh Linh và quyền năng của Thượng Đế
ban cho họ từ lúc thế gian mới bắt đầu cho đến bây giờ.

21 Và chuyện rằng bằng những lời lẽ như vậy, tôi đã thuyết phục được các anh tôi, để
họ có thể trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế.

22 Và chuyện rằng, chúng tôi đi xuống chỗ đất thừa hưởng của chúng tôi, và chúng
tôi thu thập vàng bạc và các vật quý giá của chúng tôi.

23 Sau khi lấy được các vật ấy, chúng tôi lại đi trở lên nhà La Ban.
24 Và chuyện rằng, chúng tôi đến nhà La Ban và yêu cầu hắn hãy trao cho chúng tôi

các biên sử khắc trên các bảng khắc bằng đồng, và đổi lại, chúng tôi trao cho hắn vàng
bạc cùng tất cả các vật quý giá của chúng tôi.

25 Và chuyện rằng, khi La Ban trông thấy của cải của chúng tôi quá lớn lao, hắn liền
nổi lòng tham muốn, đến đỗi đuổi xô chúng tôi ra ngoài, và sai gia nhân theo giết
chúng tôi để hắn có thể chiếm đoạt của cải của chúng tôi.

26 Và chuyện rằng, chúng tôi buộc lòng phải bỏ hết của cải lại để chạy trốn đám gia
nhân của La Ban, và của cải ấy đã rơi vào tay La Ban.

27 Và chuyện rằng, chúng tôi chạy trốn vào vùng hoang dã, và các gia nhân của La
Ban không đuổi kịp chúng tôi. Chúng tôi đã ẩn mình trong một hang đá.

28 Và chuyện rằng, La Man tức giận tôi, còn giận luôn cả cha tôi nữa; Lê Mu Ên cũng
vậy, vì anh ấy nghe theo lời của La Man. Vậy nên cả hai anh La Man và La Mu Ên đã
dùng nhiều lời nặng nề đối với chúng tôi là hai người em của họ, và họ còn dùng cả roi
để đánh đập chúng tôi nữa.

29 Và chuyện rằng, khi họ dùng roi đánh đập chúng tôi, này, một thiên sứ của Chúa
đến đứng trước mặt họ mà bảo rằng: Sao các ngươi lại đánh đập em mình bằng roi?
Các ngươi không biết rằng, chính những hành vi bất chính của các ngươi đã khiến
Chúa chọn em các ngươi lên làm người cai trị các ngươi hay sao? Này, các ngươi phải
đi lên Giê Ru Sa Lem một lần nữa, rồi Chúa sẽ trao La Ban vào tay các ngươi.
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30 Và sau khi vị thiên sứ nói với chúng tôi xong, vị ấy liền bỏ đi.
31 Và sau khi thiên sứ đi rồi, La Man cùng Lê Mu Ên lại bắt đầu ta thán rằng: Sao

Chúa lại có thể trao La Ban vào tay chúng ta được? Này, hắn là một người có quyền
lực, và hắn có thể ra lệnh cho năm chục người, phải, và hắn cũng có thể giết chết cả
năm chục người được; vậy sao hắn lại không thể giết nổi chúng ta?

1 Nê Phi 4
1 Và chuyện rằng, tôi nói với các anh tôi rằng: Chúng ta hãy đi lên Giê Ru Sa Lem lần

nữa. Chúng ta hãy trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa; vì này, Ngài là
Đấng có quyền năng mạnh mẽ hơn tất cả thế gian, vậy lẽ nào Ngài lại không mạnh
hơn La Ban với năm chục người của hắn, phải, cho dù hắn có hằng vạn tên đi nữa?

2 Vậy chúng ta hãy đi lên đó; chúng ta hãy dũng mãnh như Môi Se; vì quả thật ông
đã ra lệnh cho nước Biển Đỏ phải rẽ làm đôi để cho tổ phụ chúng ta vượt qua, thoát
cảnh tù đày, như đi trên đất liền khô ráo, và quân lính của Pha Ra Ôn rượt theo phải
chết đuối trong lòng Biển Đỏ.

3 Giờ đây, này, các anh biết điều này có thật, và các anh cũng biết là một thiên sứ đã
nói chuyện với các anh; vậy các anh còn có thể nghi ngờ sao? Chúng ta hãy đi lên đó;
Chúa sẽ giải thoát chúng ta, giống như tổ phụ của chúng ta, và Ngài sẽ hủy diệt La
Ban giống như quân Ai Cập vậy.

4 Giờ đây, sau khi tôi nói xong những lời này, họ vẫn còn giận dỗi và tiếp tục ta thán;
nhưng rồi họ cũng đi theo tôi cho tới khi chúng tôi đến ngoài tường thành Giê Ru Sa
Lem.

5 Lúc đó trời đã về đêm, tôi để họ đứng núp ở ngoài tường thành, và sau khi họ ẩn
nấp xong, tôi, Nê Phi, bèn lẻn vào trong thành phố và đi hướng về nhà La Ban.

6 Và tôi được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là mình sẽ phải làm gì.
7 Tuy nhiên tôi vẫn thẳng tiến, và khi đến gần nhà La Ban, tôi trông thấy một người

đàn ông và người ấy đã té xuống đất trước mặt tôi vì say rượu.
8 Khi tôi đi lại, thì nhận ra người ấy chính là La Ban.
9 Tôi thấy gươm của hắn, bèn rút ra khỏi vỏ xem; tôi nhận thấy cán gươm làm bằng

vàng y rất công phu đẹp mắt, và lưỡi gươm thì làm bằng một loại thép quý giá nhất.
10 Và chuyện rằng, tôi được Thánh Linh thúc giục phải giết La Ban; nhưng tôi tự

nhủ rằng: Mình chưa bao giờ làm đổ máu người. Và tôi đã rụt rè lùi lại, không muốn
giết hắn.

11 Và Thánh Linh lại phán cùng tôi rằng: Này, Chúa đã trao hắn vào tay ngươi. Phải,
tôi cũng biết là hắn đã tìm cách lấy mạng sống của tôi; phải, hắn không muốn nghe
theo các lệnh truyền của Chúa và hắn còn chiếm đoạt hết của cải của chúng tôi.

12 Và chuyện rằng, Thánh Linh lại phán cùng tôi rằng: Hãy giết hắn đi, vì Chúa đã
trao hắn vào tay ngươi.

13 Này, Chúa giết kẻ độc ác để thực hiện những mục đích ngay chính của Ngài. Tốt
hơn là để một người chết còn hơn là để cho cả một dân tộc phải suy đồi và bị diệt
vong trong sự vô tín ngưỡng.

14 Và giờ đây tôi, Nê Phi, sau khi nghe được những lời như vậy, bèn nhớ đến những
lời Chúa phán cùng tôi ở trong vùng hoang dã rằng: Chừng nào dòng dõi của con còn
tuân giữ các lệnh truyền của ta thì chúng sẽ còn được thịnh vượng trên đất hứa.

15 Phải, tôi cũng nghĩ rằng, chúng không thể nào tuân giữ các lệnh truyền của Chúa
theo luật pháp Môi Se trừ khi chúng có luật đó.
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16 Và tôi cũng biết rằng luật đó đã được ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng.
17 Và lại nữa, tôi biết rằng, Chúa đã trao La Ban vào tay tôi cũng vì lý do đó—để tôi

có thể lấy được các bảng khắc theo các lệnh truyền của Ngài.
18 Vậy nên tôi đã vâng theo tiếng nói của Thánh Linh, tôi nắm tóc kéo đầu La Ban, và

cắt đầu hắn với chính gươm của hắn.
19 Và sau khi cắt đầu hắn với gươm của hắn xong, tôi cổi y phục của La Ban và mặc

vào người tôi, phải, không thiếu sót một món gì; rồi tôi lấy áo giáp của hắn đeo vào
quanh hông.

20 Và sau khi làm như vậy xong, tôi liền đi đến kho tàng của La Ban. Và khi tôi đi về
hướng kho tàng của La Ban, này, tôi gặp một tên gia nhân của La Ban là người giữ các
chìa khóa kho tàng. Tôi ra lệnh cho hắn bằng giọng nói của La Ban rằng hắn phải đi
theo tôi vào trong kho tàng.

21 Và tên gia nhân tưởng tôi là La Ban, chủ hắn, vì thấy tôi mặc y phục và đeo cây
gươm bên hông.

22 Rồi hắn nói chuyện với tôi về các trưởng lảo Do Thái, vì hắn biết rằng đầu hôm
chủ hắn là La Ban đã đi với họ.

23 Và tôi cũng trả lời hắn y như tôi chính là La Ban.
24 Rồi tôi cũng bảo hắn rằng, tôi muốn đem những điều khắc trên các bảng khắc

bằng đồng về cho các anh tôi đang ở ngoài tường thành.
25 Và tôi còn ra lệnh cho hắn phải đi theo tôi.
26 Và hắn tưởng rằng tôi nói về các anh em trong giáo hội, và tôi chính là La Ban,

người vừa bị tôi giết, nên hắn đi theo tôi.
27 Và hắn nhiều lần nói chuyện với tôi về các trưởng lảo Do Thái, trong khi tôi đi trở

lại chỗ các anh tôi đang ở ngoài tường thành.
28 Và chuyện rằng, khi La Man trông thấy tôi, anh ấy sợ hãi quá đỗi, Lê Mu Ên và

Sam cũng vậy. Họ chạy trốn tôi; vì họ tưởng tôi là La Ban, và họ cho rằng La Ban đã
giết chết tôi, và tìm cách để lấy mạng sống của họ luôn.

29 Và chuyện rằng, tôi cất tiếng gọi họ, và họ nghe được giọng nói của tôi, nên họ
dừng lại không chạy trốn tôi nữa.

30 Và chuyện rằng, khi tên gia nhân của La Ban trông thấy các anh tôi, hắn bắt đầu
run sợ và định chạy trốn tôi để trở về thành Giê Ru Sa Lem.

31 Và này, tôi, Nê Phi, nhờ có một thân hình cao lớn và thụ nhận được rất nhiều sức
mạnh của Chúa, nên tôi đã túm lấy tên gia nhân của La Ban, và giữ lại để hắn không
chạy trốn được.

32 Và chuyện rằng tôi nói với hắn rằng, nếu hắn nghe theo lời của tôi, thì như Chúa
là Đấng hằng sống và cũng như tôi thực sự đang sống, phải, nếu hắn nghe theo lời của
chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tha chết cho hắn.

33 Rồi tôi nói với hắn bằng một lời thề rằng: Hắn không cần phải sợ hãi, hắn sẽ trở
thành người tự do như chúng tôi, nếu hắn bằng lòng đi xuống với chúng tôi trong
vùng hoang dã.

34 Và tôi còn nói thêm với hắn rằng: Quả thật Chúa đã ra lệnh cho chúng tôi làm
việc này, lẽ nào chúng tôi không chuyên tâm làm theo những lệnh truyền của Chúa?
Vậy nên, nếu anh bằng lòng đi xuống chỗ cha tôi trong vùng hoang dã, thì anh sẽ được
một chỗ đứng trong gia đình chúng tôi.

35 Và chuyện rằng, Giô Ram lấy lại can đảm vì những lời tôi nói. Này, Giô Ram là tên
của đứa gia nhân. Hắn hứa sẽ đi xuống chỗ cha chúng tôi trong vùng hoang dã. Phải,
và hắn cũng thề với chúng tôi rằng, hắn sẽ ở lại với chúng tôi từ đó về sau.
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36 Này, lý do chúng tôi muốn hắn ở lại với chúng tôi là để người Do Thái không biết
chúng tôi đang trốn tránh trong vùng hoang dã, kẻo họ đuổi theo sát hại chúng tôi.

37 Và chuyện rằng, sau khi Giô Ram thề với chúng tôi như vậy, thì sự lo ngại của
chúng tôi về hắn không còn nữa.

38 Và chuyện rằng chúng tôi mang các bảng khắc bằng đồng và dẫn theo tên gia nhân
của La Ban ra đi vào vùng hoang dã để trở về lều vải của cha chúng tôi.

1 Nê Phi 5
1 Và chuyện rằng, sau khi chúng tôi trở xuống với cha chúng tôi trong vùng hoang dã,

này, ông tràn ngập nỗi vui mừng, và mẹ tôi là Sa Ri A cũng vô cùng sung sướng, vì quả
thật bà đang hết sức lo âu phiền muộn về chúng tôi.

2 Vì bà tưởng chúng tôi đã chết trong vùng hoang dã rồi, và bà cũng đã oán trách cha
tôi, bảo ông là một người mộng tưởng hão huyền; bà bảo: Này, ông đã đem chúng tôi
xa lìa đất thừa hưởng của chúng ta, và nay các con trai tôi không còn nữa, và rồi đây
chúng ta sẽ chết trong vùng hoang dã.

3 Và với những lời lẽ như vậy, mẹ tôi oán trách cha tôi.
4 Và chuyện rằng, cha tôi nói với bà rằng: Tôi biết tôi là người trông thấy các khải

tượng, vì nếu tôi không trông thấy những điều của Thượng Đế trong khải tượng thì
tôi làm sao biết được lòng nhân từ của Thượng Đế, và tôi đã ở lại Giê Ru Sa Lem và để
bị chết cùng với đồng bào của tôi.

5 Nhưng này, tôi đã được vùng đất hứa, đó là điều làm tôi hết sức vui mừng; phải, tôi
biết là Chúa sẽ giải cứu các con trai tôi khỏi bàn tay của La Ban, và đưa chúng xuống
lại với chúng ta trong vùng hoang dã.

6 Và với những lời lẽ như vậy, cha tôi, Lê Hi, đã an ủi mẹ tôi, Sa Ri A, về chúng tôi
trong lúc chúng tôi hành trình trong vùng hoang dã để lên xứ Giê Ru Sa Lem lấy biên
sử của người Do Thái.

7 Và khi chúng tôi trở về lều của cha tôi, này, sự vui mừng của họ thật trọn vẹn, và
mẹ tôi đã được yên lòng.

8 Rồi bà bảo rằng: Giờ đây thì tôi biết chắc rằng Chúa đã truyền lệnh cho chồng tôi
phải chạy trốn vào vùng hoang dã; phải, và tôi cũng biết chắc rằng Chúa đã che chở
cho các con trai tôi, và đã giải cứu chúng khỏi bàn tay của La Ban, và còn ban cho
chúng quyền năng nhờ đó chúng có thể thực hiện được điều Chúa truyền bảo chúng
làm. Và mẹ tôi đã nói bằng những lời lẽ như vậy.

9 Và chuyện rằng, họ quá đỗi vui mừng, nên dâng lễ vật hy sinh và của lễ thiêu lên
Chúa; và họ tạ ơn Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên.

10 Và sau khi họ đã tạ ơn Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên xong, cha tôi, Lê Hi, lấy các
biên sử khắc trên các bảng khắc bằng đồng ra xem xét tỉ mỉ từ đầu.

11 Và ông nhận thấy các biên sử này có ghi chép năm cuốn sách của Môi Se, tường
thuật về sự sáng tạo thế gian, và cả về A Đam với Ê Va là thủy tổ của chúng ta.

12 Và luôn cả biên sử của người Do Thái từ lúc khởi thủy cho đến đầu triều đại Sê Đê
Kia, vua Giu Đa;

13 Cùng những lời tiên tri của các thánh tiên tri từ lúc khởi thủy đến đầu triều đại Sê
Đê Kia, và nhiều lời tiên tri nói ra từ miệng Giê Rê Mi.

14 Và chuyện rằng cha tôi, Lê Hi, còn tìm thấy trên các bảng khắc bằng đồng gia phả
của tổ phụ ông, vậy nên ông mới biết được rằng, ông là con cháu của Giô Sép; phải,
chính Giô Sép đó là con trai Gia Cốp, người bị bán qua Ai Cập, và là người được bàn
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tay Chúa gìn giữ, để ông có thể gìn giữ được cha mình là Gia Cốp và toàn thể gia đình
khỏi chết vì nạn đói.

15 Và họ cũng được dẫn dắt thoát vòng tù đày và ra khỏi xứ Ai Cập, bởi chính
Thượng Đế, là Đấng đã từng gìn giữ họ.

16 Và như vậy cha tôi, Lê Hi, đã khám phá ra gia phả của tổ phụ ông. Và La Ban cũng
là con cháu của Giô Sép, vậy nên hắn và tổ phụ hắn mới cất giữ các biên sử.

17 Và giờ đây khi cha tôi xem thấy tất cả những điều này, ông được đầy dẫy Thánh
Linh, rồi bắt đầu nói tiên tri về dòng dõi của ông—

18 Rằng: Những bảng khắc bằng đồng này sẽ được gởi đi khắp các quốc gia, sắc tộc,
sắc ngữ, và dân tộc thuộc dòng dõi của ông.

19 Vậy nên, ông bảo rằng, những bảng khắc bằng đồng này sẽ không bao giờ bị tiêu
hủy; và cũng không bao giờ bị phai mờ vì thời gian. Và ông đã nói tiên tri nhiều điều
về dòng dõi của ông.

20 Và chuyện rằng, từ trước tới giờ, tôi và cha tôi đều tuân giữ những lệnh truyền mà
Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi.

21 Và chúng tôi đã lấy được các biên sử theo như Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi.
Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ và nhận thấy đây là những điều mà chúng tôi mong ước có
được; phải, nó có một giá trị lớn lao đối với chúng tôi, vì nhờ đó chúng tôi mới có thể
bảo tồn cho con cháu chúng tôi những lệnh truyền của Chúa.

22 Vậy nên, theo sự thông sáng trong Chúa là chúng tôi phải mang theo các biên sử
này với chúng tôi trong khi chúng tôi hành trình trong vùng hoang dã tiến về đất hứa.

1 Nê Phi 6
1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi không biên chép gì về gia phả của tổ phụ tôi trong phần này

của biên sử của tôi; và tôi sẽ không bao giờ biên chép vấn đề ấy sau này trên những
bảng khắc mà tôi đang viết; vì phần này đã được biên chép trong biên sử do cha tôi cất
giữ; vậy nên tôi không viết lại trong tác phẩm này.

2 Vì tôi chỉ cần nói rằng chúng tôi là con cháu của Giô Sép cũng đủ rồi.
3 Và đối với tôi không thành vấn đề về việc tôi ghi chép đầy đủ chi tiết tất cả những

sự việc của cha tôi, vì những điều ấy không thể ghi chép trên các bảng khắc này được,
vì tôi muốn dành chỗ để ghi chép những sự việc của Thượng Đế.

4 Vì chủ đích của tôi là để có thể thuyết phục loài người đến với Thượng Đế của Áp
Ra Ham, và Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế của Gia Cốp, để được cứu rỗi.

5 Vậy nên, tôi không viết những gì để thỏa mãn thế gian mà chỉ những gì làm đẹp
lòng Thượng Đế và những ai không thuộc về thế gian này.

6 Vậy nên, tôi sẽ truyền lệnh cho dòng dõi của tôi là chúng không được làm choán
chỗ trên các bảng khắc này với những điều gì vô giá trị đối với con cái loài người.

1 Nê Phi 7
1 Và giờ đây tôi muốn các người biết rằng, sau khi cha tôi, Lê Hi, nói tiên tri xong về

dòng dõi ông, thì chuyện rằng, Chúa lại phán bảo ông rằng việc ông, Lê Hi, đem một
mình gia đình vào vùng hoang dã như vậy là không thích hợp, mà các con trai ông
phải lấy các con gái làm vợ để họ có thể gây dựng giống nòi trong Chúa trên đất hứa.

2 Và chuyện rằng, Chúa truyền lệnh cho ông rằng tôi, Nê Phi, và các anh tôi phải trở
về xứ Giê Ru Sa Lem lần nữa, để đem ÍchMa Ên và gia đình ông xuống vùng hoang dã.
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3 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, một lần nữa, cùng các anh tôi đi vào vùng hoang dã để
đi lên Giê Ru Sa Lem.

4 Và chuyện rằng, chúng tôi lên đến nhà Ích Ma Ên, và chúng tôi chiếm được nhiều
thiện cảm với Ích Ma Ên đến nỗi chúng tôi đã nói cho ông nghe những lời Chúa phán
dạy.

5 Và chuyện rằng, Chúa đã xoa dịu tấm lòng Ích Ma Ên và gia đình ông đến đỗi họ
bằng lòng theo chúng tôi hành trình xuống vùng hoang dã đến lều của cha chúng tôi.

6 Và chuyện rằng, khi chúng tôi hành trình trong vùng hoang dã, này, La Man và Lê
Mu Ên cùng hai người con gái trong số các con gái của Ích Ma Ên, và hai người con
trai của Ích Ma Ên và gia đình họ nổi lên chống lại chúng tôi; phải, họ chống lại tôi,
Nê Phi cùng Sam và cha họ là Ích Ma Ên với vợ ông và ba người con gái khác của ông.

7 Và chuyện rằng trong cuộc chống đối đó, họ muốn trở lại xứ Giê Ru Sa Lem.
8 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, vì lấy làm phiền muộn cho lòng dạ chai đá của họ, vậy nên,

tôi nói vói họ, phải, nhất là với La Man và Lê Mu Ên rằng: Này, các anh là những
người anh lớn của tôi, tại sao lòng các anh lại chai đá và tâm trí các anh mù quáng như
vậy, đến đỗi các anh phải cần đến tôi là đứa em của các anh để nói với các anh, phải, và
làm gương cho các anh?

9 Lẽ nào các anh không biết nghe theo lời Chúa?
10 Lẽ nào các anh quên rằng chính các anh đã từng thấy một thiên sứ của Chúa?
11 Phải, lẽ nào các anh đã quên hẳn những sự việc lớn lao Chúa đã làm cho chúng ta,

khi Ngài giải cứu chúng ta thoát khỏi bàn tay của La Ban và giúp chúng ta lấy được
biên sử?

12 Phải, và lẽ nào các anh lại quên rằng, Chúa có thể làm tất cả mọi điều theo ý muốn
của Ngài cho con cái loài người nếu họ thực hành đức tin nơi Ngài? Vậy nên, chúng
ta hãy trung thành với Ngài.

13 Và nếu chúng ta trung thành với Ngài, chúng ta sẽ nhận được đất hứa; và rồi đây
trong tương lai các anh sẽ biết rằng lời của Chúa về việc Giê Ru Sa Lem bị tàn phá sẽ
được ứng nghiệm, vì tất cả những điều gì Chúa đã phán dạy về việc Giê Ru Sa Lem bị
tàn phá sẽ phải được ứng nghiệm.

14 Vì này, Thánh Linh của Chúa chẳng bao lâu nữa sẽ ngừng phấn đấu với họ; vì này,
họ đã chối bỏ các vị tiên tri, và ngay cả Giê Rê Mi cũng bị họ hạ ngục. Và họ đã tìm
cách lấy mạng sống của cha tôi, đến đỗi họ đã làm cho ông phải bỏ xứ đi.

15 Giờ đây, này, tôi nói cho các anh hay, nếu các anh mong muốn trở lại Giê Ru Sa
Lem thì các anh cũng sẽ bị diệt vong cùng với họ. Và giờ đây, nếu các anh muốn làm
như vậy, thì hãy lên xứ đó và hãy nhớ lời tôi đã nói với các anh rằng, nếu các anh đi các
anh cũng sẽ bị diệt vong; vì đây là những lời do Thánh Linh của Chúa đã thúc giục tôi
phải nói ra.

16 Và chuyện rằng, khi tôi, Nê Phi, nói xong những lời này với các anh tôi, thì họ tức
giận tôi. Và chuyện rằng, họ túm lấy tôi, vì này, họ tức giận tôi quá sức, họ lấy dây
thừng trói tôi lại, vì họ muốn tìm cách lấy mạng sống của tôi nên định để tôi lại trong
vùng hoang dã cho dã thú ăn thịt.

17 Nhưng chuyện rằng, tôi cầu nguyện Chúa rằng: Hỡi Chúa, thể theo đức tin con
đặt nơi Ngài, xin Ngài giải thoát con ra khỏi tay các anh con; phải, xin Ngài ban cho
con sức mạnh để con có thể bứt được những mối dây này đang trói buộc con.

18 Và chuyện rằng, sau khi tôi thốt lên những lời này, này, các mối dây đang trói buộc
tôi bỗng tuột khỏi tay chân tôi, và tôi đứng lên trước mặt các anh tôi, và lại cất lời nói
với họ.
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19 Và chuyện rằng, họ lại tức giận tôi, và toan túm lấy tôi. Nhưng này, một người con
gái của Ích Ma Ên cùng bà mẹ và một người con trai của Ích Ma Ên đã van xin các anh
tôi, đến đỗi đã làm mềm lòng họ, và họ đã thôi không cố tìm cách lấy mạng sống tôi
nữa.

20 Và chuyện rằng, họ hối hận về sự độc ác của mình, đến đỗi họ phải cúi mình trước
mặt tôi và xin tôi tha thứ cho họ về việc họ đã làm để chống lại tôi.

21 Và chuyện rằng, tôi đã chân thành tha thứ cho họ về tất cả những điều họ đã làm,
và tôi khuyên nhủ họ nên cầu xin sự tha thứ của Chúa, Thượng Đế của họ. Và chuyện
rằng, họ đã làm như vậy. Sau khi họ cầu nguyện Chúa xong, chúng tôi lại tiếp tục
cuộc hành trình đến lều của cha chúng tôi.

22 Và chuyện rằng, chúng tôi trở xuống lều của cha tôi. Sau khi tôi, các anh tôi và cả
gia đình Ích Ma Ên đã trở xuống được lều của cha tôi, họ liền tạ ơn Chúa, Thượng Đế
của họ và họ dâng lên Ngài lễ vật hy sinh và của lễ thiêu.

1 Nê Phi 8
1 Và chuyện rằng, chúng tôi thu góp đủ thứ mọi hạt giống, cả những hạt giống ngũ cốc

đủ loại lẫn những hạt giống cây ăn trái đủ loại.
2 Và chuyện rằng, khi cha tôi còn ở trong vùng hoang dã ông có nói với chúng tôi

rằng: Này, cha đã nằm mộng, hay nói cách khác, cha đã mục kích một khải tượng.
3 Và này, nhờ những điều cha đã thấy khiến cha có lý do để hân hoan trong Chúa vì

Nê Phi và Sam; vì cha có lý do để tin rằng, chúng và nhiều dòng dõi của chúng sẽ được
cứu rỗi.

4 Nhưng này, La Man và Lê Mu Ên, cha rất làm lo ngại cho hai con; vì này, trong giấc
mộng, hình như cha trông thấy một vùng hoang dã âm u tiêu điều.

5 Và chuyện rằng, cha thấy một người đàn ông, vị ấy mặc một cái áo trắng; và vị ấy
hiện đến đứng trước mặt cha.

6 Và chuyện rằng vị ấy nói với cha, và bảo cha đi theo.
7 Và chuyện rằng khi cha nối gót theo người, cha nhận thấy mình đang đi trong một

vùng đất hoang âm u tiêu điều.
8 Và sau khi cha đã đi trong bóng tối mịt mù nhiều giờ, cha bắt đầu cầu nguyện

Chúa để Ngài có lòng thương xót cha, thể theo muôn vàn nỗi lòng xót thương dịu
dàng của Ngài.

9 Và chuyện rằng, sau khi cầu nguyện Chúa, cha thấy một cánh đồng bát ngát bao la.
10 Và chuyện rằng, cha thấy một cây có trái hấp dẫn, làm người ta cảm thấy vui sướng.
11 Và chuyện rằng, cha liền bước đến hái một trái ăn; cha nhận thấy trái cây ấy có một

hương vị ngọt ngào hơn hết tất cả những trái cây khác mà cha đã từng nếm. Phải, cha
thấy trái ấy có một màu trắng toát, trắng hơn hết tất cả những màu trắng cha đã được
trông thấy từ trước tới giờ.

12 Và khi ăn trái cây ấy, nó làm cho tâm hồn cha chan hòa một niềm hân hoan cực
độ; vậy nên, cha bèn muốn cho cả gia đình mình cũng được nếm trái ấy; vì cha biết
rằng đó là một thứ trái cây hấp dẫn hơn hết mọi thứ trái cây khác.

13 Rồi khi cha đưa mắt nhìn quanh để may ra có thể tìm thấy gia đình, cha thấy một
dòng sông có nước chảy xuôi gần bên cây cha vừa ăn trái.

14 Và cha nhìn xem nó bắt nguồn từ đâu; cha thấy đầu sông cách đó không xa; ở ngay
đầu sông cha thấy mẹ các con, Sa Ri A, cùng Sam và Nê Phi; họ đang đứng ở đó và
hình như không biết phải đi đâu.
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15 Và chuyện rằng, cha ra dấu cho họ; và cha cũng gọi to lên, bảo họ lại với cha và ăn
trái cây ấy, đó là trái hấp dẫn hơn hết thảy mọi trái khác.

16 Và chuyện rằng, họ đi đến với cha và cũng ăn trái cây ấy nữa.
17 Và chuyện rằng, cha lại ước mong rằng, cả La Man và Lê Mu Ên cũng sẽ đến ăn trái

cây ấy; vậy nên, cha đưa mắt về phía đầu sông, để may ra thấy chúng nó.
18 Và chuyện rằng, cha thấy chúng, nhưng chúng không muốn đi đến với cha để ăn

trái cây ấy.
19 Và cha thấy một thanh sắt chạy dài dọc theo bờ sông đến gốc cây cạnh chỗ cha

đang đứng.
20 Và cha còn thấy một con đường chật và hẹp chạy xuôi theo thanh sắt đến ngay gốc

cây cạnh chỗ cha đang đứng, và nó còn chạy qua đầu sông đến một cánh đồng bát
ngát bao la, rộng như cả một thế giới.

21 Và cha thấy những đám đông không kể xiết, trong số ấy có nhiều người đang cố sức
tiến tới để đi tới con đường dẫn đến cây nơi cha đang đứng.

22 Và chuyện rằng, họ tiến vào và bắt đầu đi trên con đường dẫn đến cây ấy.
23 Và chuyện rằng, có một đám sương mù tối đen nổi lên; phải, một đám sương mù,

tối đen vô cùng đến đỗi những người mới bắt đầu đi vào con đường ấy phải lạc lối
khiến họ đi lang thang rồi lạc mất luôn.

24 Và chuyện rằng, cha thấy nhiều người khác đang cố sức tiến tới; họ đến nắm đầu
thanh sắt rồi liền bám chặt thanh sắt và cố sức tiến qua đám sương mù tối đen, cho tới
khi họ đến được bên cây và ăn trái cây ấy.

25 Và sau khi ăn trái cây ấy xong, họ đưa mắt nhìn quanh, hình như lấy làm hổ thẹn.
26 Rồi cha cũng đưa mắt nhìn quanh, và thấy phía bên kia sông có một tòa nhà rộng

lớn vĩ đại đứng lơ lững như ở trên không cao khỏi mặt đất.
27 Trong đó đầy nghẹt những người, cả già trẻ lẫn nam nữ; và lối ăn mặc của họ rất

sang trọng; và họ có hành động chế giễu và chỉ trỏ những người vừa đến và đang ăn
trái cây ấy.

28 Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ lấy làm hổ thẹn vì thấy những người kia đang chế
nhạo mình; và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn.

29 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, không kể hết những lời của cha tôi được.
30 Nhưng, để viết tóm lại, này, ông thấy các đám đông khác đang cố sức tiến tới trước;

và họ đến nắm đầu thanh sắt rồi cố sức tiến tới trước, tay luôn luôn giữ chặt thanh sắt
cho tới khi họ đến được bên cây thì rạp mình xuống và ăn trái cây ấy.

31 Và ông còn trông thấy các đám đông khác đang dò dẫm lần mò đi về phía tòa nhà
rộng lớn vĩ đại kia.

32 Và chuyện rằng, nhiều người bị chết chìm dưới đáy của dòng sông, và nhiều người
khác thì bị xa lạc khỏi tầm mắt của ông, họ đi lang thang trong những con đường xa lạ.

33 Và đông đảo thay nhóm người vào được trong tòa nhà kỳ lạ ấy. Và khi vào trong
tòa nhà rồi, họ liền lấy tay chỉ trỏ khinh miệt tôi cùng những người khác đang ăn trái
cây, nhưng chúng tôi không lưu ý đến họ.

34 Đây là những lời của cha tôi: Vì tất cả những ai lưu ý đến họ đều sa ngã và lạc lối.
35 Còn La Man và Lê Mu Ên thì không ăn trái cây ấy, cha tôi bảo vậy.
36 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi đã nói hết những lời diễn tả về giấc mơ hay khải

tượng của ông, mà những lời này rất nhiều, ông bèn nói với chúng tôi rằng, vì những
điều ông mục kích trong khải tượng, ông lo sợ vô cùng cho La Man và Lê Mu Ên;
phải, ông sợ rằng họ sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

37 Rồi ông khuyên nhủ họ với tất cả tình cảm của một người cha dịu hiền, để họ biết

12 1 nê phi 8



nghe theo lời ông ngõ hầu Chúa sẽ thương xót họ mà không khai trừ họ; phải, cha tôi
đã thuyết giảng cho họ.

38 Và sau khi ông đã thuyết giảng cho họ và tiên tri nhiều điều cho họ nghe, ông bèn
khuyên bảo họ tuân giữ những lệnh truyền của Chúa; rồi ông không nói với họ nữa.

1 Nê Phi 9
1 Và tất cả những điều này cha tôi đã thấy, đã nghe và đã nói ra khi ông cư ngụ trong lều

tại thung lũng Lê Mu Ên, và cùng nhiều điều vĩ đại khác nữa mà tôi không thể nào ghi
chép hết trên các bảng khắc này được.

2 Và giờ đây, như tôi đã nói tới những bảng khắc này, này, đây không phải là những
bảng khắc mà tôi đã ghi chép đầy đủ lịch sử dân tôi; vì những bảng khắc mà tôi đã ghi
chép đầy đủ lịch sử của dân tôi, tôi đã đặt tên là Nê Phi; vậy nên, những bảng khắc ấy
được gọi là những bảng khắc Nê Phi, lấy theo tên của tôi; và những bảng khắc này
cũng được gọi là những bảng khắc Nê Phi nữa.

3 Tuy nhiên, tôi có nhận được một lệnh truyền của Chúa rằng, tôi phải làm những
bảng khắc này cho mục đích đặc biệt là ghi khắc lại truyện ký về giáo vụ ở giữa dân tôi.

4 Còn truyện ký về triều đại các vua và những trận chiến cùng các cuộc tranh chấp
của dân tôi sẽ được ghi khắc trên các bảng khắc khác; vậy nên những bảng khắc này
dành để ghi chép những điểm quan trọng của công việc giáo vụ; còn phần lớn trên
những bảng kia là dành để ghi chép những điểm quan trọng của triều đại các vua cùng
các trận chiến và các cuộc tranh chấp của dân tôi.

5 Vậy nên, Chúa đã truyền lệnh cho tôi phải làm những bảng khắc này theo mục
đích thông sáng của Ngài và mục đích ấy như thế nào tôi không biết được.

6 Nhưng Chúa biết tất cả mọi chuyện từ lúc khởi đầu; vậy nên Ngài đã chuẩn bị sẵn
đường lối để thực hiện tất cả các công việc của Ngài giữa đám con cái loài người. Vì
này, Ngài có tất cả quyền năng để làm cho những lời Ngài phán dạy được ứng nghiệm.
Quả thật vậy. A Men.

1 Nê Phi 10
1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, tiếp tục ghi chép trên các bảng khắc này những diễn biến

trong đời tôi cùng triều đại và giáo vụ của tôi; vậy nên, để tiếp tục câu chuyện tôi phải
nói chút ít về cha tôi và các anh tôi.

2 Vì này, chuyện rằng, sau khi cha tôi đã kể hết những lời diễn tả về giấc mơ của ông
và khuyên nhủ các anh tôi hãy cần mẫn, ông bèn nói với các anh tôi về dân Do Thái—

3 Rằng, sau khi họ bị hủy diệt, nhất là thành phố Giê Ru Sa Lem vĩ đại kia, và nhiều
người bị bắt tù đày qua bên Ba Bi Lôn, theo như kỳ định của Chúa, họ lại trở về; phải,
họ được đem trở về khỏi cảnh tù đày; và sau khi họ được đem trở về khỏi cảnh tù đày,
họ lại được làm chủ đất thừa hưởng của mình.

4 Phải, sáu trăm năm kể từ lúc cha tôi rời Giê Ru Sa Lem, Đức Chúa Trời sẽ lập lên
giữa dân Do Thái một vị tiên tri—đó là Đấng Mê Si, hay nói cách khác, đó là Đấng
Cứu Rỗi của thế gian vậy.

5 Rồi ông còn nói về một số đông các vị tiên tri đã làm chứng về những điều này có
liên quan đến Đấng Mê Si, tức là Đấng Cứu Chuộc của thế gian mà ông vừa nói tới.

6 Vậy nên, tất cả loài người đã ở trong trạng thái lạc lối và sa ngã, và sẽ mãi mãi ở
trong trạng thái đó trừ khi họ trông cậy Đấng Cứu Chuộc này.
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7 Và ông còn nói về một vị tiên tri là vị sẽ đến trước Đấng Mê Si để sửa soạn con
đường của Chúa—

8 Phải, vị đó sẽ đi và rao vang trong vùng hoang dã: Ồ các người hãy sửa soạn con
đường của Chúa, và hãy làm các lối đi của Ngài được thẳng, vì đã có một Đấng đứng
giữa các người mà các người không hay biết; Đấng ấy có nhiều quyền lực hơn ta và ta
không xứng đáng để cởi dây giày cho Ngài. Ồ và cha tôi đã nói nhiều về việc này.

9 Cha tôi nói rằng, vị ấy sẽ làm phép báp têm tại Bê Tha Ba Ra, bên kia sông Giô
Đanh; và cha tôi còn nói rằng vị ấy sẽ làm phép báp têm bằng nước; ngoài ra ông còn
nói rằng vị ấy sẽ làm phép báp têm cho Đấng Mê Si bằng nước.

10 Và sau khi làm phép báp têm cho Đấng Mê Si bằng nước xong, vị ấy sẽ thừa nhận
và làm chứng rằng, mình đã làm phép báp têm cho Chiên Con của Thượng Đế là
Đấng sẽ cất bỏ tội lỗi của thế gian.

11 Và chuyện rằng, sau khi nói hết những điều này, cha tôi bèn nói với các anh tôi về
phúc âm sẽ được thuyết giảng giữa dân Do Thái, và ông cũng nói về việc dân Do Thái
sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng. Và sau khi họ giết Đấng Mê Si là Đấng sẽ đến, và sau khi
Ngài bị họ giết, Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, và sẽ tự biểu hiện bằng Đức Thánh Linh
cho người Dân Ngoại thấy.

12 Phải, cha tôi đã nói nhiều về Dân Ngoại và về gia tộc Y Sơ Ra Ên, rằng họ được ví
như cây ô liu có nhiều cành bị bẻ gãy và bị phân tán khắp trên mặt đất.

13 Vậy nên, ông nói rằng chúng tôi cần phải được dẫn dắt đến đất hứa chung với
nhau, ngõ hầu làm ứng nghiệm lời phán dạy của Chúa, rằng chúng tôi sẽ bị phân tán
khắp trên mặt đất.

14 Và sau khi gia tộc Y Sơ Ra Ên bị phân tán khắp nơi, họ sẽ được quy tụ lại với nhau,
hay nói tóm lại, sau khi người Dân Ngoại đã nhận được Phúc Âm trọn vẹn thì những
cành thiên nhiên của cây ô liu, hay nói cách khác, những người còn sót lại thuộc gia
tộc Y Sơ Ra Ên, sẽ được ghép vào, hay nói cách khác, họ sẽ nhận biết được Đấng Mê
Si chân chính, Chúa của họ và cũng là Đấng Cứu Chuộc của họ.

15 Và theo lời lẽ như vậy cha tôi đã tiên tri và nói với các anh tôi, và còn nhiều điều
khác nữa mà tôi không ghi chép trong sách này; vì tôi nhận thấy thích hợp cho tôi ghi
chép nhiều về những chuyện này, trong sách khác của tôi.

16 Và tất cả những điều này, là những điều mà tôi đã nói tới, đều xảy ra trong thời kỳ
cha tôi còn ở trong lều tại thung lũng Lê Mu Ên.

17 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, sau khi nghe được tất cả những lời cha tôi thuật lại về
những điều mà ông đã được trông thấy trong khải tượng, và những lời ông đã nói nhờ
quyền năng của Đức Thánh Linh, và sở dĩ ông có được quyền năng này là nhờ đức tin
nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế—và Vị Nam Tử của Thượng Đế là Đấng Mê Si sẽ
đến—thì tôi, Nê Phi, cũng ước ao được nghe thấy và biết những điều này nhờ quyền
năng của Đức Thánh Linh, là ân tứ của Thượng Đế ban cho tất cả những ai chuyên
tâm tìm tới Ngài, như Ngài đã từng ban cho trong thời xa xưa và trong thời Ngài sẽ
xuất hiện giữa đám con cái loài người.

18 Vì Ngài lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau; và đường
lối đã được chuẩn bị cho mọi người từ lúc thế gian mới được tạo dựng, nếu loài người
biết hối cải và tìm đến Ngài.

19 Vì kẻ nào chuyên tâm tìm thì sẽ gặp; và những điều kín nhiệm của Thượng Đế sẽ
được vén lên cho họ biết, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh vào thời hiện tại cũng
như vào thời xưa, và vào thời xưa cũng chẳng khác chi thời sắp tới; vậy nên, lộ trình
của Chúa là một vòng tròn vĩnh cửu.
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20 Do đó, hỡi loài người, hãy nhớ rằng, tất cả những việc làm của các người sẽ bị đem
ra xét xử.

21 Vậy nên, nếu các người tìm cách làm điều ác trong những ngày thử thách của mình
thì các người sẽ bị xét là dơ bẩn trước ghế phán xét của Thượng Đế; và không một vật
gì dơ bẩn có thể ở được cùng Thượng Đế; vậy nên, các người sẽ phải bị khai trừ mãi
mãi.

22 Và Đức Thánh Linh cho tôi có thẩm quyền nói những lời này chớ không được
chối bỏ.

1 Nê Phi 11
1 Vì chuyện rằng, sau khi tôi ước ao được biết những điều cha tôi đã thấy, và tin tưởng

rằng Chúa có thể biểu lộ những điều ấy cho tôi thấy, thì trong lúc tôi đang ngồi suy tư
trong lòng, tôi được Thánh Linh của Chúa cảm hóa và đưa đi, phải, tôi được đưa đến
một ngọn núi rất cao mà trước kia tôi chưa bao giờ thấy, và nơi mà tôi chưa bao giờ
đặt chân đến.

2 Và Thánh Linh hỏi tôi rằng: Này, ngươi mong muốn điều chi?
3 Và tôi thưa rằng: Con mong muốn thấy những điều cha con đã thấy.
4 Và Thánh Linh lại hỏi tôi rằng: Ngươi có tin rằng cha ngươi đã thấy cái cây mà cha

ngươi đã nói tới không?
5 Và tôi bèn thưa rằng: Thưa có, Ngài biết rằng, con tin tất cả những lời cha con đã

nói.
6 Và khi tôi nói xong những lời này, Thánh Linh liền reo to lên mà rằng: Hô Sa Na

Chúa, Thượng Đế Tối Cao; vì Ngài là Thượng Đế trên khắp thế gian, phải, trên hết
mọi vạn vật. Và phước thay cho ngươi, Nê Phi, vì ngươi đã tin ở Vị Nam Tử của
Thượng Đế Tối Cao; vậy nên, ngươi sẽ thấy được những điều mà ngươi mong ước.

7 Và này, điều này sẽ được ban cho ngươi để làm một điềm triệu: Sau khi ngươi
trông thấy cái cây có trái mà cha ngươi đã nếm, ngươi cũng sẽ trông thấy một Đấng từ
trên trời giáng xuống, và đó là Đấng mà ngươi sẽ mục kích; và sau khi mục kích Ngài
ngươi sẽ làm chứng rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

8 Và chuyện rằng, Thánh Linh phán cùng tôi rằng: Xem kìa! Và tôi bèn nhìn và
thấy một cái cây; và nó giống như cái cây mà cha tôi đã thấy; cây ấy có một vẻ đẹp lạ
thường, phải, tuyệt đẹp hơn hết mọi vẻ đẹp khác; và sắc trắng của nó còn trắng hơn cả
tuyết mới rơi.

9 Và chuyện rằng, sau khi trông thấy cây ấy, tôi thưa với Thánh Linh rằng: Con thấy
Ngài đã cho con xem một cây quý hơn hết thảy.

10 Rồi Ngài hỏi tôi rằng: Ngươi muốn điều chi?
11 Tôi bèn thưa rằng: Con muốn biết được lời giải thích về việc này—vì tôi nói

chuyện với Ngài như nói chuyện với một người trần vậy; vì tôi trông thấy Ngài có
hình dạng của một nam nhân; tuy nhiên tôi vẫn biết đó là Thánh Linh của Chúa; và
Ngài nói chuyện với tôi như một người nói chuyện với một người khác vậy.

12 Và chuyện rằng, Ngài phán cùng tôi rằng: Xem kìa! Tôi bèn nhìn như thể nhìn
vào Ngài, nhưng chẳng thấy Ngài; vì Ngài đã biến mất trước sự hiện diện của tôi.

13 Và chuyện rằng, tôi nhìn và trông thấy thành phố Giê Ru Sa Lem vĩ đại và các
thành phố khác. Và tôi còn thấy thành phố Na Xa Rét; và trong thành phố Na Xa
Rét tôi thấy một nữ đồng trinh hết sức xinh đẹp và trắng ngần.

14 Và chuyện rằng, tôi trông thấy các tầng trời mở ra; và một vị thiên sứ bước xuống
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đứng trước mặt tôi và hỏi tôi rằng: Nê Phi, ngươi thấy gì?
15 Và tôi thưa rằng: Tôi thấy một nữ đồng trinh, diễm lệ và xinh đẹp hơn tất cả các

nữ đồng trinh khác.
16 Và vị ấy lại hỏi tôi rằng: Ngươi có hiểu được tấm lòng hạ cố của Thượng Đế chăng?
17 Tôi bèn thưa rằng: Tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài; tuy nhiên, tôi

không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc.
18 Và vị ấy nói với tôi: Này, người nữ đồng trinh mà ngươi trông thấy đó là mẹ của Vị

Nam Tử của Thượng Đế, theo thể cách xác thịt.
19 Và chuyện rằng, tôi thấy bà được Thánh Linh đưa đi; và sau khi bà được Thánh

Linh đưa đi một khoảng thời gian, thiên sứ lại bảo tôi: Xem kìa!
20 Tôi bèn nhìn và trông thấy lại người nữ đồng trinh ấy đang bồng một trẻ nhỏ trong

tay.
21 Và thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn xem Chiên Con của Thượng Đế, phải, Vị Nam Tử

của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu! Ngươi có biết ý nghĩa của cái cây mà cha ngươi đã thấy
chăng?

22 Tôi bèn đáp lại rằng: Thưa có, đó là tình thương yêu của Thượng Đế gieo rắc cùng
khắp trong trái tim của con cái loài người; vậy nên nó mới được hấp dẫn hơn hết thảy
mọi vật khác.

23 Và vị ấy bảo tôi rằng: Phải, đó là niềm vui sướng nhất cho tâm hồn.
24 Sau khi nói xong những lời này, ông bảo tôi rằng: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy

Vị Nam Tử của Thượng Đế đang đi giữa con cái loài người; và tôi lại thấy có nhiều
người phủ phục dưới chân Ngài và tôn thờ Ngài.

25 Và chuyện rằng, tôi thấy rằng thanh sắt mà cha tôi đã thấy là lời của Thượng Đế,
nó dẫn tới suối nước sống, hay tới cây sự sống; nước ấy là biểu tượng cho tình thương
yêu của Thượng Đế; và tôi còn thấy rằng, cây sự sống là biểu tượng cho tình thương
yêu của Thượng Đế.

26 Rồi thiên sứ lại bảo tôi: Hãy nhìn xem và thấy tấm lòng hạ cố của Thượng Đế!
27 Tôi bèn nhìn và thấy Đấng Cứu Chuộc của thế gian là Đấng mà cha tôi đã nói tới;

tôi còn thấy vị tiên tri là người sẽ sửa soạn con đường trước cho Ngài. Rồi Chiên Con
của Thượng Đế đi tới và được vị tiên tri ấy làm phép báp têm, và sau khi Ngài đã được
làm phép báp têm, tôi thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh từ trên trời giáng
xuống rồi ngự lên mình Ngài trong hình dạng một con chim bồ câu.

28 Và tôi thấy Ngài đi thuyết giảng trong dân chúng với quyền năng và vinh quang
lớn lao; và các đám đông dân chúng quy tụ lại để nghe Ngài giảng; và tôi thấy họ xua
đuổi Ngài ra khỏi bọn họ.

29 Và tôi còn thấy có mười hai vị khác đi theo Ngài. Và chuyện rằng họ được Thánh
Linh đưa đi trước mặt tôi, và tôi không còn trông thấy họ nữa.

30 Và chuyện rằng, thiên sứ lại bảo tôi rằng: Xem kìa! Tôi nhìn và thấy các tầng trời
mở ra lần nữa, và tôi thấy các thiên sứ giáng xuống giữa đám con cái loài người và
phục sự họ.

31 Rồi ông lại bảo tôi: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy Chiên Con của Thượng Đế đi
đến giữa con cái loài người. Và tôi thấy có những đám đông dân chúng bị đau ốm và
bị khốn khổ bởi đủ thứ bệnh tật cùng bởi các quỷ dữ và ác linh; và vị thiên sứ lại nói
và chỉ cho tôi xem tất cả những việc ấy. Thế rồi những người đó được chữa lành bằng
quyền năng của Chiên Con của Thượng Đế; và các quỷ dữ và ác linh đều bị xua đuổi.

32 Và chuyện rằng, thiên sứ lại bảo tôi: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy Chiên Con
của Thượng Đế bị dân chúng bắt giữ; phải, Vị Nam Tử của Thượng Đế trường cửu bị
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thế gian xét xử; và tôi đã thấy và làm chứng.
33 Và tôi, Nê Phi, thấy Ngài bị treo lên trên thập tự giá và bị giết chết vì tội lỗi của thế

gian.
34 Và sau khi Ngài bị giết chết, tôi thấy các đám đông dân chúng trên thế gian quy tụ

lại với nhau chống các vị sứ đồ của Chiên Con; vì mười hai vị ấy được thiên sứ của
Chúa gọi như vậy.

35 Và dân chúng trên thế gian quy tụ lại với nhau; và tôi thấy họ ở trong một tòa nhà
rộng lớn mênh mông, giống như tòa nhà mà cha tôi đã thấy. Rồi thiên sứ của Chúa lại
bảo tôi rằng: Hãy nhìn xem thế gian và sự khôn ngoan của họ; phải, hãy nhìn xem gia
tộc Y Sơ Ra Ên đã quy tụ lại với nhau chống đối mười hai vị sứ đồ của Chiên Con.

36 Và chuyện rằng, tôi thấy và làm chứng rằng, tòa nhà rộng lớn vĩ đại đó là tính kiêu
căng của thế gian; nó đã sụp đổ, và sự đổ vỡ này lớn lao vô cùng. Rồi vị thiên sứ của
Chúa lại bảo tôi rằng: Sự diệt vong của tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc
nào chống đối mười hai vị sứ đồ của Chiên Con là thế đó.

1 Nê Phi 12
1 Và chuyện rằng, thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn xem và thấy dòng dõi của ngươi và luôn cả

dòng dõi của các anh ngươi. Tôi bèn nhìn và trông thấy đất hứa; và tôi thấy dân chúng
đông đảo, phải, họ nhiều như cát biển vậy.

2 Và chuyện rằng, tôi thấy dân chúng tụ họp lại để gây chiến lẫn nhau; và tôi thấy
chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh và những cuộc tàn sát kinh hồn bằng gươm
đao giữa dân tôi.

3 Và chuyện rằng, tôi thấy nhiều thế hệ qua đi trong khói lửa chiến tranh và tranh
chấp trong xứ; rồi tôi trông thấy nhiều thành phố, phải, nhiều đến đỗi tôi không thể
đếm được.

4 Và chuyện rằng tôi thấy sương mù tối đen trên mặt đất hứa; và tôi nghe thấy sấm
chớp lẫn tiếng động đất cùng muôn ngàn tiếng hỗn độn khác; rồi tôi thấy mặt đất và
đá nứt ra; và tôi thấy các ngọn núi đổ vỡ thành muôn mảnh; và tôi thấy những đồng
bằng của trái đất bị nứt rạn và nhiều thành phố bị chôn vùi; rồi tôi thấy có nhiều
thành phố bị cháy thiêu và nhiều thành phố bị đổ vỡ vì động đất.

5 Và chuyện rằng, sau khi tôi thấy những cảnh này, tôi lại thấy hơi ẩm của bóng tối
dần dần tan biến khỏi mặt đất; và này, tôi thấy có những đám đông dân chúng không
ngã gục vì sự phán xét vĩ đại kinh hồn của Chúa.

6 Rồi tôi thấy các tầng trời mở ra, và Chiên Con của Thượng Đế từ trời giáng xuống;
rồi Ngài đi xuống và hiện ra cho họ thấy.

7 Và tôi còn trông thấy cùng làm chứng rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên mười
hai vị khác; và họ được Thượng Đế sắc phong và chọn lựa.

8 Rồi vị thiên sứ bảo tôi rằng: Hãy nhìn xem mười hai môn đồ của Chiên Con, là
những người được chọn lựa để phục sự dòng dõi của ngươi.

9 Và thiên sứ hỏi tôi: Ngươi có nhớ mười hai vị sứ đồ của Chiên Con không? Này,
chính họ là những người sẽ xét xử mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên; vậy nên, mười hai vị
chấp sự thuộc dòng dõi ngươi sẽ do họ xét xử; vì các ngươi thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

10 Và mười hai vị chấp sự này mà ngươi đã trông thấy đó sẽ xét xử dòng dõi ngươi. Và
này, họ mãi mãi là những người ngay chính; vì nhờ họ có đức tin nơi Chiên Con của
Thượng Đế, y phục của họ sẽ được tẩy trắng trong máu của Ngài.

11 Rồi thiên sứ bảo tôi: Xem kìa! Tôi bèn nhìn và thấy ba thế hệ qua đi trong sự ngay
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chính; và y phục của họ trắng ngần như của Chiên Con của Thượng Đế. Và thiên sứ
bảo tôi: Họ được tẩy trắng trong máu của Chiên Con là nhờ họ có đức tin nơi Ngài.

12 Và tôi, Nê Phi, còn được trông thấy nhiều người trong thế hệ thứ tư cũng qua đi
trong sự ngay chính.

13 Và chuyện rằng, tôi trông thấy dân chúng trên thế gian tụ họp lại.
14 Và thiên sứ bảo tôi rằng: Hãy nhìn xem dòng dõi của ngươi và cả dòng dõi của các

anh ngươi.
15 Và chuyện rằng, tôi bèn nhìn và thấy dân chúng thuộc dòng dõi tôi quy tụ lại từng

đám đông chống lại dòng dõi của các anh tôi; cả hai bên đều quy tụ lại gây chiến nhau.
16 Và thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn xem dòng suối có nước dơ bẩn mà cha ngươi đã

thấy; phải, ngay cả con sông mà cha ngươi đã nói tới; đáy sâu của dòng sông đó tức là
đáy sâu của ngục giới.

17 Và đám sương mù tối đen là những cám dỗ của quỷ dữ, làm mù quáng và khiến
lòng dạ con cái loài người chai đá, cùng dẫn dắt họ đi vào những con đường rộng, để
họ phải bị diệt vong và lạc lối.

18 Và tòa nhà rộng lớn vĩ đại mà cha ngươi đã trông thấy là những ảo ảnh hão huyền
và lòng kiêu căng của con cái loài người. Và vực thẳm vĩ đại kinh hồn chia cách họ;
phải, tức là tiếng nói công lý của Thượng Đế Vĩnh Cửu, và Đấng Mê Si là Chiên Con
của Thượng Đế mà Đức Thánh Linh làm chứng từ buổi sáng thế cho đến bây giờ và
cũng từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.

19 Và trong lúc thiên sứ nói những lời này, tôi nhìn và trông thấy dòng dõi của các
anh tôi đang đánh lại dòng dõi tôi, đúng theo như lời thiên sứ nói; và vì lòng kiêu
căng của dòng dõi tôi, và vì những cám dỗ của quỷ dữ nên tôi thấy rằng, dòng dõi của
các anh tôi đã chiến thắng được dân chúng thuộc dòng dõi của tôi.

20 Và chuyện rằng, tôi nhìn và thấy dân chúng thuộc dòng dõi của các anh tôi đã
chiến thắng được dòng dõi tôi, và họ phân tán thành từng đám đông dân chúng khắp
nơi trong xứ.

21 Và tôi trông thấy họ tụ họp lại thành từng đám đông dân chúng, rồi tôi thấy chiến
tranh và tiếng đồn về chiến tranh giữa bọn họ, và tôi thấy nhiều thế hệ qua đi trong
chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh.

22 Và thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn xem những người này sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng.
23 Và chuyện rằng, tôi thấy, sau khi họ sa vào vòng vô tín ngưỡng, họ trở thành một

dân tộc đen đúa, ghê tởm, và bẩn thỉu, đầy tính lười biếng và đủ mọi hành vi khả ố.

1 Nê Phi 13
1 Và chuyện rằng, thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn! Tôi nhìn và thấy nhiều quốc gia và

vương quốc.
2 Và thiên sứ hỏi tôi: Ngươi thấy gì? Tôi đáp: Tôi thấy nhiều quốc gia và vương

quốc.
3 Thiên sứ nói với tôi: Đó là các quốc gia và vương quốc của Dân Ngoại.
4 Và chuyện rằng, tôi thấy giữa các quốc gia của Dân Ngoại có thành lập một giáo

hội vĩ đại.
5 Và thiên sứ nói với tôi: Hãy nhìn xem sự thành lập của một giáo hội khả ố hơn hết

mọi giáo hội khác, nó sát hại các thánh đồ của Thượng Đế, phải, hành hạ, trói buộc,
gông cùm họ bằng gông sắt và đem họ vào cảnh tù đày.

6 Và chuyện rằng, tôi thấy giáo hội vĩ đại và khả ố này, và tôi thấy quỷ dữ là kẻ sáng
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lập ra nó.
7 Tôi còn thấy cả những vàng bạc, lụa là, gấm vóc, tía hồng, vải gai mịn, cùng nhiều

loại y phục quý giá khác, và tôi còn thấy nhiều gái điếm nữa.
8 Rồi thiên sứ bảo tôi: Hãy nhìn xem những vàng bạc, lụa là, gấm vóc, tía hồng, vải

gai mịn cùng các loại y phục quý giá và các gái điếm ấy là những ham muốn của giáo
hội vĩ đại và khả ố này.

9 Và vì những lời tán tụng của thế gian mà chúng hủy diệt các thánh đồ của Thượng
Đế và đem họ vào cảnh tù đày.

10 Và chuyện rằng, tôi nhìn và thấy có nhiều đại dương ngăn cách các Dân Ngoại với
dòng dõi của các anh tôi.

11 Và chuyện rằng, thiên sứ nói với tôi: Hãy nhìn xem cơn thịnh nộ của Thượng Đế
đang đổ xuống dòng dõi của các anh ngươi.

12 Tôi bèn nhìn và trông thấy có một người trong số Dân Ngoại, bị ngăn cách khỏi
dòng dõi của các anh tôi bởi nhiều đại dương; rồi tôi thấy Thánh Linh của Thượng
Đế giáng xuống và tác động vào người ấy; và người ấy vượt qua được nhiều đại dương,
đến với dòng dõi của các anh tôi trên đất hứa.

13 Và chuyện rằng, tôi thấy Thánh Linh của Thượng Đế tác động vào nhiều người
Dân Ngoại khác; và họ vượt qua được nhiều đại dương, thoát khỏi cảnh tù đày.

14 Và chuyện rằng, tôi lại thấy nhiều đám người Dân Ngoại trên đất hứa; và tôi thấy
cơn thịnh nộ của Thượng Đế đang bao trùm dòng dõi của các anh tôi; và họ bị những
người Dân Ngoại đánh đập và đuổi chạy tứ tán.

15 Và tôi thấy Thánh Linh của Chúa đến với những người Dân Ngoại, do đó họ trở
nên thịnh vượng và nhận xứ sở ấy làm đất thừa hưởng của mình; và tôi thấy họ trắng
trẻo, vô cùng xinh đẹp và kiều diễm, giống như dân tôi trước ngày họ bị giết.

16 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, thấy những người Dân Ngoại mà đã thoát khỏi cảnh
tù đày đều biết hạ mình trước mặt Chúa; và quyền năng của Chúa đã ở cùng họ.

17 Rồi tôi thấy những người Dân Ngoại ở mẫu quốc của họ tụ họp lại trên biển, và cả
trên đất liền nữa, để đánh chống lại họ.

18 Và tôi thấy quyền năng của Thượng Đế ở cùng họ, còn cơn thịnh nộ của Ngài thì
bao trùm những kẻ tụ họp để đánh chống lại họ.

19 Và tôi, Nê Phi, thấy rằng, những người Dân Ngoại đã thoát khỏi cảnh tù đày đều
được quyền năng của Thượng Đế giải cứu khỏi bàn tay của tất cả các quốc gia khác.

20 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, thấy họ thật sự trở nên thịnh vượng trong xứ; và tôi
thấy có một quyển sách được phổ biến trong dân họ.

21 Và thiên sứ hỏi tôi: Ngươi có hiểu được ý nghĩa của sách ấy chăng?
22 Tôi đáp: Thưa, tôi không hiểu.
23 Và vị ấy nói: Này, sách này được từ miệng một người Do Thái truyền ra. Và tôi, Nê

Phi, đã trông thấy sách đó; và vị ấy nói với tôi: Cuốn sách mà ngươi trông thấy đó là
biên sử của người Do Thái chứa đựng các giao ước của Chúa, là những giao ước mà
Ngài đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên; trong sách ấy cũng chứa đựng nhiều lời tiên tri của
các thánh tiên tri; và đó là một biên sử giống như những lời ghi khắc trên các bảng
khắc bằng đồng; tuy không được nhiều nhưng cũng chứa đựng những giao ước Chúa
đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên; vậy nên những điều này rất có giá trị đối với Dân Ngoại.

24 Và thiên sứ của Chúa nói với tôi: Ngươi đã thấy rằng sách này được từ miệng một
người Do Thái truyền ra; và một khi nó đã được từ miệng một người Do Thái truyền
ra, thì nó chứa đựng phúc âm trọn vẹn của Chúa, là Đấng đã được mười hai vị sứ đồ
làm chứng; và họ làm chứng theo lẽ thật hằng có trong Chiên Con của Thượng Đế.
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25 Vậy nên, những điều này được truyền từ dân Do Thái qua Dân Ngoại một cách xác
thật, theo lẽ thật hằng có trong Thượng Đế.

26 Và sau khi những điều này truyền từ dân Do Thái qua Dân Ngoại nhờ bàn tay của
mười hai vị sứ đồ của Chiên Con, ngươi sẽ thấy sự thành lập của giáo hội vĩ đại và khả
ố đó, là giáo hội khả ố hơn tất cả các giáo hội khác; vì này, họ đã lấy đi nhiều phần
minh bạch và quý giá nhất trong phúc âm của Chiên Con; và họ cũng lấy đi nhiều
giao ước của Chúa nữa.

27 Và họ đã làm như vậy để họ có thể làm sai lạc những đường lối ngay chính của
Chúa, để họ có thể làm cho con cái loài người trở nên mù quáng và chai đá trong lòng.

28 Vậy nên, ngươi sẽ thấy rằng sau khi sách ấy đã qua tay những người trong giáo hội
vĩ đại và khả ố đó thì nhiều điều minh bạch và quý báu bị lấy đi khỏi sách này tức là
sách nói về Chiên Con của Thượng Đế.

29 Và sau khi những điều minh bạch và quý báu đó bị lấy đi thì sách này sẽ đến khắp
mọi quốc gia Dân Ngoại; và sau khi sách đã đến khắp mọi quốc gia Dân Ngoại, phải,
vượt qua nhiều đại dương mà ngươi đã thấy cùng với những người Dân Ngoại đã
thoát khỏi cảnh tù đày, thì ngươi sẽ thấy—vì nhiều điều minh bạch và quý báu bị lấy
đi khỏi sách, đó là những điều minh bạch đối với sự hiểu biết của con cái loài người,
dựa theo sự minh bạch hằng có nơi Chiên Con của Thượng Đế—vì những điều này
bị lấy đi khỏi phúc âm của Chiên Con, nên có rất nhiều người bị vấp ngã, phải, đến
đỗi Sa Tan có quyền năng lớn lao đối với họ.

30 Tuy nhiên, ngươi thấy rằng, những người Dân Ngoại đã thoát ra khỏi cảnh tù đày
và đã được quyền năng của Thượng Đế nhấc họ lên cao hơn hết thảy mọi quốc gia
khác, tại một xứ sở được chọn lọc hơn hết thảy mọi xứ khác, đó là xứ mà Đức Chúa
Trời đã giao ước với cha ngươi rằng dòng dõi của cha ngươi sẽ có được để làm xứ thừa
hưởng; vậy nên, ngươi thấy rằng, Đức Chúa Trời sẽ không để cho Dân Ngoại tận diệt
một hợp chủng của dòng dõi ngươi với dòng dõi của các anh ngươi.

31 Ngài cũng sẽ không chịu để cho Dân Ngoại hủy diệt dòng dõi của các anh ngươi.
32 Đức Chúa Trời cũng sẽ không chịu để cho Dân Ngoại sẽ phải ở mãi trong trạng

thái đui mù đáng sợ như ngươi thấy đó, vì những phần giáo lý minh bạch và quý báu
nhất trong phúc âm của Chiên Con đã bị giữ lại bởi giáo hội khả ố đó, tức là giáo hội
mà ngươi đã thấy khi nó được thành lập.

33 Vậy nên, Chiên Con của Thượng Đế có phán rằng: Ta sẽ thương xót Dân Ngoại
khi ta đến viếng phần còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên bằng sự đoán phạt vĩ đại.

34 Và chuyện rằng, thiên sứ của Chúa bảo tôi rằng: Này, lời Chiên Con của Thượng
Đế phán bảo, sau khi ta đến viếng phạt xong phần còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra
Ên—và phần còn sót lại mà ta nói đây tức là dòng dõi của cha ngươi—vậy nên, sau
khi ta đã viếng họ bằng sự đoán phạt và đã dùng bàn tay của Dân Ngoại mà đánh họ,
và sau khi Dân Ngoại bị vấp ngã nặng nề vì những phần minh bạch và quý báu nhất
trong phúc âm của Chiên Con đã bị giữ lại bởi giáo hội khả ố ấy, là mẹ của các gái
điếm, lời Chiên Con phán vậy—thì vào ngày đó ta sẽ thương xót Dân Ngoại, đến đỗi
ta sẽ đem lại cho họ một phần lớn phúc âm của ta, là phần phúc âm minh bạch và quý
giá, bởi quyền năng của ta, lời Chiên Con phán vậy.

35 Vì này, lời Chiên Con phán: Ta sẽ tự biểu hiện cho dòng dõi của ngươi thấy, để
chúng ghi chép nhiều điều ta sẽ thuyết giảng cho chúng, đó là những điều minh bạch
và quý báu; và sau khi dòng dõi của ngươi bị hủy diệt và sa vào vòng vô tín ngưỡng
cùng với dòng dõi của các anh ngươi, này, những điều này sẽ được giấu kín để sau này
nhờ ân tứ và quyền năng của Chiên Con mà phổ biến ra cho Dân Ngoại.
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36 Và trong những điều này sẽ được viết phúc âm của ta, đá và sự cứu rỗi của ta, lời
Chiên Con phán vậy.

37 Và phước thay cho những kẻ nào ngày đó biết tìm cách xây dựng Si Ôn của ta, vì
họ sẽ có được ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh; và nếu họ biết kiên trì cho
đến cùng thì họ sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng và sẽ được cứu vào vương quốc
vĩnh viễn của Chiên Con; và những kẻ nào rao truyền sự bình an, phải, tin lành đại hỷ
thì trên các núi họ sẽ xinh đẹp dường nào.

38 Và chuyện rằng, tôi thấy dòng dõi còn sót lại của các anh tôi, và tôi còn thấy được
sách của Chiên Con của Thượng Đế, do từ miệng người Do Thái truyền ra, được phổ
biến từ Dân Ngoại tới dòng dõi còn sót lại của các anh tôi.

39 Và sau khi sách ấy đã đến với họ, thì tôi lại thấy các sách khác, được phổ biến từ
DânNgoại đến với họ, nhờ quyền năng của ChiênCon, để thuyết phụcDânNgoại, và
dòng dõi còn sót lại của các anh tôi, cùng những người Do Thái bị phân tán khắp mặt
đất rằng những biên sử của các tiên tri và mười hai vị sứ đồ của Chiên Con là có thật.

40 Và thiên sứ bảo tôi rằng: Những biên sử cuối cùng này mà ngươi đã thấy ở nơi
những người Dân Ngoại đó, sẽ chứng nhận sự xác thực của những biên sử đầu tiên là
các biên sử của mười hai vị sứ đồ của Chiên Con, và sẽ cho thấy những điều minh
bạch quý báu đã bị lấy đi khỏi các biên sử này; và sẽ cho tất cả các sắc tộc, sắc ngữ, và
dân tộc biết rằng, Chiên Con của Thượng Đế là Vị Nam Tử của Đức Chúa Cha Vĩnh
Cửu, và là Đấng Cứu Rỗi của thế gian; và tất cả mọi người phải đến với Ngài, bằng
không, họ sẽ không được cứu.

41 Và họ phải đến với Ngài theo lời phán ra từ miệng của Chiên Con; và những lời
nói của Chiên Con sẽ được phát hiện trong các biên sử của dòng dõi ngươi, cũng như
trong các biên sử của mười hai vị sứ đồ của Chiên Con; vậy nên, cả hai sách này sẽ lập
thành một; vì chỉ có một Thượng Đế, một Đấng Chăn Chiên trên khắp thế gian.

42 Và khi thời gian đến, Ngài sẽ tự biểu hiện cho mọi quốc gia biết, cả người Do Thái
lẫn người Dân Ngoại. Và sau khi Ngài đã biểu hiện cho người Do Thái biết và rồi mới
tới người Dân Ngoại, thì Ngài sẽ biểu hiện cho người Dân Ngoại biết trước rồi mới
tới người Do Thái; vậy là người sau cùng sẽ trở thành người đầu tiên, và người đầu
tiên sẽ trở thành người sau cùng.

1 Nê Phi 14
1 Và chuyện rằng, nếu những người Dân Ngoại biết nghe theo lời Chiên Con của

Thượng Đế vào ngày Ngài tự biểu hiện cho họ biết bằng lời nói, và cũng bằng quyền
năng, bằng hành động, để cất bỏ những chướng ngại vật của họ—

2 Và nếu họ không chai đá trong lòng chống lại Chiên Con của Thượng Đế thì họ sẽ
được kể chung vào dòng dõi của cha ngươi; phải, họ sẽ được kể chung vào gia tộc Y Sơ
Ra Ên; và họ sẽ là một dân tộc được phước lành đời đời trên đất hứa; họ sẽ không còn
bị đem vào cảnh tù đày; và gia tộc Y Sơ Ra Ên sẽ không còn bị lẫn lộn nữa.

3 Và hố sâu mà đã được đào lên để bẩy họ, bởi giáo hội vĩ đại và khả ố đó là giáo hội
do quỷ dữ và con cháu của nó thiết lập để nó có thể dẫn dắt linh hồn loài người xuống
ngục giới—phải, cái hố sâu mà đã được đào lên để hủy diệt loài người sẽ chôn vùi
những kẻ đã đào nó lên, cho đến khi chúng bị hủy diệt hoàn toàn, lời Chiên Con của
Thượng Đế phán vậy; đó không phải là sự hủy diệt linh hồn, mà là việc ném linh hồn
vào ngục giới bất tận ấy.

4 Vì này, việc ấy tùy theo sự cầm tù của quỷ dữ và cũng tùy theo công lý của Thượng
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Đế, đối với những kẻ muốn làm điều độc ác và khả ố trước mặt Ngài.
5 Và chuyện rằng, thiên sứ lại bảo tôi, Nê Phi, rằng: Ngươi đã thấy rằng, nếu người

Dân Ngoại biết hối cải, thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp đối với họ; và ngươi cũng biết về
những giao ước của Chúa với gia tộc Y Sơ Ra Ên; và ngươi cũng đã từng nghe nói
rằng, kẻ nào không hối cải sẽ bị diệt vong.

6 Vậy nên, khốn thay cho người Dân Ngoại nếu họ chai đá trong lòng chống lại
Chiên Con của Thượng Đế.

7 Vì sẽ đến lúc ta thực hiện một công việc vĩ đại và kỳ diệu giữa con cái loài người,
lời Chiên Con của Thượng Đế phán vậy. Đó là một công việc vĩnh viễn, về phương
diện này hoặc phương diện kia—hoặc để thuyết phục loài người để họ hưởng được sự
bình an và cuộc sống vĩnh cửu, hoặc để phó mặc họ cho lòng dạ chai đá và trí óc mù
quáng, khiến họ phải rơi vào vòng tù đày và còn bị hủy diệt, cả thể xác lẫn linh hồn,
theo sự cầm tù của quỷ dữ mà ta đã nói tới.

8 Và chuyện rằng, khi nói xong những lời này thiên sứ bèn bảo tôi: Ngươi có nhớ
những giao ước của Đức Chúa Cha với gia tộc Y Sơ Ra Ên chăng? Tôi đáp: Thưa có.

9 Và chuyện rằng, vị ấy nói với tôi: Hãy nhìn xem giáo hội vĩ đại và khả ố đó, là mẹ
của các điều khả ố mà kẻ thành lập lên nó là quỷ dữ.

10 Và vị ấy nói với tôi: Này, chỉ có hai giáo hội mà thôi; một là giáo hội của Chiên
Con của Thượng Đế, và một là giáo hội của quỷ dữ; vậy nên, kẻ nào không thuộc vào
giáo hội của Chiên Con của Thượng Đế thì ắt là thuộc vào giáo hội vĩ đại đó, là mẹ
của các điều khả ố; và nó là gái điếm của toàn thể thế gian.

11 Và chuyện rằng, tôi nhìn và thấy con gái điếm của toàn thể thế gian; nó đang ngồi
trên nhiều đại dương; nó thống trị khắp địa cầu, giữa tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc
ngữ, và dân tộc.

12 Và chuyện rằng, tôi trông thấy giáo hội của Chiên Con của Thượng Đế, và con số
người thuộc giáo hội rất ít, vì những điều tà ác và khả ố của gái điếm đang ngồi trên
nhiều đại dương; tuy nhiên, tôi thấy giáo hội của Chiên Con, là các thánh đồ của
Thượng Đế, cũng hiện diện khắp trên mặt đất; và quyền thống trị của họ trên mặt đất
rất nhỏ nhoi vì sự độc ác của gái điếm vĩ đại mà tôi đã thấy.

13 Và chuyện rằng, tôi trông thấy mẹ vĩ đại của các điều khả ố quy tụ dân chúng trên
mặt đất, trên khắp các quốc gia của người Dân Ngoại, để gây chiến với Chiên Con của
Thượng Đế.

14 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, thấy quyền năng của Chiên Con của Thượng Đế
giáng xuống trên các thánh hữu trong giáo hội của Chiên Con, và trên dân giao ước
của Chúa đã bị phân tán khắp mặt đất; và họ được trang bị bằng sự ngay chính và
bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại.

15 Và chuyện rằng, tôi thấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế trút lên giáo hội vĩ đại và
khả ố đó, đến đỗi có chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh ở giữa khắp các quốc gia
và các sắc tộc trên thế gian.

16 Và khi chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh bắt đầu nổi lên khắp các quốc gia
thuộc về mẹ của các điều khả ố đó, thì thiên sứ lại bảo tôi rằng: Này, cơn thịnh nộ của
Thượng Đế đang trút lên mẹ của các gái điếm: Và này, ngươi thấy tất cả những việc
ấy—

17 Và ngày mà cơn thịnh nộ của Thượng Đế trút lên mẹ của các gái điếm, tức là giáo
hội vĩ đại và khả ố của toàn thể thế gian, mà kẻ thành lập lên nó là quỷ dữ, thì đó tức là
ngày công việc của Đức Chúa Cha sẽ bắt đầu, để sửa soạn đường lối thực hiện những
giao ước mà Ngài đã lập với dân Ngài thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.
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18 Và chuyện rằng, thiên sứ bảo tôi: Xem kìa!
19 Tôi bèn nhìn và thấy một người đàn ông mặc áo trắng.
20 Và Thiên sứ nói với tôi: Này, một trong mười hai vị sứ đồ của Chiên con.
21 Này, người sẽ chứng kiến và viết ra phần còn lại của những điều này; phải, và cũng

sẽ viết ra nhiều điều đã xảy ra.
22 Và người còn viết về ngày tận thế nữa.
23 Vậy nên, những điều gì người viết ra đều xác đáng và chân thật; và này, những điều

này được viết ra trong sách mà ngươi thấy từ miệng người Do Thái truyền ra. Và lúc
mà những điều này từ miệng người Do Thái truyền ra, hay là lúc mà sách này được
truyền ra từ miệng người Do Thái, thì những điều được viết ra đây đều minh bạch,
tinh khiết, dễ hiểu, và quý báu nhất đối với tất cả loài người.

24 Và này, những điều mà vị sứ đồ này của Chiên Con sẽ viết ra là nhiều điều mà
ngươi đã thấy; và này, những điều còn lại ngươi cũng sẽ thấy.

25 Nhưng những điều ngươi sẽ thấy sau này ngươi không được viết ra; vì Đức Chúa
Trời đã sắc phong vị sứ đồ này của ChiênCon củaThượngĐế để viết ra những điều ấy.

26 Và cũng còn có những vị khác mà Ngài đã cho thấy mọi điều, và họ đã viết ra
những điều ấy; và những điều ấy được niêm phong, để đến kỳ định của Chúa, nó sẽ
đến với gia tộc Y Sơ Ra Ên một cách xác thật, theo lẽ thật hằng có trong Chiên Con.

27 Và tôi, Nê Phi, đã nghe và làm chứng rằng tên của vị sứ đồ này của Chiên Con là
Giăng, theo lời của thiên sứ.

28 Và này, tôi, Nê Phi, bị cấm không được viết ra những điều còn lại mà tôi đã nghe
và thấy; vậy nên, những điều tôi đã viết ra đây đối với tôi đã đầy đủ và tôi đã viết lại
chỉ một phần nhỏ những điều tôi đã thấy mà thôi.

29 Và tôi xin làm chứng rằng, tôi đã thấy những điều mà cha tôi đã thấy, và thiên sứ
của Chúa đã cho tôi thấy những điều đó.

30 Và giờ đây tôi xin ngừng nói về những điều tôi đã thấy khi tôi được Thánh Linh
đưa đi; và nếu tất cả những điều tôi thấy tôi không được viết hết ra, thì những điều tôi
đã viết ra đây đều đúng sự thật. Quả thật vậy. A Men.

1 Nê Phi 15
1 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, sau khi được Thánh Linh đưa đi và thấy tất cả những

điều này, tôi bèn trở về lều của cha tôi.
2 Và chuyện rằng, tôi thấy các anh tôi đang cãi vã nhau về những điều cha tôi đã nói

cho họ nghe.
3 Vì quả thật ông đã nói cho họ nghe rất nhiều điều quan trọng. Đó là những điều

khó hiểu được, trừ phi người ta biết cầu vấn Chúa. Vả lại, vì lòng dạ họ chai đá nên họ
đã không biết tìm tới Chúa như theo lẽ họ phải làm.

4 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, hết sức phiền muộn vì lòng dạ chai đá của họ, và cũng vì
những điều tôi đã thấy, và tôi biết rằng những điều ấy sẽ xảy ra và không thể nào tránh
được vì sự độc ác của con cái loài người.

5 Và chuyện rằng, tôi bị rũ liệt bởi những nỗi đau khổ của tôi; vì tôi xem đó là
những nỗi đau khổ lớn lao hơn hết, bởi dân tôi sẽ bị hủy diệt vì tôi đã thấy được sự
sụp đổ của họ.

6 Và chuyện rằng, sau khi lấy lại sức tôi bèn nói các anh tôi là tôi muốn biết về lý do
những cuộc cãi vã của họ.

7 Và họ bảo rằng: Này, các anh không hiểu những lời cha chúng ta đã nói về các
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cành cây ô liu thiên nhiên và về Dân Ngoại.
8 Tôi bèn hỏi họ: Vậy các anh đã cầu vấn Chúa chưa?
9 Họ bảo tôi rằng: Các anh không có cầu vấn, vì Chúa không tiết lộ cho các anh biết

những điều như vậy.
10 Này, tôi bèn bảo họ rằng: Sao các anh không biết tuân giữ các lệnh truyền của

Chúa? Sao các anh lại muốn cho mình phải bị diệt vong vì lòng dạ chai đá của mình?
11 Các anh không nhớ những điều Chúa đã phán bảo hay sao?—Nếu ngươi không

chai đá trong lòng, và biết cầu vấn ta với đức tin, và tin tưởng rằng ngươi sẽ nhận
được, cũng như biết chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền của ta, thì chắc chắn những
điều này sẽ được tiết lộ cho ngươi biết.

12 Này, tôi nói cho các anh hay, gia tộc Y Sơ Ra Ên đã được ví như cây ô liu, bởi
Thánh Linh của Chúa đã ngự trong cha chúng ta; và này, chúng ta chẳng phải đã bị
tách rời khỏi gia tộc Y Sơ Ra Ên sao, và chúng ta chẳng phải là một nhánh của gia tộc
Y Sơ Ra Ên sao?

13 Và này, điều mà cha chúng ta muốn nói về việc ghép lại những cành cây thiên
nhiên nhờ sự trọn vẹn của Dân Ngoại là, vào những ngày sau, khi mà dòng dõi chúng
ta đã sa vào vòng vô tín ngưỡng, phải, trong một thời gian nhiều năm, và nhiều thế hệ
sau ngày Đấng Mê Si xuất hiện trong thể xác cho con cái loài người trông thấy, thì lúc
đó phúc âm trọn vẹn của Đấng Mê Si sẽ đến với Dân Ngoại, và từ Dân Ngoại truyền
qua cho dòng dõi còn sót lại của chúng ta—

14 Và vào ngày đó, dòng dõi còn sót lại của chúng ta sẽ biết rằng, chúng thuộc về gia
tộc Y Sơ Ra Ên, và chúng là dân giao ước của Chúa; và rồi chúng sẽ biết và hiểu được
về tổ tiên của chúng, và chúng cũng hiểu được về phúc âm của Đấng Cứu Chuộc của
chúng, là phúc âm đã được Ngài thuyết giảng cho tổ phụ chúng. Vậy nên chúng sẽ
hiểu được về Đấng Cứu Chuộc của chúng và những điểm trung thực trong giáo lý của
Ngài, ngõ hầu chúng có thể biết được cách thức đến cùng Ngài và được cứu.

15 Và rồi vào ngày ấy chúng sẽ chẳng vui mừng và tán mỹ Thượng Đế trường cửu của
chúng, là đá và sự cứu rỗi của chúng hay sao? Phải, vào ngày ấy chúng sẽ chẳng nhận
được sinh lực và sự dinh dưỡng từ cây nho thật hay sao? Phải, chúng sẽ chẳng đến
cùng đàn chiên chân chính của Thượng Đế hay sao?

16 Này, tôi nói cho các anh hay, phải, chúng sẽ lại được nhắc nhở tới trong gia tộc Y
Sơ Ra Ên; và vì chúng là một cành thiên nhiên của cây ô liu nên chúng sẽ được ghép
vào một cây ô liu thật.

17 Và đó là điều mà cha chúng ta muốn nói; và ông muốn nói rằng việc ấy sẽ không
xảy ra cho đến sau khi chúng bị Dân Ngoại phân tán; và ông muốn nói rằng, việc ấy sẽ
do Dân Ngoại gây ra, để Chúa có thể tỏ quyền năng của Ngài cho Dân Ngoại biết, vì
Ngài sẽ bị dân Do Thái hay gia tộc Y Sơ Ra Ên chối bỏ.

18 Vậy nên, cha chúng ta không những chỉ nói riêng về dòng dõi của chúng ta mà còn
nói đến tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên khi ông đề cập đến giao ước mà sẽ được thực hiện
vào những ngày sau; là giao ước mà Chúa đã lập với tổ phụ Áp Ra Ham của chúng ta
rằng: Nhờ dòng dõi ngươi mà mọi dân trên thế gian này sẽ được phước.

19 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, đã nói rất nhiều cho họ nghe về những việc này; phải,
tôi đã nói cho họ nghe về sự phục hồi dân Do Thái vào những ngày sau.

20 Và tôi đã nhắc lại cho họ nghe những lời nói của Ê Sai về sự phục hồi dân Do Thái,
hay là gia tộc Y Sơ Ra Ên; và sau khi được phục hồi họ sẽ không còn bị lẫn lộn và
phân tán nữa. Và chuyện rằng, tôi nói rất nhiều lời cho các anh tôi nghe làm họ trở
nên ôn hòa và biết hạ mình trước mặt Chúa.
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21 Và chuyện rằng, họ lại hỏi tôi rằng: Điều mà cha chúng ta trông thấy trong giấc
mộng có nghĩa gì vậy? Cái cây mà ông thấy có nghĩa gì?

22 Và tôi đáp lại họ rằng: Đó là biểu tượng của cây sự sống.
23 Và họ nói với tôi: Thanh sắt dẫn đến bên cái cây mà cha chúng ta đã trông thấy có

nghĩa gì vậy?
24 Và tôi nói với họ rằng đó là lời của Thượng Đế; và những ai biết nghe theo lời của

Thượng Đế và biết giữ vững lời ấy thì sẽ không bao giờ bị diệt vong; và họ cũng không
bị mù quáng bởi những cám dỗ cùng những tên lửa của kẻ thù nghịch khiến họ phải
đi vào con đường hủy diệt.

25 Vậy nên, tôi, Nê Phi, đã khuyên nhủ họ phải biết chú tâm đến lời của Chúa; phải,
tôi đã khuyên nhủ các anh tôi với tất cả tấm lòng nhiệt thành của tôi, cùng với tất cả
khả năng mà tôi có, ngõ hầu họ biết chú tâm đến lời của Thượng Đế và nhớ luôn luôn
tuân giữ những lệnh truyền của Ngài trong mọi sự việc.

26 Và họ nói với tôi: Dòng sông có nước mà cha chúng ta trông thấy có nghĩa gì vậy?
27 Và tôi nói với họ rằng dòng nước mà cha tôi trông thấy là sự dơ bẩn; vì tâm trí của

ông quá bận rộn về các điều khác nên ông không trông thấy được sự dơ bẩn của dòng
nước.

28 Và tôi nói với họ rằng đó là một vực thẳm ghê gớm làm tách rời những kẻ độc ác ra
khỏi cây sự sống, và cũng tách rời luôn cả những thánh đồ của Thượng Đế nữa.

29 Và tôi nói với họ rằng đó là biểu tượng của ngục giới ghê sợ, là nơi mà thiên sứ bảo
tôi rằng đã được chuẩn bị cho những kẻ độc ác.

30 Và tôi nói với họ rằng cha chúng ta còn trông thấy công lý của Thượng Đế đã chia
cách kẻ ác với người ngay chính; và sự sáng chói của nó giống như sự sáng chói của
ngọn lửa sáng rực bốc lên cao tới tận Thượng Đế mãi mãi và đời đời, không bao giờ
ngừng.

31 Và họ nói với tôi: Có phải điều này có nghĩa là sự thống khổ của thể xác trong
những ngày thử thách, hay nó có nghĩa là trạng thái cuối cùng của linh hồn sau khi
thể xác thế tục đã chết, hay điều ấy chỉ về những việc của thế tục?

32 Và chuyện rằng, tôi nói với họ rằng, điều đó tượng trưng cho cả những điều thế
tục lẫn thuộc linh; vì khi ngày ấy đến, họ phải bị phán xét về việc làm của mình; phải,
những việc do thể xác thế tục đã làm trong những ngày thử thách của họ.

33 Vậy nên, nếu họ chết trong sự độc ác của mình thì họ cũng sẽ bị khai trừ khỏi
những sự việc thuộc linh thuộc về sự ngay chính; vậy nên họ phải bị đem đến đứng
trước mặt Thượng Đế để được phán xét theo những việc làm của mình. Và nếu những
việc làm của họ ô uế thì đương nhiên họ phải ô uế; và một khi họ ô uế thì họ không
thể nào ở trong vương quốc của Thượng Đế được, vì nếu không như vậy thì vương
quốc của Thượng Đế cũng bị ô uế.

34 Nhưng này, tôi nói cho các anh hay, vương quốc của Thượng Đế không ô uế, và
không có một vật gì dơ bẩn có thể đi vào vương quốc của Thượng Đế được; vậy nên,
cần phải có một chỗ ô uế được chuẩn bị sẵn cho những gì ô uế.

35 Và có một chỗ đã được chuẩn bị sẵn, phải, chỗ đó chính là ngục giới gớm ghê kia
mà tôi đã nói tới, và quỷ dữ là kẻ chuẩn bị của nó. Vậy nên trạng thái cuối cùng của
linh hồn loài người là được ở trong vương quốc của Thượng Đế, hay là bị khai trừ bởi
công lý mà tôi đã nói đến.

36 Vậy nên, những kẻ độc ác đều bị tách ra khỏi những người ngay chính, và cũng ra
khỏi cây sự sống là cây có những trái quý giá và được hấp dẫn hơn hết thảy mọi thứ
trái khác; phải, và đó là một ân tứ lớn lao hơn hết thảy mọi ân tứ khác của Thượng
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Đế. Và tôi đã nói vậy với các anh tôi. A Men.

1 Nê Phi 16
1 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi tôi, Nê Phi, nói dứt lời với các anh tôi, này, họ bảo tôi

rằng: Mầy đã nặng lời với tụi tao đến nỗi tụi tao không thể nào chịu được.
2 Và chuyện rằng, tôi bèn nói với họ rằng tôi biết tôi đã nặng lời chống đối kẻ ác,

đúng theo sự thật; và tôi đã biện minh cho những người ngay chính và làm chứng
rằng họ sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng; vậy nên, những kẻ có tội lấy sự thật làm
điều khốn khó, vì sự thật làm họ đau tận đáy lòng.

3 Và này, hỡi các anh, nếu quả các anh ngay chính và muốn nghe sự thật, cùng để
tâm đến sự thật, ngõ hầu mình có thể bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế, thì
các anh đã không ta thán vì sự thật và bảo rằng: Mầy nặng lời chống đối chúng tao.

4 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, đã chuyên tâm khuyên nhủ các anh tôi tuân giữ các
lệnh truyền của Chúa.

5 Và chuyện rằng, họ đã biết hạ mình trước mặt Chúa, đến đỗi tôi đã vui mừng và có
hy vọng lớn lao về họ là họ sẽ đi trong đường lối của sự ngay chính.

6 Này, tất cả những sự việc này đều đã được nói và làm khi cha tôi còn ở trong lều
trong thung lũng mà ông đặt tên là Lê Mu Ên.

7 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, lấy một người con gái của Ích Ma Ên làm vợ; và các
anh tôi cũng lấy các con gái của Ích Ma Ên làm vợ; còn Giô Ram thì lấy người con gái
đầu lòng của Ích Ma Ên làm vợ.

8 Và như vậy là cha tôi đã làm tròn tất cả những lệnh truyền Chúa đã ban cho ông.
Và tôi, Nê Phi, cũng đã được Chúa ban rất nhiều ơn phước.

9 Và chuyện rằng, tiếng nói của Chúa đã đến với cha tôi vào lúc ban đêm và truyền
lệnh cho ông phải hành trình vào vùng hoang dã ngày hôm sau.

10 Và chuyện rằng, sáng hôm sau, khi cha tôi thức dậy bước ra cửa lều, ông rất đỗi
ngạc nhiên khi thấy trên mặt đất một quả cầu chế tạo rất tinh vi và làm bằng đồng tốt.
Và trên quả cầu có hai cây kim; và một trong hai cây kim đó chỉ phương hướng mà
chúng tôi phải đi trong vùng hoang dã.

11 Và chuyện rằng, chúng tôi thu góp tất cả những vật gì chúng tôi cần phải mang đi
vào vùng hoang dã, cùng tất cả những lương thực còn lại mà Chúa đã ban cho chúng
tôi; chúng tôi còn đem theo những hạt giống đủ loại mà chúng tôi có thể mang theo
được vào vùng hoang dã.

12 Và chuyện rằng chúng tôi mang theo lều rồi lên đường, băng qua sông La Man,
tiến vào vùng hoang dã.

13 Và chuyện rằng, chúng tôi đã đi được bốn ngày, gần đúng theo hướng nam đông
nam, và rồi chúng tôi lại dựng lều; và chúng tôi gọi chốn ấy là Sa Se.

14 Và chuyện rằng, chúng tôi lấy cung tên đi vào vùng hoang dã để săn thú kiếm
lương thực cho gia đình mình; và sau khi săn thú kiếm được lương thực cho gia đình
rồi, chúng tôi lại trở về cùng gia đình mình trong vùng hoang dã nơi mà chúng tôi gọi
là Sa Se. Và rồi tất cả chúng tôi lại lên đường trong vùng hoang dã, chúng tôi đi theo
hướng cũ, giữ lộ trình trong những vùng phì nhiêu nhất của vùng hoang dã, trong
những vùng ranh giới gần Biển Đỏ.

15 Và chuyện rằng, chúng tôi đi như vậy trong nhiều ngày, vừa đi vừa săn thú kiếm
lương thực với cung tên, đá và trành ném đá của chúng tôi.

16 Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của quả cầu, và quả cầu đã dẫn chúng tôi đến
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những vùng đất phì nhiêu hơn trong vùng hoang dã.
17 Và sau khi đi được nhiều ngày, chúng tôi dừng lại và dựng lều nghỉ ngơi một thời

gian để lấy lại sức và kiếm thêm lương thực cho gia đình mình.
18 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, khi đi săn thú kiếm lương thực, này, tôi đã làm gãy cây

cung làm bằng một thứ thép tốt; và sau khi tôi làm gãy cung, này, các anh tôi tức giận
tôi vì tôi đã làm gãy cung nên chúng tôi không kiếm được lương thực.

19 Và chuyện rằng, chúng tôi đành trở về, không có lương thực cho gia đình mình, và
vì đã bị mỏi mệt bởi cuộc hành trình, nên họ đã khổ sở nhiều vì thiếu lương thực.

20 Và chuyện rằng, La Man, Lê Mu Ên, cùng với những người con trai của Ích Ma Ên
bắt đầu ta thán vô cùng vì những khốn khổ và những nỗi khổ cực của họ trong vùng
hoang dã; và cha tôi cũng bắt đầu ta thán Chúa, Thượng Đế của ông; phải, và tất cả
những người này đều rất buồn rầu đến đỗi họ đã ta thán Chúa.

21 Thế rồi, chuyện rằng, tôi, Nê Phi, cũng buồn khổ như các anh tôi về việc tôi làm
gãy cung: và các cung của họ thì lại mất sức co giãn, nên việc kiếm lương thực bắt đầu
rất khó khăn, phải đến đỗi chúng tôi không kiếm được chút lương thực nào.

22 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, nói rất nhiều với các anh tôi, vì họ lại chai đá trong
lòng đến đỗi oán trách Chúa, Thượng Đế của họ.

23 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, làm một cái cung bằng gỗ và làm một mũi tên bằng
một nhánh cây thẳng; vậy nên tôi đã tự trang bị cho mình cung tên, trành và đá. Và
tôi hỏi cha tôi rằng: Bây giờ con phải đi đâu để kiếm lương thực?

24 Và chuyện rằng, ông cầu vấn Chúa, vì nhờ lời nói của tôi mà họ đã biết hạ mình; vì
tôi nói với họ rất nhiều điều với tất cả tấm lòng nhiệt thành của tôi.

25 Và chuyện rằng, tiếng nói của Chúa đã đến với cha tôi; và quả thật cha tôi đã bị
khiển trách vì ông đã ta thán Chúa đến đỗi ông phải chịu đắm sâu trong vực thẳm
buồn rầu.

26 Và chuyện rằng, tiếng nói của Chúa đến với ông rằng: Hãy nhìn trên quả cầu và
xem những điều viết trên đó.

27 Và chuyện rằng, khi cha tôi thấy những điều viết trên quả cầu ấy, ông đã sợ hãi và
run lên bần bật, luôn cả các anh tôi và những người con trai của Ích Ma Ên và những
người vợ của chúng tôi cũng vậy.

28 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, thấy rằng các cây kim trên quả cầu ấy đã hoạt động
theo đức tin, sự chuyên tâm và sự chú ý của chúng tôi đối với chúng.

29 Và ở trên ấy được viết một lối văn tự mới rất dễ đọc, làm cho chúng tôi hiểu được
những đường lối của Chúa; những chữ ấy được viết ra và thỉnh thoảng lại thay đổi
theo đức tin và sự chuyên tâm của chúng tôi đối với nó. Và do đó, chúng tôi thấy được
rằng, bằng những phương tiện nhỏ bé Chúa có thể đem lại những việc lớn lao.

30 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, đã đi lên đỉnh ngọn núi theo những sự chỉ dẫn được
ban ra trên quả cầu.

31 Và chuyện rằng, tôi đã săn được dã thú, nhiều đến nỗi tôi đã kiếm được lương thực
cho các gia đình chúng tôi.

32 Và chuyện rằng tôi trở về lều của chúng tôi, mang theo những con thú tôi đã săn
được; và này, khi họ thấy tôi đã kiếm được lương thực, thì nỗi vui mừng của họ thật
lớn lao xiết bao! Và chuyện rằng, họ đã biết hạ mình trước mặt Chúa, và dâng lời cảm
tạ lên Ngài.

33 Và chuyện rằng, chúng tôi lại lên đường, hành trình theo gần đúng một hướng
như lúc mới khởi hành; và sau khi đi được nhiều ngày, chúng tôi dừng lại dựng lều
tạm trú một thời gian.
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34 Và chuyện rằng, Ích Ma Ên qua đời, và được mai táng ở một nơi gọi là Na Hom.
35 Và chuyện rằng, các con gái của Ích Ma Ên khóc than rất nhiều vì mất cha và cũng

vì những nỗi khổ cực của họ trong vùng hoang dã; và họ ta thán cha tôi vì ông đã đem
họ ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, họ bảo rằng: Nay cha chúng tôi đã chết; phải, và chúng
tôi đã lang thang quá lâu trong vùng hoang dã, chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều nỗi
khổ cực, đói khát, cùng mệt nhọc; và sau khi chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ
này, chúng tôi sẽ phải chết đói trong vùng hoang dã.

36 Và họ đã ta thán cha tôi như vậy, và ta thán luôn cả tôi nữa; và họ mong muốn trở
về Giê Ru Sa Lem.

37 Và La Man bảo Lê Mu Ên cùng những người con trai của Ích Ma Ên rằng: Này,
chúng ta hãy giết cha đi, cả đứa em chúng ta là Nê Phi nữa, nó đã tự tôn làm người cai
trị và người giảng dạy chúng ta, trong khi chúng ta là anh nó.

38 Giờ đây, nó nói rằng Chúa đã nói chuyện với nó, và rằng các thiên sứ cũng đã phục
sự nó nữa. Nhưng này, chúng ta biết nó đã nói dối với chúng ta; nó đã nói với chúng
ta những điều này, và nó còn làm nhiều điều do tài xảo trá của nó để đánh lừa con mắt
chúng ta, với hy vọng có thể dẫn dắt chúng ta đến vùng hoang dã xa lạ; và sau khi đã
dắt chúng ta đi xa nó còn nghĩ rằng nó sẽ tự phong mình làm vua và làm người cai trị
chúng ta để nó có thể làm gì chúng ta tùy theo ý muốn và sự vui thích của nó. Và theo
cách đó mà anh tôi là La Man đã khích động lòng tức giận của họ.

39 Và chuyện rằng, Chúa đã ở cùng chúng tôi, phải, tiếng nói của Chúa đã đến và nói
với họ nhiều điều, và đã sửa phạt họ hết sức nghiêm khắc; và sau khi bị tiếng nói của
Chúa khiển trách họ liền nguôi cơn tức giận và hối cải tội lỗi của mình, khiến Chúa
lại ban phước cho chúng tôi với lương thực để chúng tôi khỏi bị chết.

1 Nê Phi 17
1 Và chuyện rằng, chúng tôi lại hành trình vào vùng hoang dã; và từ lúc đó trở đi chúng

tôi đi gần hướng chính đông. Trong cuộc hành trình chúng tôi đã trải qua nhiều nỗi
khổ cực trong vùng hoang dã, và vợ của chúng tôi cũng đã sinh con trong vùng hoang
dã.

2 Những phước lành của Chúa đã ban cho chúng tôi thật lớn lao thay, vì trong lúc
chúng tôi đã sống nhờ vào thịt sống ở trong vùng hoang dã, vợ của chúng tôi lại có đầy
đủ sữa cho con bú, và rất mạnh khỏe, phải, họ mạnh như đàn ông; và họ bắt đầu chịu
đựng cuộc hành trình mà không ta thán.

3 Do đó chúng tôi thấy rằng những lệnh truyền của Thượng Đế phải được thi hành
trọn vẹn. Và nếu con cái của loài người tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế
thì Ngài sẽ nuôi dưỡng họ, làm tăng thêm sức mạnh cho họ, và cung cấp cho họ
những phương tiện để nhờ đó có thể thực hiện được điều Ngài đã ra lệnh cho họ; vậy
nên Ngài đã cung cấp cho chúng tôi phương tiện trong lúc chúng tôi tạm trú trong
vùng hoang dã.

4 Và chúng tôi đã ở như vậy nhiều năm, phải, chúng tôi đã ở tám năm trong vùng
hoang dã.

5 Và rồi chúng tôi đến được một vùng đất mà chúng tôi gọi là Phong Phú, vì chỗ ấy
có nhiều trái cây và nhiều mật; và tất cả những vật này đã được Chúa chuẩn bị sẵn để
chúng tôi khỏi chết. Và chúng tôi trông thấy biển, và chúng tôi gọi biển ấy là Y Rê An
Tum, có nghĩa là nhiều mặt nước.

6 Và chuyện rằng, chúng tôi dựng lều cạnh bờ biển; và mặc dầu đã trải qua nhiều
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khổ cực và gian truân, phải, nhiều đến đỗi chúng tôi không thể nào viết hết ra đây
được, chúng tôi rất vui sướng khi được đến bên bờ biển; và chúng tôi gọi chỗ ấy là
Phong Phú, vì có nhiều trái cây.

7 Và chuyện rằng, sau khi tôi, Nê Phi, ở tại đất Phong Phú được nhiều ngày, thì tiếng
nói của Chúa lại đến với tôi mà rằng: Ngươi hãy chỗi dậy và đi vào núi. Và chuyện
rằng, tôi bèn chỗi dậy đi lên núi và kêu cầu Chúa.

8 Và chuyện rằng, Chúa bảo tôi rằng: Ngươi phải đóng một chiếc tàu, theo cách ta
sẽ chỉ cho ngươi, để ta có thể đem dân của ngươi vượt qua biển này.

9 Và tôi thưa rằng: ThưaChúa, con phải đi đâu kiếm khoáng kim để nấu cho chảy ra,
ngõ hầu con có thể làm những dụng cụ đóng tàu theo như cách Ngài đã chỉ cho con?

10 Và chuyện rằng, Chúa đã chỉ cho tôi chỗ đến lấy khoáng kim để tôi có thể làm
dụng cụ.

11 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, làm một cái bễ thổi bằng da thú để thổi lửa; và sau khi
tôi đã làm bễ thổi lửa xong, tôi lấy hai viên đá đập vào nhau để lấy lửa.

12 Vì cho đến bấy giờ, Chúa chưa cho phép chúng tôi dùng lửa nhiều khi hành trình
trong vùng hoang dã, vì Ngài phán rằng: Ta sẽ làm cho thực phẩm của các ngươi trở
nên ngon ngọt để các ngươi khỏi cần phải nấu nướng;

13 Và ta cũng sẽ là ánh sáng cho các ngươi trong vùng hoang dã nữa; và ta sẽ sửa soạn
con đường trước cho các ngươi, nếu các ngươi tuân giữ các lệnh truyền của ta. Vậy
nên, chừng nào các ngươi còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được
dẫn dắt đến đất hứa; và các ngươi sẽ biết rằng chính nhờ ta mà các ngươi được dẫn đi.

14 Phải, và Chúa còn phán rằng: Sau khi đã đến được đất hứa rồi, các ngươi sẽ biết
rằng, ta, Chúa, là Thượng Đế; và ta, Chúa, đã giải cứu các ngươi khỏi bị hủy diệt;
phải, chính ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem.

15 Vậy nên, tôi, Nê Phi, đã cố gắng tuân giữ những lệnh truyền của Chúa; và tôi cũng
khuyên nhủ các anh tôi phải thành tín và cần mẫn.

16 Và chuyện rằng, tôi làm được những dụng cụ với khoáng kim mà tôi đã nấu chảy ra
từ trong đá.

17 Và khi các anh tôi thấy tôi sắp sửa đóng một chiếc tàu, họ lại bắt đầu ta thán tôi mà
rằng: Đứa em của chúng ta là một kẻ điên rồ, vì nó tưởng rằng nó có thể đóng được
một chiếc tàu; phải, và nó còn tưởng rằng nó có thể vượt qua được những biển cả này.

18 Và đó là những điều mà các anh tôi đã ta thán tôi, và họ muốn rằng họ không phải
lao nhọc, vì họ không tin là tôi có thể đóng được một chiếc tàu; và họ cũng không tin
rằng tôi đã nhận được chỉ thị của Chúa.

19 Và giờ đây chuyện rằng, tôi, Nê Phi, hết sức buồn rầu vì lòng dạ chai đá của họ; và
giờ đây, khi họ thấy tôi bắt đầu buồn phiền thì họ sung sướng trong lòng, đến đỗi họ
lấy làm vui mừng về việc đó mà nói rằng: Chúng tao biết mầy không thể đóng được
một chiếc tàu, vì chúng tao biết mầy còn thiếu suy xét; vậy nên mầy không thể thực
hiện được một việc lớn lao như vậy.

20 Và mầy giống cha chúng ta, đã bị lạc lối vì óc tưởng tượng điên rồ của mình; phải,
ông đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, và chúng ta đã lưu lạc trong vùng
hoang dã biết bao năm rồi; và vợ chúng ta đã làm việc nhọc nhằn trong khi thai
nghén; và họ đã sinh con trong vùng hoang dã và chịu đựng tất cả mọi điều, chỉ trừ cái
chết. Thà rằng để họ chết trước khi rời khỏi Giê Ru Sa Lem còn hơn là phải chịu
đựng những nỗi khổ cực như vầy.

21 Này, lẽ ra chúng ta đã được sung sướng hưởng thụ những của cải và đất thừa hưởng
của mình; phải, và có thể chúng ta đã hạnh phúc biết bao, thay vì phải chịu đựng
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khốn khổ trong vùng hoang dã trong nhiều năm qua.
22 Và chúng ta biết rằng, những người ở xứ Giê Ru Sa Lem là những người ngay

chính; vì họ đã tuân giữ các luật lệ, các mạng lệnh của Chúa, và tất cả các giáo lệnh
của Ngài theo luật pháp Môi Se; vậy nên, chúng ta biết rằng họ là những người ngay
chính; vậy mà cha chúng ta đã xét đoán họ, và dẫn chúng ta ra đi, vì chúng ta đã nghe
theo những lời của ông; phải, và đứa em chúng ta cũng giống như ông. Và với luận
điệu này, các anh tôi đã ta thán và oán trách chúng tôi.

23 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, nói với họ rằng: Các anh có tin rằng tổ phụ chúng ta,
tức con cái của Y Sơ Ra Ên, đã được giải cứu khỏi tay quân Ai Cập nếu họ không
nghe theo lời của Chúa sao?

24 Phải, các anh có cho rằng, họ cũng đã được dẫn dắt thoát vòng nô lệ, nếu Chúa
không truyền lệnh cho Môi Se phải dẫn dắt họ ra khỏi vòng nô lệ chăng?

25 Này, các anh biết rằng các con cái của Y Sơ Ra Ên bị cảnh nô lệ, và các anh cũng
biết rằng họ bị bắt phải làm những việc nặng nề, khó mà chịu đựng nổi; vậy nên, các
anh biết rằng, một điều tốt cần phải xảy ra cho họ là họ phải được giải thoát khỏi
vòng nô lệ.

26 Này, các anh biết rằng, Môi Se được Chúa truyền lệnh phải thi hành công việc vĩ
đại ấy; và các anh biết rằng, do lời nói của ông nước Biển Đỏ đã rẽ làm đôi từ bên này
qua bên kia, và họ đi qua như đi trên đất liền khô ráo.

27 Nhưng các anh biết rằng, dân Ai Cập, tức là quân của Pha Ra Ôn, đã chết đuối
trong Biển Đỏ.

28 Và các anh cũng biết rằng, họ được nuôi dưỡng bằng man na trong vùng hoang dã.
29 Phải, và các anh cũng biết rằng, Môi Se, do lời nói của mình thể theo quyền năng

của Thượng Đế hằng có trong ông, đã đánh vào đá và làm nước chảy ra để con cái của
Y Sơ Ra Ên uống cho khỏi khát.

30 Và không những họ được dẫn dắt đi, mà Chúa, Thượng Đế của họ, Đấng Cứu
Chuộc của họ, còn đi trước mặt họ, hướng dẫn họ ban ngày, và ban cho họ ánh sáng
ban đêm, và làm tất cả mọi việc cho họ, những việc thích hợp cho loài người thụ
nhận; vậy mà họ chai đá trong lòng, và mù quáng trong trí, nên đã thóa mạ Môi Se và
Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.

31 Và chuyện rằng, theo lời Ngài, Ngài đã hủy diệt họ; và cũng theo lời Ngài, Ngài
dẫn dắt họ đi; và theo lời Ngài, Ngài làm mọi việc cho họ; và không có một điều gì
được thực hiện trừ phi do lời Ngài.

32 Và sau khi họ vượt qua được sông Giô Đanh, Ngài đã làm cho họ trở nên hùng
mạnh để đánh đuổi dân bản xứ, phải, khiến dân ấy chạy tứ tán đến đỗi bị diệt vong.

33 Và giờ đây, các anh có cho rằng, dân bản xứ này, là những người ở trên đất hứa, tức
là dân đã bị tổ phụ chúng ta đánh đuổi, các anh có cho rằng họ là những người ngay
chính không? Này, tôi nói cho các anh hay: Không.

34 Các anh có cho rằng tổ phụ chúng ta đã được ưu đãi hơn họ nếu họ là những
người ngay chính không? Tôi nói cho các anh hay: Không.

35 Này, Chúa xem mọi xác thịt như nhau; kẻ nào ngay chính thì được Thượng Đế ưu
đãi. Nhưng này, dân này đã bác bỏ mọi lời của Thượng Đế, và họ đã chín muồi trong
sự bất chính; và cơn thịnh nộ tràn đầy của Thượng Đế đã trút xuống họ; và Chúa đã
rủa sả đất vì họ và ban phước đất ấy cho tổ phụ chúng ta; phải, Ngài đã rủa sả đất để
họ bị diệt vong, và Ngài đã ban phước cho tổ phụ chúng ta để họ có quyền thống trị
trên đất ấy.

36 Này, Chúa đã sáng tạo ra trái đất để trái đất có người trú ngụ; và Ngài đã sáng tạo
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ra con cái của Ngài để họ chiếm ngụ trái đất.
37 Và Ngài dựng lên một quốc gia ngay chính, và hủy diệt những quốc gia có dân độc

ác.
38 Và Ngài dẫn dắt người ngay chính đến những vùng đất quý, còn những kẻ ác thì

Ngài hủy diệt, và rủa sả đất vì họ.
39 Ngài ngự trị trên các tầng trời cao, vì đó là ngai của Ngài, và trái đất này là bệ gát

chân của Ngài.
40 Và Ngài yêu thương những kẻ nào muốn chọn Ngài làm Thượng Đế của họ. Này,

Ngài đã thương yêu tổ phụ chúng ta, và Ngài đã giao ước với họ, phải, với Áp Ra
Ham, Y Sác, và Gia Cốp; và Ngài đã ghi nhớ những giao ước mà Ngài đã lập; vậy nên,
Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập.

41 Và trong vùng hoang dã Ngài đã trừng trị họ với cây roi của Ngài; vì họ chai đá
trong lòng như các anh đã chai đá trong lòng vậy; và Chúa đã trừng trị họ vì sự bất
chính của họ. Ngài sai những con rắn lửa bay xuống ở giữa họ; và sau khi họ bị rắn
cắn, Ngài đã sửa soạn cách thức cho họ được chữa lành; và công việc mà họ phải làm
là chỉ cần nhìn mà thôi, nhưng vì cách thức quá giản dị, hay quá dễ dàng, nên có
nhiều người đã chết.

42 Đôi khi họ lại chai đá trong lòng, và thóa mạ Môi Se và cả Thượng Đế nữa; tuy
nhiên, các anh biết rằng, họ đã được dẫn dắt đến đất hứa nhờ quyền năng vô song của
Ngài.

43 Và này, sau khi tất cả những sự việc này thì đã đến lúc họ trở nên độc ác; phải, gần
như đã quá chín muồi; và tôi không biết rõ là đến ngày nay họ đã gần bị hủy diệt
chưa; vì tôi biết rằng cái ngày đó chắc chắn phải đến để họ bị hủy diệt, chỉ trừ một số
ít bị dẫn đi vào cảnh tù đày.

44 Vậy nên, Chúa đã truyền lệnh cho cha tôi phải ra đi vào vùng hoang dã; và dân Do
Thái cũng tìm cách lấy mạng sống của ông; phải, và các anh cũng tìm cách lấy mạng
sống của ông; vậy nên, trong thâm tâm các anh là những kẻ sát nhân và các anh cũng
giống như họ vậy.

45 Các anh nhạy làm điều bất chính, nhưng chậm nhớ đến Chúa, Thượng Đế của các
anh. Các anh đã thấy một thiên sứ, và vị ấy đã ngỏ lời cùng các anh; phải, đôi khi các
anh có nghe tiếng nói của vị ấy; và vị ấy đã nói với các anh bằng một tiếng nói nhỏ nhẹ
êm ái, nhưng vì các anh đã mất hết cảm giác đến đỗi các anh không còn cảm thấy lời
nói của vị ấy nữa; vậy nên, vị ấy đã phải nói với các anh bằng một giọng vang rền như
tiếng sấm sét, khiến đất phải rung chuyển như sắp vỡ tan.

46 Và các anh cũng biết rằng, với sức mạnh của lời nói toàn năng của Chúa, Chúa có
thể khiến quả đất này tan biến; phải, và các anh biết rằng, bằng lời nói, Ngài có thể
khiến cho những nơi gập ghềnh trở nên bằng phẳng và khiến những nơi bằng phẳng
trở nên nứt rạn. Hỡi ôi, vậy thì, sao các anh lại có thể quá chai đá trong lòng như vậy?

47 Này, tâm hồn tôi bị cấu xé bởi bao nỗi lo âu vì các anh, còn tim tôi thì đau nhói.
Tôi sợ rằng, các anh sẽ bị loại trừ mãi mãi. Này, tôi đang được dẫy đầy Thánh Linh của
Thượng Đế, đến đỗi thể xác tôi như mất hết sức lực.

48 Và giờ đây, chuyện rằng, khi tôi nói xong những lời này, họ liền tức giận tôi, và
muốn đem tôi liệng xuống lòng biển sâu; và vừa khi họ bước tới định nắm lấy tôi, thì
tôi nói với họ rằng: Trong danh Thượng Đế Toàn Năng, tôi ra lệnh cho các người
không được đụng tới tôi, vì tôi được dẫy đầy quyền năng của Thượng Đế, đến độ thể
xác tôi hầu như tan biến. Và kẻ nào động đến người tôi thì sẽ bị héo đi như cây sậy
khô; và kẻ đó sẽ trở thành hư không trước quyền năng của Thượng Đế, vì Thượng Đế
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sẽ đánh kẻ đó.
49 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, bảo họ không nên ta thán cha mình nữa; và cũng

không được từ chối công việc tôi nhờ cậy, vì Thượng Đế đã truyền lệnh cho tôi phải
đóng một chiếc tàu.

50 Và tôi nói với họ rằng: Nếu Thượng Đế đã truyền lệnh cho tôi phải làm mọi việc
ấy thì tôi có thể làm được hết. Nếu Ngài truyền lệnh cho tôi phải nói với nước biển
này: Ngươi hãy biến thành đất, thì nước này sẽ trở thành đất; và tôi nói thế nào thì
việc đó sẽ trở thành thế ấy.

51 Và này, nếu Chúa đã có quyền năng vĩ đại như vậy, và Ngài đã làm biết bao nhiêu
phép lạ cho con cái loài người, thì lẽ nào Ngài lại không thể chỉ dẫn tôi đóng một
chiếc tàu được?

52 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, đã nói rất nhiều điều với các anh tôi, đến đỗi họ bị
đuối lý, và không thể tranh chấp với tôi. Họ cũng không còn dám đặt tay lên người tôi
hay lấy ngón tay đụng vào người tôi, ngay cả suốt nhiều ngày sau đó. Kìa, họ không
dám làm như vậy là vì họ sợ sẽ bị khô héo trước mặt tôi, vì Thánh Linh của Thượng
Đế hùng mạnh thay; và Ngài đã ảnh hưởng đến họ như vậy.

53 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng tôi: Hãy đưa tay ngươi ra cho các anh ngươi lần
nữa, và chúng sẽ không khô héo trước mặt ngươi đâu, nhưng ta sẽ làm chấn động
chúng, Chúa phán như vậy, và sở dĩ ta làm điều này là ta muốn để chúng biết rằng ta là
Chúa, Thượng Đế của chúng.

54 Và chuyện rằng, tôi đưa tay ra cho các anh tôi, và họ không bị khô héo trước mặt
tôi; nhưng Chúa đã làm chấn động họ theo như lời Ngài đã phán.

55 Và giờ đây, họ bảo rằng: Các anh biết chắc rằng Chúa ở với em, vì các anh biết
rằng, quyền năng của Chúa đã chấn động các anh. Rồi họ phủ phục xuống trước mặt
tôi và gần như sắp tôn thờ tôi, nhưng tôi đã cản họ lại mà bảo rằng: Tôi là em của các
anh; phải, tôi nhỏ tuổi hơn các anh; vậy nên, xin các anh hãy tôn thờ Chúa, Thượng
Đế của các anh; và hãy hiếu kính cha mẹ các anh để các anh sống được lâu dài trong
xứ mà Chúa, Thượng Đế của các anh sẽ ban cho các anh.

1 Nê Phi 18
1 Và chuyện rằng, họ tôn thờ Chúa và đi với tôi; và chúng tôi xử dụng mộc liệu theo

một phương thức khác thường. Và thỉnh thoảng Chúa đã chỉ cho tôi cách xử dụng
mộc liệu để đóng tàu.

2 Bấy giờ, tôi, Nê Phi, không xử dụng mộc liệu theo cách thức mà con người đã học
được, và tôi cũng không đóng tàu theo cách của loài người, nhưng tôi đóng tàu ấy theo
cách thức Chúa đã chỉ dạy cho tôi; vậy nên tàu không đóng theo cách của loài người.

3 Và tôi, Nê Phi, thường đi lên núi, và thường cầu nguyện Chúa, vậy nên Chúa đã
chỉ cho tôi biết nhiều điều vĩ đại.

4 Và chuyện rằng, sau khi tôi hoàn thành chiếc tàu, theo như lời của Chúa, các anh
tôi thấy rằng tàu ấy rất tốt, cách kiến trúc của chiếc tàu rất đẹp, vậy nên, họ lại biết hạ
mình trước mặt Chúa.

5 Và chuyện rằng, tiếng nói của Chúa đã đến với Cha tôi, bảo rằng chúng tôi phải
đứng lên và đi xuống tàu.

6 Và chuyện rằng, đến ngày hôm sau, sau khi chúng tôi sửa soạn xong tất cả các thứ,
nhiều trái cây và thịt từ vùng hoang dã, và rất nhiều mật, cùng các vật dự trữ theo lệnh
của Chúa, chúng tôi đi xuống tàu và khiêng theo tất cả các vật dụng cùng các hạt
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giống, và tất cả những thứ gì mà chúng tôi đã đem theo trước kia, mỗi người tùy theo
tuổi của mình; vậy nên chúng tôi đi xuống tàu cùng với vợ con chúng tôi.

7 Và giờ đây, cha tôi đã sinh được hai người con trai trong vùng hoang dã; người con
lớn tên là Gia Cốp, và người con nhỏ tên là Giô Sép.

8 Và chuyện rằng, sau khi tất cả chúng tôi đã xuống tàu và đem theo các vật dự trữ
mà chúng tôi được lệnh phải mang theo, chúng tôi liền cho tàu ra khơi, và được gió
thổi hướng về đất hứa.

9 Và sau khi chúng tôi thuận buồm xuôi gió trong thời gian nhiều ngày, này, các anh
tôi, cùng các con trai của Ích Ma Ên và vợ của họ bắt đầu vui đùa, đến đỗi họ bắt đầu
nhảy múa, ca hát, và nói năng thô lỗ, phải, đến đỗi họ đã quên hẳn nhờ quyền năng
nào mà họ được dẫn dắt đến đây; phải, họ đã buông thả theo sự thô lỗ quá mức.

10 Và tôi, Nê Phi, bắt đầu thấy sợ hãi hết sức, e rằng Chúa sẽ nổi giận và trừng phạt
chúng tôi vì sự bất chính của chúng tôi, khiến chúng tôi phải bị chôn vùi xuống lòng
biển sâu; vậy nên, tôi, Nê Phi, bắt đầu nói với họ một cách hết sức nghiêm trang;
nhưng, này, họ tức giận với tôi và nói rằng: Chúng ta không muốn em chúng ta trở
nên người cai trị chúng ta.

11 Và chuyện rằng, La Man và Lê Mu Ên đã bắt tôi, lấy dây thừng trói tôi lại, và họ đã
đối xử với tôi rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, Chúa để cho họ làm như vậy hầu Ngài có thể
biểu dương quyền năng của Ngài, để làm ứng nghiệm những lời Ngài nói về những kẻ
ác.

12 Và chuyện rằng, sau khi họ trói tôi chặt đến nỗi tôi không cử động được, thì địa
bàn mà Chúa đã chuẩn bị cho, không còn hoạt động nữa.

13 Vậy nên, họ không biết hướng nào mà lái thuyền đi; rồi một trận bão to nổi lên,
phải, một trận bão to và khủng khiếp, và chúng tôi bị đẩy lui trên biển trong suốt ba
ngày; và họ bắt đầu kinh hãi tột cùng, e sẽ phải chết chìm dưới biển; tuy nhiên, họ
vẫn không cởi trói cho tôi.

14 Và đến ngày thứ tư, khi thuyền chúng tôi vẫn tiếp tục bị đẩy lui, thì trận bão lại trở
nên vô cùng khốc liệt.

15 Và chuyện rằng, chúng tôi sắp sửa bị chôn vùi xuống lòng biển sâu. Và sau khi
thuyền chúng tôi bị đẩy lui trên biển bốn ngày liền, thì các anh tôi mới bắt đầu thấy
rằng những sự đoán phạt của Thượng Đế đang đổ xuống họ, và họ sẽ chết nếu họ
không hối cải về những điều bất chính của mình; vậy nên, họ đến bên tôi và mở dây
trói tay tôi; và này, cổ tay tôi sưng vù hẳn lên, và luôn cả cổ chân tôi cũng sưng nhiều;
và những chổ ấy hết sức đau đớn.

16 Tuy nhiên, tôi đã hướng về Thượng Đế của tôi, và tôi đã ca ngợi Ngài suốt ngày; và
tôi không hề ta thán Chúa vì những nỗi khổ đau của tôi.

17 Này, cha tôi, Lê Hi, đã nói với họ rất nhiều điều, và ông còn nói với những người
con trai của Ích Ma Ên nữa; nhưng này, họ đã thốt ra nhiều lời hăm dọa bất cứ ai ngỏ
ý bênh vực tôi; và cha mẹ tôi, vì đã lớn tuổi, và đã trải qua bao nỗi ưu phiền vì con cái
của mình, nên cả hai đã lâm bệnh và nằm liệt giường.

18 Vì những nỗi ưu phiền và sầu muộn, và sự bất chính của các anh tôi, nên họ suýt
phải lìa đời để về với Thượng Đế của họ; phải, mái tóc bạc trắng của hai người gần
như sắp bị chôn vùi trong bụi đất; phải, họ đã xuýt bị đem xuống nấm mồ biển cả
cùng với nỗi sầu muộn.

19 Và luôn cả Gia Cốp và Giô Sép, vì còn trẻ nên cần phải được nuôi dưỡng nhiều,
cũng ưu phiền vì nỗi đau khổ của mẹ mình; và luôn cả vợ tôi, với nước mắt và những
lời van xin của nàng, và cả các con tôi nữa, cũng chẳng làm mềm lòng được các anh
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tôi, để họ mở trói cho tôi.
20 Và chẳng có một điều gì có thể làm mềm lòng họ được, ngoại trừ quyền năng của

Thượng Đế đã hăm dọa sẽ hủy diệt họ; vậy nên khi thấy mình sắp bị chôn vùi dưới
lòng biển sâu, họ mới hối hận về điều họ đã làm, đến đỗi họ đã mở trói cho tôi.

21 Và chuyện rằng, sau khi họ đã cởi trói cho tôi, này, tôi cầm địa bàn lên, và nó lại
hoạt động theo ý muốn của tôi. Và chuyện rằng tôi cầu nguyện Chúa; và sau khi tôi
cầu nguyện xong thì gió ngừng thổi, bão tan, và mặt bể lại trở nên vô cùng yên lặng.

22 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, điều khiển chiếc tàu và chúng tôi lại vượt biển hướng
về đất hứa.

23 Và chuyện rằng, sau nhiều ngày vượt biển, chúng tôi đến được đất hứa; và chúng
tôi tiến vào trong đất ấy, và dựng lều lên; và chúng tôi gọi chỗ ấy là đất hứa.

24 Và chuyện rằng, chúng tôi bắt đầu cuốc xới đất đai, và bắt đầu trồng hạt giống;
phải, chúng tôi đã gieo hết những hạt giống của chúng tôi xuống đất, những hạt giống
mà chúng tôi đã đem từ xứ Giê Ru Sa Lem đến. Và chuyện rằng, sau đó chúng mọc
lên rất tốt; vậy nên, chúng tôi được ban phước trong sự dồi dào no đủ.

25 Và chuyện rằng, trong khi hành trình trong vùng hoang dã thuộc vùng đất hứa
này, chúng tôi tìm thấy đủ thứ súc vật trong rừng, cả bò cái lẫn bò đực, lừa, ngựa, dê,
và dê rừng, cùng đủ loại thú rừng có ích lợi cho loài người. Chúng tôi còn tìm thấy đủ
loại khoáng chất như vàng, bạc và đồng.

1 Nê Phi 19
1 Và chuyện rằng, vì Chúa truyền lệnh nên tôi phải làm những bảng bằng kim khoáng

để tôi có thể ghi khắc lịch sử dân tôi lên trên đó. Trên các tấm bảng khắc tôi làm ra,
tôi ghi khắc biên sử của cha tôi, và luôn cả cuộc hành trình của chúng tôi trong vùng
hoang dã, cùng những lời tiên tri của cha tôi; và tôi còn ghi khắc nhiều điều tiên tri
của riêng tôi lên trên ấy nữa.

2 Và, khi tôi làm các bảng khắc, tôi đâu có biết rằng Chúa sẽ truyền lệnh cho tôi phải
làm những bảng khắc này; vậy nên, biên sử của cha tôi, và gia phả của tổ phụ ông,
cùng phần lớn các sự việc đã xảy đến cho chúng tôi trong vùng hoang dã đều được ghi
khắc trên những bảng khắc tôi vừa nói đó; vậy nên, những sự việc đã xảy ra trước khi
tôi làm ra những bảng khắc này thì lẽ cố nhiên là được đề cập đến trong các bảng khắc
đầu tiên.

3 Và sau khi tôi đã làm những bảng khắc này theo lệnh truyền, tôi, Nê Phi, nhận
được lệnh truyền rằng giáo vụ và những lời tiên tri, những phần rõ ràng và quý báu
hơn của các sự việc đó, phải được ghi chép trên các bảng khắc này; và những điều được
ghi chép ra đây sẽ được lưu giữ để giáo huấn dân tôi, là những người sẽ nhận được đất
này, và còn vì những mục đích thông sáng khác nữa mà chỉ có Chúa mới biết được.

4 Vậy nên, tôi, Nê Phi, đã ghi khắc biên sử trên những bảng khắc khác, có tường
thuật, hay kể lại một cách đầy đủ hơn về những cuộc chiến và tranh chấp cùng sự hủy
diệt của dân tôi. Và tôi đã làm như vậy, và còn dặn bảo dân tôi phải làm những gì sau
khi tôi chết đi; và những bảng khắc này phải được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ
khác, hoặc từ tiên tri này đến tiên tri khác, cho đến khi nào họ nhận được thêm
những lệnh truyền của Chúa.

5 Và việc tôi làm ra các bảng khắc này sẽ được tường thuật sau; này tôi xin kể tiếp
những điều tôi vừa nói; và sở dĩ tôi làm vậy là để cho những sự việc thiêng liêng hơn
được lưu truyền cho dân chúng của tôi sau này biết.
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6 Tuy nhiên, tôi không ghi chép bất cứ một điều nào trên các bảng khắc này ngoại
trừ những điều mà tôi nhận thấy có tính cách thiêng liêng. Và giờ đây, nếu tôi có lầm
lẫn, thì cũng như người xưa đã từng lầm lẫn. Chẳng phải tôi muốn đưa người khác ra
để tự bào chữa cho mình, nhưng chính vì sự yếu kém của tôi, theo thể cách xác thịt,
nên tôi xin tự bào chữa cho mình vậy.

7 Vì có nhiều việc mà vài kẻ cho là có giá trị lớn lao, đối với cả thể xác lẫn tâm hồn,
nhưng kẻ khác lại coi nó như hư không và chà đạp dưới chân họ. Phải, chính Thượng
Đế của Y Sơ Ra Ên cũng từng bị loài người chà đạp dưới chân họ; tôi nói họ chà đạp
dưới chân, là ý tôi muốn nói rằng họ xem Ngài là hư không, và không muốn nghe
theo những lời khuyên dạy của Ngài.

8 Và này, theo như lời vị thiên sứ, thì Ngài sẽ đến sáu trăm năm sau kể từ ngày cha
tôi rời Giê Ru Sa Lem.

9 Và thế gian, vì sự bất chính của mình, sẽ xét đoán Ngài như một người hư không;
vậy nên, họ quất Ngài bằng roi, Ngài hứng chịu cho họ quất; họ đánh đập Ngài, Ngài
hứng chịu cho họ đánh đập. Phải, họ khạc nhổ vào Ngài, Ngài cũng hứng chịu cho họ
khạc nhổ, vì lòng thương yêu nhân từ và sự nhịn nhục của Ngài đối với con cái loài
người.

10 Và Thượng Đế của tổ phụ chúng ta, là những người đã từng được dẫn dắt ra khỏi
Ai Cập, để thoát khỏi vòng nô lệ, và cũng đã từng được Ngài bảo tồn trong vùng
hoang dã, phải, đó là Thượng Đế của Áp Ra Ham, và Y Sác, và Thượng Đế của Gia
Cốp, theo như lời của thiên sứ nói, Ngài sẽ nạp mình dưới hình thức một phàm nhân,
vào tay những kẻ độc ác, để bị treo lên, theo như lời của Giê Nốc, và để bị đóng đinh
trên thập tự giá, theo như lời của Nê Um, và để bị chôn xuống mộ, theo như lời của
Giê Nốt, khi vị này nói về ba ngày tối tăm, đó sẽ là điềm triệu báo cái chết của Ngài
cho dân ở các hải đảo biết, và nhất là cho những kẻ thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên biết.

11 Vì vị tiên tri ấy đã nói như vầy: Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến viếng tất cả gia
tộc Y Sơ Ra Ên vào ngày đó, một số sẽ được Ngài viếng bằng tiếng nói của Ngài, vì sự
ngay chính của họ, để họ được vui mừng lớn lao và được cứu rỗi, còn một số khác sẽ
bằng sấm chớp của quyền năng của Ngài, bằng bão tố, lửa, khói, và hơi ẩm của bóng
tối, bằng mặt đất nứt ra, và bằng những ngọn núi trồi lên.

12 Và tất cả những việc này chắc chắn sẽ xảy đến, tiên tri Giê Nốt bảo vậy. Và núi đá
trên mặt đất ắt sẽ nứt ra; và vì tiếng gầm của đất nên nhiều vị vua ở các hải đảo sẽ được
thúc đẩy bởi Thánh Linh của Thượng Đế tác động mà kêu lên rằng: Thượng Đế của
vạn vật đang thống khổ.

13 Và về phần những người dân ở Giê Ru Sa Lem, theo lời vị tiên tri ấy bảo, sẽ bị mọi
dân tộc trừng phạt vì họ đóng đinh Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên trên thập tự giá, và trở
lòng, chối bỏ những điềm triệu và những điều kỳ diệu, quyền năng và vinh quang của
Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên.

14 Và vì họ trở lòng, lời vị tiên tri nói, và xem thường Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, họ
sẽ lưu lạc trong thể xác, bị diệt vong, bị nhạo báng và khinh bỉ và sẽ bị tất cả các quốc
gia ghét bỏ.

15 Tuy nhiên, vị tiên tri bảo, khi ngày ấy đến mà họ không còn trở lòng nghịch lại
Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên nữa thì Ngài sẽ nhớ những điều Ngài đã giao ước với tổ
phụ họ.

16 Phải, lúc đó Ngài sẽ nhớ tới các hải đảo; phải, và theo lời của tiên tri Giê Nốt,
Chúa có phán rằng: Ta sẽ quy tụ tất cả những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên từ bốn
phương trời của thế gian.
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17 Phải, vị tiên tri bảo, tất cả thế gian sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa; mọi quốc gia, sắc
tộc, sắc ngữ, và dân tộc đều sẽ được phước.

18 Và tôi, Nê Phi, đã ghi chép những điều này cho dân tôi để may ra có thể thuyết
phục họ biết nhớ đến Chúa, Đấng Cứu Chuộc của họ.

19 Vậy nên, tôi muốn nói với tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên, nếu việc ấy xảy ra thì họ cần
phải nhận được những điều này.

20 Vì này, tâm hồn tôi hết sức buồn phiền vì những người ở Giê Ru Sa Lem, khiến tôi
mệt mỏi đến đỗi tất cả tứ chi tôi đều bải hoải; vì nếu Chúa không vì lòng thương xót
mà cho tôi thấy những việc của họ như Ngài đã từng cho các tiên tri ngày xưa thấy, thì
tôi cũng đã bị chết rồi.

21 Và quả thật Ngài đã cho các tiên tri ngày xưa thấy tất cả những điều có liên quan
tới họ; và Ngài cũng còn cho nhiều người thấy những điều liên quan đến chúng tôi;
vậy nên, chúng tôi cần phải biết những điều này vì những điều này được ghi chép trên
các bảng khắc bằng đồng.

22 Chuyện rằng lúc bấy giờ, tôi, Nê Phi, đã giảng dạy những điều này cho các anh tôi
biết; và chuyện rằng, tôi đọc cho họ nghe nhiều điều ghi chép trên các bảng khắc bằng
đồng để họ hiểu những gì Chúa đã làm ở những xứ khác, cho những người thời xưa.

23 Và tôi còn đọc cho họ nghe nhiều điều ghi chép trong các sách của Môi Se; nhưng
để thuyết phục họ tin nhiều hơn về Chúa, Đấng Cứu Chuộc của họ, tôi đã đọc cho
họ nghe những điều do tiên tri Ê Sai viết ra; vì tôi muốn áp dụng tất cả các thánh thư
cho chúng tôi, ngõ hầu đem lại nhiều lợi ích cho sự học hỏi của chúng tôi.

24 Vậy nên, tôi nói với họ rằng: Các anh hãy lắng nghe những lời của vị tiên tri, các
anh là dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên, là một nhánh đã bị tách lìa; các anh hãy
lắng nghe những lời vị tiên tri đã viết ra cho tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên, và hãy tự mình
áp dụng những lời ấy, ngõ hầu các anh có thể hy vọng như các đồng bào của các anh là
những người mà các anh đã bị tách lìa; vì vị tiên tri đã ghi chép như vậy.

1 Nê Phi 20
1 Hãy nghe đây, hỡi gia tộc Gia Cốp, là những người được xưng bằng danh Y Sơ Ra Ên,

và do các dòng nước Giu Đa hoặc do các dòng nước báp têm mà ra, là những người
chỉ danh Chúa mà thề, và kêu cầu Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên, nhưng chẳng lấy hết
lòng chân thật và ngay chính khi thề.

2 Mặc dù họ tự xưngmình thuộc thành thánh, nhưng họ không cậy nhờ đếnThượng
Đế của Y Sơ Ra Ên là Chúa Muôn Quân; phải Chúa Muôn Quân là danh Ngài.

3 Này, ta đã loan báo những sự việc ngày xưa từ lúc khởi đầu; và những sự việc ấy do
từ miệng ta phát ra, và ta đã cho thấy những việc ấy. Ta đã cho thấy một cách bất
thình lình.

4 Và ta đã làm như vậy vì ta biết ngươi ương ngạnh, cổ ngươi là gân sắt, và trán ngươi
là đồng;

5 Ta đã loan báo cùng ngươi từ lúc ban đầu; trước khi những điều đó xảy ra ta đã cho
ngươi thấy; và ta đã cho thấy vì sợ ngươi sẽ bảo rằng: Ấy là do thần tượng của tôi đã
làm nên, và tượng chạm cùng tượng đúc của tôi đã ra lệnh làm những sự việc đó.

6 Ngươi đã nghe và thấy mọi điều ấy; sao ngươi không nói lên đi? Từ nay về sau ta sẽ
cho ngươi thấy những điều mới, là những điều giấu kín mà ngươi chưa biết.

7 Bây giờ những sự việc đó mới được sáng tạo ra, không phải từ lúc ban đầu, trước
ngày ngươi chưa nghe chi về điều đó, nó sẽ được loan báo cho các ngươi biết, kẻo
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ngươi sẽ nói rằng: Này, tôi đã biết những điều đó rồi.
8 Phải, ngươi chưa từng nghe; phải, ngươi chưa từng biết; phải, lúc ấy tai ngươi chưa

mở; vì ta biết rằng ngươi thường làm điều gian dối và đã bị gọi là kẻ phạm giới từ lúc
còn trong lòng mẹ.

9 Tuy nhiên, ta vì danh mình mà tạm nhịn cơn tức giận, và ta vì vinh hiển mình mà
nén lại để khỏi khai trừ ngươi.

10 Vì này, ta đã luyện ngươi, ta đã chọn ngươi từ trong lò gian khổ.
11 Ấy là vì ta, phải, chính vì ta mà ta sẽ làm điều này; vì ta sẽ chẳng để danh ta bị ô

nhục; và ta sẽ không nhường vinh quang của ta cho kẻ khác.
12 Hãy nghe lời ta, hỡi Gia Cốp và Y Sơ Ra Ên mà ta đã gọi, vì ta là Đấng đó; ta là đầu

tiên và cũng là sau cùng.
13 Tay ta cũng đã lập lên nền đất, và tay hữu ta đã giương lên các tầng trời. Ta gọi đến,

trời đất đều đứng lên.
14 Hỡi tất cả các ngươi, hãy nhóm lại và nghe đây; trong số họ có ai đã rao truyền

những điều này cho họ nghe không? Người mà Chúa yêu, sẽ thực hiện lời Ngài đã nói
lên qua họ; và người sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Ba Bi Lôn, và cánh tay người
sẽ giá lên nghịch cùng dân Canh Đê.

15 Ngoài ra, Chúa còn phán rằng: Ta là Chúa, phải, ta đã phán; phải, ta đã gọi người
lại để loan báo, ta đã khiến người đến, và người sẽ làm thịnh vượng đường lối mình.

16 Các ngươi hãy đến gần ta; ta chưa từng nói cách kín giấu; từ lúc ban đầu, từ lúc
việc ấy vừa được rao truyền, ta đã nói ra rồi; và Đức Chúa Trời cùng Thánh Linh của
Ngài đã sai ta đến.

17 Và Chúa, Đấng Cứu Chuộc của ngươi, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên có phán như
vầy: Ta đã sai người đến; ta là Chúa, Thượng Đế của ngươi, Đấng dạy ngươi những
điều có ích, và dẫn dắt ngươi trên con đường ngươi phải đi, đã làm như vậy.

18 Than ôi, ước gì ngươi biết nghe theo lệnh truyền của ta—thì sự bình an của ngươi
như sông ngòi và sự ngay chính của ngươi như sóng biển.

19 Dòng dõi ngươi như cát và mầm non trong bụng ngươi như sạn đá; danh của
ngươi chẳng hề bị khai trừ hoặc bị tiêu hủy trước mặt ta.

20 Hãy ra khỏi Ba Bi Lôn, hãy chạy trốn dân Canh Đê, hãy cất tiếng vui ca mà rao
truyền tin này, hãy tuyên bố và truyền tin này đến tận cùng quả đất; hãy nói rằng:
Chúa đã cứu chuộc tôi tớ Ngài là Gia Cốp.

21 Và họ không khát khi Ngài dẫn họ qua các sa mạc; vì Ngài khiến nước từ trong
vầng đá chảy ra cho họ; Ngài cũng đập vầng đá và nước trào ra.

22 Và mặc dù Ngài đã làm ra tất cả những việc này, và còn nhiều việc vĩ đại hơn nữa,
vẫn không có sự bình an cho những kẻ độc ác, Chúa phán vậy.

1 Nê Phi 21
1 Và lại nữa: Hãy nghe đây, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, tất cả các ngươi đều là những kẻ bị

tách lìa và bị xua đuổi vì sự độc ác của các kẻ chăn giữ dân ta; phải, tất cả các ngươi là
những kẻ đã bị tách lìa và bị phân tán khắp phương xa, các ngươi là dân ta, hỡi gia tộc
Y Sơ Ra Ên. Hỡi các hải đảo, hãy nghe ta! Hỡi các dân ở xa, hãy lắng nghe! Chúa đã
gọi ta từ trong bụng mẹ; từ lúc ta còn ở trong lòng mẹ Ngài đã nói đến danh ta.

2 Và Ngài đã làm cho miệng ta như gươm bén; và lấy bóng bàn tay Ngài mà che ta,
làm ta thành tên nhọn và giấu ta trong ống đựng tên của Ngài.

3 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi Y Sơ Ra Ên, ngươi là tôi tớ của ta, ta sẽ được tôn vinh
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nơi ngươi.
4 Rồi ta có nói rằng: Ta đã lao nhọc uổng công, đã hao sức vô ích và không kết quả;

quả thật sự phán xét của ta là ở nơi Chúa, và công việc của ta là ở nơi Thượng Đế của
ta.

5 Và này, Chúa—Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, để dẫn Gia Cốp
trở lại với Ngài—có phán rằng, mặc dầu Y Sơ Ra Ên không được quy tụ, ta vẫn được
tôn vinh trước mắt Chúa, và Thượng Đế của ta sẽ là sức mạnh của ta.

6 Và Ngài phán rằng: Đó là việc nhỏ khi ngươi làm tôi tớ ta để lập lại các chi tộc Gia
Cốp, và phục hồi những kẻ được gìn giữ của Y Sơ Ra Ên. Ta cũng sẽ khiến ngươi làm
sự sáng cho Dân Ngoại, hầu cho ngươi có thể trở thành sự cứu rỗi của ta đến các nơi
tận cùng của trái đất.

7 Chúa, Đấng Cứu Chuộc của Y Sơ Ra Ên, Đấng Thánh của Ngài có phán như vầy,
đối với kẻ bị loài người khinh dễ, bị dân này gớm ghiếc, là tôi tớ của người cai trị: Các
vua sẽ thấy và đứng dậy, các hoàng tử cũng sẽ tôn thờ, vì Chúa là Đấng trung thành.

8 Chúa có phán như vầy: Ta đã nhậm lời ngươi vào lúc thuận tiện, hỡi các hải đảo,
và ta đã giúp ngươi vào ngày cứu rỗi; và ta sẽ gìn giữ ngươi, sẽ giao tôi tớ ta cho ngươi
để làm giao ước của dân, đặng lập lại thế gian và chia đất tiêu điều làm sản nghiệp
thừa hưởng;

9 Để ngươi có thể nói với những kẻ bị cầm tù: Hãy ra! Và bảo với những kẻ ngồi nơi
tối tăm: Hãy tỏ mình! Họ sẽ chăn nuôi trên đường, và đồng cỏ của họ sẽ ở trên
những nơi cao.

10 Họ sẽ không đói không khát, và hơi nóng hay mặt trời sẽ chẳng phạm đến họ
được; vì Đấng thương xót họ sẽ dẫn dắt, đem họ đến bên các suối nước.

11 Và ta sẽ làm cho mọi núi của ta trở nên đường phẳng, và các đường cái của ta sẽ
được đấp cao.

12 Và rồi, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, này, những kẻ này sẽ từ phương xa đến; và trông kìa,
những kẻ kia sẽ từ phương bắc và phương tây, còn những kẻ nọ sẽ từ xứ Si Ni.

13 Hỡi các tầng trời, hãy hát lên; hỡi thế gian, hãy vui mừng; vì chân những kẻ ở
phương đông sẽ được vững vàng. Hỡi các núi, hãy cất tiếng ca; vì họ sẽ không còn bị
đánh đập nữa; vì Chúa đã an ủi dân Ngài, và sẽ thương xót những kẻ khốn khổ của
Ngài.

14 Nhưng này, Si Ôn từng nói rằng: Chúa đã lìa bỏ ta, và Chúa của ta đã quên
ta—nhưng Ngài sẽ cho thấy rằng Ngài không bỏ, không quên.

15 Vì người đàn bà há dễ quên được đứa con còn bú của mình, để đến nỗi không
thương hại đến đứa con trai ruột thịt của mình hay sao? Phải, dầu có thể là họ quên,
nhưng ta sẽ không quên ngươi đâu, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

16 Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành của ngươi luôn ở
trước mặt ta.

17 Con cái của ngươi sẽ vội vã chống lại những kẻ hủy diệt ngươi; và những kẻ phá
hoại ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi.

18 Hãy ngước mắt nhìn quanh ngươi xem; tất cả những kẻ này đều nhóm họp lại và
đến cùng ngươi. Chúa có phán rằng: Thật như ta là Đấng hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy
những kẻ này như đồ trang sức, và dùng họ mà thắt quanh mình như nàng dâu.

19 Vì các nơi đổ nát và tiêu điều của ngươi, và xứ bị tàn phá của ngươi, nay có đông
dân cư ở thành ra chật hẹp quá; và những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa.

20 Con cái mà ngươi sẽ có, sau khi ngươi bị mất những đứa đầu, sẽ lại nói vào tai
ngươi rằng: Chỗ này quá chật hẹp cho tôi; hãy sắm chỗ cho tôi đặng tôi cư ngụ.
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21 Lúc đó chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng: Ai đã sinh cho ta những đứa này? Này, ta
đã mất hết con cái, ta đã không sinh nở, bị tù đày và lưu lạc khắp nơi kia mà? Vậy ai đã
nuôi những đứa này? Kìa, ta đã ở một mình; vậy những đứa này ở đâu mà ra?

22 Đức Chúa Trời có phán như vầy: Này, ta sẽ giá tay lên các Dân Ngoại và dựng cờ
của ta trong các dân; và chúng sẽ bồng các con trai của ngươi trong tay và vác các con
gái của ngươi trên vai mà đến.

23 Các vua sẽ làm dưỡng phụ ngươi và các hoàng hậu sẽ làm dưỡng mẫu ngươi; họ sẽ
cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi và liếm bụi đất dưới chân ngươi; và ngươi sẽ biết
rằng ta là Chúa; vì những kẻ trông chờ ta sẽ chẳng hổ thẹn.

24 Vì có thể nào giựt lại được miếng mồi ở tay kẻ mạnh, hay kẻ phu tù hợp pháp được
giải thoát chăng?

25 Nhưng Chúa có phán như vầy: Ngay cả các phu tù của kẻ mạnh cũng sẽ được giải
cứu, và mồi của kẻ đáng sợ cũng sẽ được giải thoát; vì ta sẽ chống lại kẻ nào chống đối
ngươi, và ta sẽ cứu con cái ngươi.

26 Và ta sẽ làm cho những kẻ hiếp đáp ngươi phải tự ăn thịt mình; chúng sẽ say sưa
với chính máu của mình như rượu ngọt; và tất cả các loài xác thịt sẽ biết rằng ta, là
Chúa, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của ngươi, Đấng Toàn Năng của Gia Cốp.

1 Nê Phi 22
1 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi tôi, Nê Phi, đọc xong những điều ghi khắc trên các

bảng khắc bằng đồng, các anh tôi bèn đến bên tôi mà hỏi rằng: Những điều ngươi
vừa đọc xong có ý nghĩa gì? Này, phải chăng những điều đó chỉ được hiểu theo những
việc thuộc linh, là những điều chỉ sẽ xảy ra theo thể cách thuộc linh chứ không theo
thể cách xác thịt?

2 Và tôi, Nê Phi, nói với họ rằng: Này, những điều ấy đã được biểu hiện cho vị tiên
tri đó biết qua tiếng nói của Thánh Linh; vì bởi Thánh Linh mà mọi sự việc được tỏ
bày cho các vị tiên tri biết, và những điều ấy sẽ đến với con cái loài người theo thể cách
xác thịt.

3 Vậy nên, những điều tôi vừa đọc đó là những điều liên hệ đến các vấn đề thế tục
lẫn thuộc linh; vì dường như gia tộc Y Sơ Ra Ên, không sớm thì muộn, sẽ bị phân tán
trên khắp mặt đất, và ở giữa tất cả các quốc gia.

4 Và này, có nhiều người mà những kẻ ở Giê Ru Sa Lem không còn biết đến họ nữa.
Phải, phần lớn tất cả các chi tộc đã bị dẫn dắt đi khỏi; và họ bị phân tán khắp nơi trên
các hải đảo; và chúng ta chẳng một ai biết bây giờ họ ở đâu, mà chúng ta chỉ biết rằng
họ đã bị dẫn dắt đi khỏi mà thôi.

5 Và từ lúc họ bị dẫn dắt đi khỏi như vậy, thì những điều tiên tri này đã nói ra về họ,
và về tất cả những kẻ sẽ bị phân tán và bị lẫn lộn sau này, vì Đấng Thánh của Y Sơ Ra
Ên; vì họ chai đá trong lòng chống lại Ngài; vậy nên, họ sẽ bị phân tán ở giữa khắp các
quốc gia và bị tất cả mọi người ghét bỏ.

6 Tuy nhiên, sau khi họ được Dân Ngoại nuôi dưỡng, và Chúa đã giá tay lên trên
Dân Ngoại, và dựng họ lên như một hiệu kỳ, và con cái họ được bồng trong tay, và các
con gái của họ được vác trên vai, này, những điều đã nói ra đây đều thuộc về thế tục; vì
đó là những giao ước của Chúa với tổ phụ chúng ta là như vậy; và nó sẽ xảy đến cho
chúng ta vào những ngày sắp tới, và cũng sẽ xảy đến cho tất cả các anh em của chúng ta
thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

7 Và điều đó có nghĩa là tới lúc đó sau khi tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên bị phân tán và bị
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lẫn lộn, thì Đức Chúa Trời sẽ dựng lên một quốc gia hùng mạnh giữa Dân Ngoại,
phải, ngay trên xứ này; và dòng dõi chúng ta sẽ bị họ phân tán.

8 Và sau khi dòng dõi chúng ta bị phân tán, Đức Chúa Trời sẽ tiến hành một công
việc kỳ diệu giữa Dân Ngoại, đó là một công việc có giá trị lớn lao đối với dòng dõi
chúng ta; vậy nên, nó được so sánh chẳng khác chi dòng dõi chúng ta sẽ được Dân
Ngoại nuôi dưỡng, và được họ bồng ẵm trong tay và vác trên vai vậy.

9 Và nó cũng có giá trị đối với Dân Ngoại; và không phải chỉ riêng cho Dân Ngoại,
mà nó còn có giá trị cho tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên nữa, vì nhờ đó mà mọi người sẽ biết
được những giao ước của Cha thiên thượng đã ban cho Áp Ra Ham, khi Ngài phán
rằng: Nhờ dòng dõi ngươi mà mọi dân trên thế gian này sẽ được phước.

10 Hỡi các anh, tôi mong các anh nên biết rằng tất cả mọi dân trên thế gian này không
thể được ban phước lành, trừ phi Ngài tỏ trần cánh tay Ngài trước mắt các quốc gia.

11 Vậy nên, Đức Chúa Trời sẽ tỏ trần cánh tay Ngài trước mắt tất cả các quốc gia, để
thực hiện các giao ước và phúc âm của Ngài cho những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra
Ên.

12 Vậy nên, Ngài sẽ lại giải thoát cho họ khỏi cảnh tù đày, và họ sẽ được quy tụ về
những đất thừa hưởng của họ; và họ sẽ được đem ra khỏi nơi u ám và tối tăm. Họ sẽ
biết rằng Chúa là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của họ, là Đấng Toàn Năng của
Y Sơ Ra Ên.

13 Và máu của giáo hội vĩ đại và khả ố đó, là gái điếm của toàn thể thế gian, sẽ đổ ra
ngay trên đầu chúng; vì chúng sẽ gây chiến lẫn nhau, và gươm trong tay chúng sẽ rơi
ngay trên đầu chúng, và chúng sẽ say sưa với máu của chính mình.

14 Và bất cứ quốc gia nào gây chiến với ngươi, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, sẽ bị làm cho
quay lại nghịch lẫn nhau, và chúng sẽ rơi ngay vào hầm mà chúng đào ra để sập bẩy
dân của Chúa. Và tất cả những kẻ nào đánh lại Si Ôn sẽ bị hủy diệt, và con gái điếm vĩ
đại kia, kẻ đã làm sai lạc những đường lối ngay chính của Chúa, phải, giáo hội vĩ đại và
khả ố đó, sẽ ngã xuống bụi đất, và sự sụp đổ của nó sẽ rất lớn lao biết bao.

15 Vì này, vị tiên tri đó đã nói, sẽ chóng đến lúc Sa Tan không còn quyền năng gì đối
với trái tim con cái loài người nữa; vì ngày ấy sẽ chóng đến khi mà tất cả những kẻ
kiêu ngạo cùng những kẻ làm điều ác sẽ như rơm rạ, và ngày ấy đến để chúng phải bị
cháy thiêu.

16 Vì sẽ chóng đến lúc cơn thịnh nộ tràn đầy của Thượng Đế trút xuống tất cả con cái
loài người; vì Ngài không chịu để kẻ độc ác hủy diệt người ngay chính.

17 Vậy nên Ngài sẽ dùng quyền năng của mình để bảo tồn người ngay chính, vì dù
cho cơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài có phát ra đi nữa, thì những người ngay chính
cũng được bảo tồn, còn kẻ thù của họ thì sẽ bị lửa hủy diệt. Vậy nên, những người
ngay chính không cần phải sợ hãi; vì theo như lời vị tiên tri đó nói, họ sẽ được cứu,
ngay cả việc họ được cứu bằng lửa.

18 Này, hỡi các anh, tôi nói cho các anh hay, những điều này sẽ phải xảy ra một ngày
rất gần đây; phải, ngay cả máu, lửa và hơi khói cũng sẽ xảy đến, và phải xảy đến trên
mặt địa cầu này. Và điều đó sẽ xảy đến với loài người theo thể cách xác thịt nếu họ
chai đá trong lòng chống lại Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

19 Vì này, những người ngay chính sẽ không bị diệt vong; vì chắc chắn sẽ đến lúc tất
cả những kẻ nào chống lại Si Ôn sẽ bị loại trừ.

20 Và chắc chắn Chúa sẽ sửa soạn một đường lối cho dân Ngài để những lời của Môi
Se nói sau đây sẽ được ứng nghiệm khi ông nói rằng: Chúa, Thượng Đế của các ngươi,
sẽ dựng lên cho các ngươi một vị tiên tri như ta đây; các ngươi phải nghe theo tất cả
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những gì người nói với các ngươi. Và chuyện rằng, tất cả những người nào không biết
nghe lời vị tiên tri ấy thì sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.

21 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, nói rõ cho các anh hay rằng, vị tiên tri mà Môi Se vừa nói
đó là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; vậy nên, Ngài sẽ phán xét theo lẽ công bình.

22 Và những người ngay chính không cần phải sợ hãi, vì họ là những người không bị
ngăn trở. Nhưng chính vương quốc của quỷ dữ mới cần phải sợ hãi, đó là vương quốc
sẽ được tạo dựng lên giữa đám con cái loài người, và sẽ được thiết lập giữa những gì
thuộc xác thịt—

23 Vì sẽ chóng đến lúc tất cả những giáo hội nào được dựng lên để kiếm lợi, và những
giáo hội nào được dựng lên để tìm kiếm quyền hành đối với loài người, và tất cả
những giáo hội nào được dựng lên để nổi tiếng dưới mắt người thế gian, và tất cả
những kẻ tìm kiếm dục vọng xác thịt, cùng những vật của thế gian và làm mọi điều bất
chính; phải, nói tóm lại, tất cả những kẻ nào thuộc vương quốc của quỷ dữ, thì đó là
những kẻ cần phải biết kinh hãi, run rẩy và run sợ; chính chúng là những kẻ cần phải
bị hạ xuống tận bụi đất; chính chúng là những kẻ sẽ bị đốt cháy như rơm rạ; và đây là
theo lời vị tiên tri ấy đã nói.

24 Và sẽ chóng đến lúc những người ngay chính phải được dẫn dắt như bầy chiên con
trong chuồng, và Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên sẽ trị vì bằng sự thống trị, sức mạnh,
quyền năng, và vinh quang lớn lao.

25 Rồi Ngài quy tụ con cái Ngài từ bốn phương trời của thế gian; Ngài đếm số chiên
của Ngài, và chúng nhận biết Ngài; và sẽ có một đàn chiên với một người chăn; và
Ngài sẽ nuôi dưỡng đàn chiên của Ngài, và nơi Ngài chúng sẽ tìm thấy đồng cỏ.

26 Và vì sự ngay chính của dân Ngài, Sa Tan không còn quyền hành; vậy nên, nó
không được thả ra suốt nhiều năm. Nó không còn chế ngự được trái tim dân chúng,
vì họ sống trong sự ngay chính, và Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên trị vì.

27 Và giờ đây, này, tôi, Nê Phi, nói cho các anh hay rằng, tất cả những điều này phải
xảy đến theo thể cách xác thịt.

28 Nhưng, này, tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc sẽ an toàn cư ngụ trong
Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, nếu họ biết hối cải.

29 Và bây giờ, tôi, Nê Phi, xin chấm dứt; vì tôi không dám nói nhiều hơn về những
điều này.

30 Vậy nên, hỡi các anh, tôi mong rằng các anh hãy xem những điều đã được ghi chép
trên các bảng khắc bằng đồng này là chân thật; và những điều ấy làm chứng rằng loài
người phải vâng theo các lệnh truyền của Thượng Đế.

31 Vậy nên, các anh chớ nên cho rằng chỉ có tôi và cha tôi là những người đã làm
chứng và giảng dạy những điều đó. Vậy nên, nếu các anh biết tuân theo các lệnh
truyền, và kiên trì đến cùng, thì các anh sẽ được cứu vào ngày sau cùng. Quả thật vậy.
A Men.
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SáchNê PhiThứNhì
Truyện ký về cái chết của Lê Hi. Các anh của Nê Phi nổi lên chống ông. Chúa báo trước
cho Nê Phi biết ông phải ra đi vào vùng hoang dã. Những cuộc hành trình của ông trong
vùng hoang dã, và những sự việc khác.

2 Nê Phi 1
1 Và rồi chuyện rằng sau khi tôi, Nê Phi, chấm dứt lời giảng dạy các anh tôi, thì cha tôi

là Lê Hi còn nói với họ nhiều điều, và kể lại cho họ nghe những điều vĩ đại biết bao
mà Chúa đã làm cho họ khi đem họ ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem.

2 Và ông đã nói với họ về chuyện họ nổi loạn khi còn ở ngoài khơi, cùng lòng
thương xót của Thượng Đế đã tha mạng sống cho họ để họ khỏi bị nuốt vào lòng biển.

3 Và ông còn nói cho họ nghe về đất hứa mà họ đã nhận được—chứng tỏ Chúa đã
đầy lòng thương xót biết bao khi Ngài báo trước cho chúng tôi biết để chạy khỏi xứ
Giê Ru Sa Lem.

4 Vì này, ông đã nói: Cha đã thấy một khải tượng, nhờ đó cha biết được rằng Giê Ru
Sa Lem bị hủy diệt; và nếu chúng ta còn ở lại Giê Ru Sa Lem thì chúng ta cũng đã bị
chết rồi.

5 Nhưng, ông nói, mặc dù trải qua biết bao nỗi thống khổ, chúng ta đã nhận được
đất hứa, một vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác; một vùng đất mà
Đức Chúa Trời đã giao ước với cha sẽ là một vùng đất dành cho dòng dõi của cha thừa
hưởng. Phải, Chúa đã giao ước ban đất này cho cha và cho con cái của cha mãi mãi, và
cũng cho tất cả những người được bàn tay Chúa dẫn ra khỏi các xứ khác.

6 Vậy nên, cha, Lê Hi, tiên tri qua những tác động của Thánh Linh đang ở trong cha
rằng: Không một ai đến được đất này, trừ khi họ được bàn tay của Chúa dẫn đến.

7 Vậy nên, vùng đất này được biệt riêng cho những ai mà Ngài sẽ dẫn đến. Và nếu
những người đó sẽ phục vụ Ngài đúng theo các lệnh truyền Ngài đã ban ra, thì đây sẽ
là vùng đất tự do cho họ; vậy nên, họ sẽ không bao giờ bị đưa vào cảnh tù đày; nhưng,
nếu có, thì đó là do sự bất chính mà ra; bởi vì, khi nào sự bất chính dẫy đầy thì đất này
vì tại họ mà bị rủa sả; còn đối với những người ngay chính, thì đất này vẫn được ban
phước đời đời.

8 Và này, đây là điều thông sáng để cho đất này sẽ được giữ không cho các dân khác
biết; vì này, nhiều dân tộc sẽ tràn vào đất này làm cho không còn chỗ làm nơi thừa
hưởng.

9 Vậy nên, cha, Lê Hi, đã nhận được một lời hứa rằng chừng nào những kẻ được Đức
Chúa Trời đem ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem còn tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì
họ sẽ còn được thịnh vượng trên đất này; và họ sẽ được gìn giữ riêng ra khỏi mọi dân
khác, để họ có thể làm sở hữu chủ đất này. Và nếu họ tuân giữ các lệnh truyền của
Ngài, thì họ sẽ được ban phước lành trên đất này, và sẽ không có ai ức hiếp được họ,
hoặc chiếm đoạt đất đai thừa hưởng của họ được, và họ sẽ an toàn cư ngụ mãi mãi.

10 Nhưng này, đến khi nào mà họ sa vào vòng vô tín ngưỡng, sau khi họ đã thụ nhận
biết bao ân phước lớn lao từ bàn tay của Chúa—như hiểu biết về sự sáng tạo thế gian
và loài người, hiểu biết về các việc làm vĩ đại và kỳ diệu của Chúa từ lúc sáng thế, thụ
nhận quyền năng nhờ đức tin để làm mọi công việc; có tất cả các lệnh truyền từ lúc

42 2 nê phi 1



mới khởi đầu, và được dẫn dắt đến vùng đất hứa quý giá này nhờ lòng nhân từ vô biên
của Ngài—này, cha nói đây, nếu đến một ngày nào họ chối bỏ Đấng Thánh của Y Sơ
Ra Ên, Đấng Mê Si chân chính, Đấng Cứu Chuộc và Thượng Đế của họ, này, những
sự đoán phạt của Đấng công bình sẽ giáng xuống họ.

11 Phải, Ngài sẽ đem các dân khác đến với họ, và Ngài sẽ ban cho các dân này quyền
lực; Ngài sẽ lấy đi đất thừa hưởng của họ và làm cho họ phải bị phân tán và bị đánh
đập.

12 Phải, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, sẽ có biết bao cảnh đổ máu, và biết bao sự
viếng phạt ở giữa họ; vậy nên, hỡi các con, cha mong rằng, các con hãy ghi nhớ; phải,
cha mong rằng các con hãy nghe theo những lời của cha.

13 Ôi, cha mong các con thức tỉnh; hãy thức tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên, phải, hãy
tỉnh giấc ngủ ngục giới, và hãy cởi bỏ những xiềng xích gớm ghê mà các con đang bị
trói buộc, đó là những xiềng xích cột trói con cái loài người, để họ bị đem vào cảnh tù
đày dưới chốn vực thẳm vĩnh cửu của sự khốn cùng và đau khổ vậy.

14 Hãy thức tỉnh! Hãy trổi dậy từ nơi bụi đất, và hãy nghe những lời của một người
cha run rẩy, mà chẳng còn bao lâu nữa, thân xác này sẽ được các con đặt vào trong
lòng mộ giá lạnh im lìm, nơi mà không một kẻ lữ hành nào có thể trở về được; một
vài ngày nữa thôi, cha sẽ đi con đường của mọi người trần thế.

15 Nhưng này, Chúa đã cứu chuộc linh hồn cha ra khỏi chốn ngục giới; cha đã nhìn
thấy sự vinh quang của Ngài, và cha đang được bảo bọc vĩnh viễn trong vòng tay
thương yêu của Ngài.

16 Và cha mong các con nhớ tuân hành các luật lệ và mạng lệnh của Chúa; này, điều
này đã là mối lo âu của tâm hồn cha từ lúc ban đầu.

17 Tim cha đôi lúc bị nặng chĩu mối ưu phiền, vì cha sợ rằng, lòng dạ chai đá của các
con sẽ khiến Chúa, Thượng Đế của các con, trút trọn cơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài
xuống các con, khiến các con phải bị khai trừ và hủy diệt mãi mãi;

18 Hoặc, một sự nguyền rủa sẽ giáng xuống các con suốt nhiều thế hệ; và các con bị
viếng phạt bằng nạn gươm đao, và bằng nạn đói, và các con sẽ bị ghét bỏ, và bị dẫn dắt
theo ý muốn và sự cầm tù của quỷ dữ.

19 Hỡi các con trai của cha, mong sao những điều này không xảy đến cho các con, mà
trái lại, các con sẽ trở thành một dân tộc chọn lọc và ưu đãi của Chúa. Nhưng này, cầu
xin thánh ý của Ngài được nên; vì những đường lối của Ngài ngay chính mãi mãi.

20 Và Ngài đã từng phán rằng: Chừng nào các ngươi còn tuân giữ những lệnh truyền
của ta thì các ngươi sẽ được thịnh vượng trong xứ; nhưng chừng nào các ngươi không
còn tuân giữ những lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện
của ta.

21 Và giờ đây, để cho tâm hồn cha được hân hoan nơi các con, và để cho lòng cha
được sung sướng mà từ giã thế gian này vì các con, để cho cha không bị đem theo
những nỗi ưu phiền và đau khổ xuống mồ, thì các con hãy trổi dậy từ nơi bụi đất, hỡi
các con của cha, các con hãy tỏ ra là những người trượng phu, và hãy đồng tâm nhất
trí một lòng đoàn kết trong mọi công việc, để các con khỏi bị rơi vào vòng tù đày;

22 Để các con khỏi bị rủa sả nặng nề; và cũng để các con khỏi hứng chịu sự bất bình
của một Thượng Đế công bình, khiến cho các con phải bị hủy diệt, phải, đó là một sự
hủy diệt vĩnh cửu của cả linh hồn lẫn thể xác.

23 Hãy thức tỉnh, hỡi các con trai của cha; hãy khoác áo giáp của sự ngay chính. Hãy
cởi bỏ mọi xiềng xích đang trói buộc các con, và hãy bước ra khỏi chốn tối tăm, và trổi
dậy khỏi bụi đất.
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24 Chớ chống đối em của các con nữa, nó từng mục kích nhiều sự vinh quang, và nó
đã tuân giữ các lệnh truyền ngay từ lúc chúng ta rời khỏi Giê Ru Sa Lem; và nó còn là
một công cụ trong tay Thượng Đế để dẫn dắt chúng ta đến đất hứa; vì nếu không có
nó thì chúng ta đã chết đói hết trong vùng hoang dã rồi; vậy mà các con lại tìm cách
lấy mạng sống của nó; phải, nó đã từng đau khổ nhiều vì các con.

25 Và cha rất đỗi sợ hãi và run sợ vì các con, vì cha sợ rằng nó sẽ bị đau khổ một lần
nữa; vì này các con đã kết tội cho nó là muốn tìm kiếm uy quyền và quyền hành trên
các con, nhưng cha biết rằng nó chẳng tìm kiếm uy quyền mà cũng không tìm kiếm
quyền hành gì trên các con, mà nó chỉ tìm kiếm vinh quang của Thượng Đế và sự an
lạc vĩnh cửu cho các con mà thôi.

26 Và các con đã ta thán vì nó đã thẳng thắn với các con. Các con bảo rằng nó đã
dùng lời lẽ sắc bén; các con bảo rằng, nó đã tức giận các con; nhưng này, sự sắc bén
của nó là sự sắc bén do quyền năng của lời Thượng Đế đang ngự trị trong nó; và điều
mà các con gọi là sự tức giận đó tức là lẽ thật, theo lẽ thật của Thượng Đế, lẽ thật mà
nó không thể dằn lòng được nên phải bộc lộ ra một cách mạnh mẽ vì những sự bất
chính của các con.

27 Và quyền năng của Thượng Đế cần phải có trong nó, để nó có thể ra lệnh cho các
con phải tuân theo. Nhưng này, đó chẳng phải là cá nhân nó, mà chính là Thánh Linh
của Chúa trong nó làm nó mở miệng phát nên lời mà nó không thể nín thinh được.

28 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, La Man, và luôn cả Lê Mu Ên, và Sam, và luôn cả
các con trai của cha là những người con của Ích Ma Ên, này, nếu các con nghe theo lời
của Nê Phi, thì các con sẽ không bị diệt vong. Và nếu các con nghe theo nó thì cha để
lại cho các con một phước lành, phải, phước lành đầu tiên của cha vậy.

29 Nhưng nếu các con không nghe theo nó thì cha lấy lại phước lành đầu tiên của
cha, phải, đó là phước lành của cha, và phước lành đó sẽ thuộc về nó.

30 Và giờ đây, hỡi Giô Ram, ta nói với con: Này, con là tôi tớ của La Ban; tuy vậy, con
được đem ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, và ta biết rằng con mãi mãi là bạn chân thành
của con trai ta là Nê Phi.

31 Vậy nên, vì con đã trung thành mà dòng dõi của con sẽ được phước lành cùng với
dòng dõi của nó, để chúng được sống trong sự thịnh vượng lâu dài trên đất này; và
chẳng có một điều gì, ngoại trừ sự bất chính của chúng, có thể quấy rầy và làm trở
ngại sự thịnh vượng đời đời của chúng trên đất này.

32 Vậy nên, nếu các con tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, thì Chúa sẽ biệt riêng đất
này cho sự an lạc của dòng dõi con với dòng dõi của con trai ta.

2 Nê Phi 2
1 Và giờ đây, cha nói riêng với con đây, hỡi Gia Cốp: Con là đứa con đầu sinh của cha

ra đời vào những ngày gian truân của cha trong vùng hoang dã. Và này, từ thuở ấu thơ
con đã từng chịu nhiều nỗi khổ đau và phiền muộn vì tính tình lỗ mãng của các anh
con.

2 Tuy vậy, hỡi Gia Cốp, đứa con đầu sinh của cha trong vùng hoang dã, con đã biết
được sự vĩ đại của Thượng Đế; và Ngài sẽ biệt riêng sự đau khổ của con thành lợi ích
cho con.

3 Vậy nên, linh hồn con sẽ được phước, và con sẽ được sống yên lành với Nê Phi, anh
con; và những ngày tháng của đời con sẽ được dùng để phụng sự Thượng Đế của con.
Vì thế, cha biết rằng, con được cứu chuộc nhờ sự ngay chính của Đấng Cứu Chuộc
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của con; vì con đã được thấy rằng vào thời kỳ trọn vẹn, Ngài sẽ đến để mang sự cứu rỗi
đến cho loài người.

4 Trong thuở ấu thơ con đã được thấy sự vinh quang của Ngài; vậy nên, con được
ban phước lành như những người sẽ được Ngài phục sự khi Ngài mang xác thân trần
thế; vì Thánh Linh lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau.
Và đường lối đã được chuẩn bị từ lúc sự sa ngã của loài người, và sự cứu rỗi được ban
không cho mọi người.

5 Và loài người được dạy dỗ đầy đủ để họ biết phân biệt được thiện và ác. Và luật
pháp cũng được ban ra cho loài người. Và chiếu theo luật pháp thì không một xác thịt
nào được biện minh; hay chiếu theo luật pháp thì con người phải bị khai trừ. Phải,
chiếu theo luật pháp thế tục, họ phải bị khai trừ; và chiếu theo luật pháp thuộc linh,
họ cũng bị diệt vong đối với điều thiện, và trở nên khốn cùng mãi mãi.

6 Vậy nên, sự cứu chuộc sẽ đến trong và qua Đấng Mê Si Thánh; vì Ngài đầy ân điển
và lẽ thật.

7 Này, để đáp ứng các mục đích của luật pháp, Ngài tự hiến thân mình làm vật hy
sinh để chuộc tội cho tất cả những ai có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống
hối; ngoài ra, chẳng một ai khác có thể được các mục đích của luật pháp đáp ứng cả.

8 Vậy nên, việc tối quan trọng là làm sao phổ biến những điều này cho dân cư của thế
gian, để họ biết rằng không một xác thịt nào có thể sống được trong sự hiện diện của
Thượng Đế, trừ phi phải qua sự trung gian của công lao, lòng thương xót, và ân điển
của Đấng Mê Si Thánh là Đấng sẽ bỏ sự sống của mình theo thể cách xác thịt, và sẽ
sống lại nhờ quyền năng của Thánh Linh, ngõ hầu Ngài có thể mang lại sự phục sinh
cho người chết, vì Ngài là người đầu tiên sẽ sống lại.

9 Vậy nên, Ngài là trái đầu mùa của Thượng Đế, và Ngài sẽ can thiệp cho tất cả con
cái loài người, và ai tin Ngài thì sẽ được cứu.

10 Và vì là sự can thiệp cho tất cả, nên mọi người đều đến với Thượng Đế; vậy nên, họ
đứng trước sự hiện diện của Ngài để được Ngài phán xét theo lẽ thật và sự thánh thiện
hằng có nơi Ngài. Vậy nên, các mục đích của luật pháp mà Đấng Thánh đã ban hành
để thiết lập sự trừng phạt gắn liền với luật pháp, mà sự trừng phạt gắn liền với luật
pháp là một điều tương phản đối với hạnh phúc, và chính hạnh phúc này cũng gắn
liền với luật pháp nữa, là để đáp ứng cho các mục đích của sự chuộc tội—

11 Vì cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc. Nếu không thì, hỡi đứa con đầu
sinh của cha trong vùng hoang dã, sự ngay chính không thể có được, và cũng không
thể có sự độc ác hay sự thánh thiện, không có sự khốn cùng, hay điều phải lẽ quấy. Vậy
nên, tất cả mọi sự vật cần phải có sự kết hợp thành một; vì nếu mọi vật vẫn còn là
những đơn thể, thì mọi vật được xem như đã chết, vì không có sự sống và sự chết,
không có sự hư nát hay không hư nát, không có hạnh phúc hay khốn cùng, và cũng
không có tri giác hay vô tri giác.

12 Vậy nên, nó kể như đã được sáng tạo thành hư không; vậy nên đã không có mục
đích gì trong mục tiêu sáng tạo ra nó. Vậy ắt là nó hủy diệt sự thông sáng của Thượng
Đế và những mục đích vĩnh cửu của Ngài, cùng quyền năng, lòng thương xót, và công
lý của Thượng Đế.

13 Và nếu con bảo rằng không có luật pháp tức là con bảo rằng không có tội lỗi. Nếu
con bảo rằng không có tội lỗi tức là con bảo rằng không có sự ngay chính. Và nếu
không có sự ngay chính thì làm gì có hạnh phúc. Và nếu không có sự ngay chính lẫn
hạnh phúc thì cũng không có sự trừng phạt hay sự khốn cùng. Và nếu không có
những điều ấy, thì Thượng Đế cũng không có. Và nếu không có Thượng Đế thì làm gì
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có chúng ta, làm gì có thế gian này; vì không thể có sự sáng tạo ra vạn vật, để hành
động hay bị tác động; vậy thì ắt là vạn vật đã tan biến hết.

14 Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, cha nói lên tất cả những điều này cũng vì sự lợi
ích và sự học hỏi của các con; vì quả thực có một Thượng Đế, và Ngài đã sáng tạo vạn
vật, cả trời, đất, và mọi vật ở trong đó; tất cả những vật hành động lẫn những vật bị tác
động.

15 Và để mang lại các mục đích vĩnh cửu cho loài người, sau khi Ngài sáng tạo ra thủy
tổ chúng ta, cùng những loài vật trên đồng cỏ và chim muôn trên trời, nói tóm lại, sau
khi vạn vật được sáng tạo, thì cần phải có sự tương phản, như trái cấm để tương phản
với cây sự sống; một bên thì ngọt bùi còn một bên thì cay đắng vậy.

16 Vậy nên, Đức Chúa Trời đã cho loài người được hành động lấy một mình. Vậy
nên, loài người không thể hành động lấy một mình nếu không bị xúi giục bởi bên này
hay bên kia.

17 Và cha, Lê Hi, dựa theo những điều mà cha đã đọc được, theo như những lời đã
chép, thì có một thiên thần của Thượng Đế sa ngã từ trời; vậy nên thiên thần ấy trở
thành quỷ dữ vì đã tìm cách làm điều ác trước mặt Thượng Đế.

18 Và bởi lẽ nó sa ngã từ trời và bị khổ sở đời đời nên mới tìm cách làm cho tất cả loài
người phải khổ sở theo. Vậy nên, nó nói với Ê Va, phải, chính nó là con rắn thuở xưa,
là quỷ dữ, là cha của mọi điều dối trá; nó nói: Hãy ăn trái cấm đi, rồi ngươi sẽ không
chết, ngươi sẽ được như Thượng Đế, biết điều thiện và điều ác.

19 Và sau khi A Đam và Ê Va đã ăn trái cấm thì cả hai đều bị đuổi ra khỏi vườn Ê Đen
để trồng trọt đất đai.

20 Rồi họ sinh sản con cái; phải, là gia đình của cả thế gian này vậy.
21 Và những ngày tháng cuộc đời của con cái loài người được kéo dài, thể theo ý

muốn của Thượng Đế để họ có thể hối cải khi họ còn ở trong xác thịt, vậy nên, tình
trạng của họ đã trở nên một tình trạng thử thách, và thời gian của họ được kéo dài thể
theo những lệnh truyền của Đức Chúa Trời đã ban cho con cái loài người. Vì Ngài có
ban ra một lệnh truyền rằng tất cả loài người phải hối cải vì Ngài đã cho tất cả loài
người thấy rằng, họ đã lạc lối vì sự phạm giới của tổ tiên họ.

22 Và giờ đây, này, nếu A Đam không phạm giới thì ông đã không sa ngã, mà trái lại
ông vẫn còn ở trong vườn Ê Đen, và tất cả những vật được sáng tạo đều ở nguyên
trong trạng thái như lúc mới sơ khai, và sẽ cứ như vậy mà tồn tại mãi mãi và không có
sự chấm dứt.

23 Và rồi họ đã không sinh sản con cái, họ ở mãi trong trạng thái ngây thơ, không có
sự vui sướng, vì họ đâu biết sự khổ sở, họ không làm điều gì lành, vì họ đâu biết thế
nào là tội lỗi.

24 Nhưng này, mọi sự việc đã được thực hiện theo sự thông sáng của Đấng thông hiểu
mọi sự việc.

25 A Đam sa ngã để loài người sinh tồn, và loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng
được niềm vui.

26 Rồi Đấng Mê Si sẽ đến trong thời kỳ trọn vẹn để Ngài có thể cứu chuộc con cái
loài người khỏi sự sa ngã. Và nhờ được cứu chuộc khỏi sự sa ngã họ đã được tự do mãi
mãi, phân biệt được thiện ác, và tự hành động lấy một mình, chứ không bị tác động,
trừ phi đó là sự trừng phạt theo luật pháp vào ngày vĩ đại cuối cùng, dựa trên các lệnh
truyền mà Thượng Đế đã ban.

27 Vậy nên, loài người được tự do theo thể cách xác thịt, và tất cả những điều gì cần
thiết cho loài người đều được ban phát cho họ. Và họ được tự ý lựa chọn sự tự do và
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cuộc sống vĩnh cửu, qua Đấng Trung Gian vĩ đại của tất cả loài người; hay là họ muốn
lựa chọn cảnh tù đày và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ; vì nó rất
muốn tìm cách làm cho tất cả loài người phải đau khổ như nó vậy.

28 Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, cha mong muốn các con hãy hướng về Đấng
Trung Gian vĩ đại ấy, các con hãy nghe theo những lệnh truyền của Ngài, hãy trung
thành gìn giữ những lời của Ngài, và hãy chọn lựa cuộc sống vĩnh cửu theo ý muốn
của Đức Thánh Linh của Ngài;

29 Và chớ chọn lựa cái chết vĩnh cửu theo ý muốn của xác thịt cùng điều tà ác bên
trong, khiến cho linh hồn của quỷ dữ có đủ quyền năng bắt giữ và đem các con xuống
ngục giới ngõ hầu nó có thể thống trị các con trong lãnh giới của nó.

30 Cha có bấy nhiêu lời nhắn nhủ tất cả các con, là những đứa con trai của cha, vào
những ngày thử thách cuối cùng trong đời cha, và cha đã chọn lựa phần tốt theo như
lời của vị tiên tri. Cha không cầu mong điều gì hơn ngoài sự an lạc vĩnh viễn của tâm
hồn các con. A Men.

2 Nê Phi 3
1 Và giờ đây, cha nói với con, hỡi Giô Sép, con út của cha. Con đã sinh ra trong vùng

hoang dã đầy đau khổ của cha; phải, mẹ con đã mang thai con trong những ngày sầu
khổ nhất của đời cha.

2 Và ước mong sao Chúa cũng biệt riêng cho con đất này là đất quý nhất, để con
thừa hưởng, và để dòng dõi của con cùng dòng dõi của các anh con cũng được thừa
hưởng nữa, cho sự an lạc của con mãi mãi, nếu các con biết tuân giữ các lệnh truyền
của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

3 Và này, hỡi Giô Sép, con út của cha, đứa con mà cha đã đem ra khỏi vùng hoang dã
đầy đau khổ của cha, cha cầu mong Chúa ban phước cho con mãi mãi, để cho dòng
dõi của con sẽ khỏi phải bị tận diệt.

4 Vì này, con là con ruột thịt của cha, và cha là một con cháu của Giô Sép, người đã
bị bắt đày qua Ai Cập. Và vĩ đại thay những giao ước mà Chúa đã lập với Giô Sép.

5 Vậy nên, Giô Sép đã thực sự nhìn thấy thời đại của chúng ta. Ông đã được Chúa
hứa rằng trong số những hậu tự của ông sẽ được Đức Chúa Trời dựng lên một nhánh
ngay chính cho gia tộc Y Sơ Ra Ên; không phải là Đấng Mê Si, mà là một nhánh bị
tách lìa, nhưng cũng được nhớ tới trong các giao ước của Chúa rằng Đấng Mê Si sẽ
biểu hiện cho họ biết vào những ngày sau, trong tinh thần quyền năng, để đem họ từ
chỗ tối tăm ra nơi ánh sáng—phải, đem họ ra khỏi chốn tối tăm ẩn khuất và khỏi
chốn tù đày để hưởng tự do.

6 Vì Giô Sép quả thật đã làm chứng rằng: Chúa, Thượng Đế của ta sẽ dựng lên một
vị tiên kiến, người là một tiên kiến chọn lọc cho đám hậu tự của ta.

7 Phải, quả thật Giô Sép có nói rằng: Chúa đã phán với ta như vầy: Ta sẽ dựng lên
một vị tiên kiến chọn lọc trong đám hậu tự của ngươi, và người ấy sẽ được rất kính
trọng trong đám hậu tự của ngươi. Và ta sẽ ra lệnh cho người ấy làm một công việc
cho hậu tự của ngươi, tức là đồng bào của người ấy, và công việc này sẽ có một giá trị
lớn lao đối với chúng, vì nhờ thế chúng mới hiểu được những giao ước mà ta đã lập
với tổ phụ ngươi.

8 Và ta còn truyền lệnh cho người ấy không được làm một việc gì khác ngoài việc mà
ta giao phó cho người ấy làm. Và ta sẽ làm cho người ấy vĩ đại trước mắt ta, vì người ấy
sẽ thi hành công việc của ta.
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9 Và người ấy sẽ vĩ đại như Môi Se, người mà ta đã nói là ta sẽ dựng lên cho ngươi để
giải cứu dân ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

10 Và ta sẽ dựng lên Môi Se để giải cứu dân của ngươi ra khỏi xứ Ai Cập.
11 Nhưng ta sẽ dựng một vị tiên kiến trong đám hậu tự của ngươi, và ta sẽ ban quyền

năng cho người ấy để phổ biến lời của ta đến cho dòng dõi hậu tự ngươi—và không
phải chỉ phổ biến lời của ta mà thôi, nhưng còn thuyết phục cho họ tin lời của ta, là
lời đã được rao truyền giữa họ từ trước, lời Chúa phán vậy.

12 Vậy nên, hậu tự của ngươi sẽ ghi chép, và hậu tự của Giu Đa cũng ghi chép nữa; và
tất cả những gì mà hậu tự ngươi và hậu tự của Giu Đa ghi chép sẽ được kết hợp lại, để
khuynh đảo các giáo lý sai lạc, để chấm dứt các sự tranh chấp, để đem lại sự thuận hòa
giữa đám hậu tự của ngươi, và đem lại cho chúng sự hiểu biết về tổ phụ của chúng vào
những ngày sau, cùng sự hiểu biết về các giao ước của ta, lời Chúa phán vậy.

13 Và từ chỗ yếu đuối, người ấy sẽ được làm cho mạnh mẽ, vào ngày mà công việc của
ta bắt đầu giữa tất cả dân của ta, để phục hồi ngươi, hỡi Gia Tộc Y Sơ Ra Ên, lời Chúa
phán vậy.

14 Và Giô Sép đã tiên tri như vầy: Này, Chúa sẽ ban phước cho vị tiên kiến ấy; và
những kẻ nào muốn tìm cách hủy diệt người sẽ bị ngăn trở; vì lời hứa này, là lời hứa
mà ta đã tiếp nhận được từ Chúa phán về hậu tự của ta, sẽ được thực hiện. Này, ta
chắc chắn về việc thực hiện lời hứa này.

15 Và tên của vị ấy sẽ được đặt theo tên của ta; và tên đó cũng sẽ theo tên cha của vị ấy.
Và vị ấy sẽ giống như ta; vì công việc mà Chúa sẽ phổ biến qua tay của người, bởi
quyền năng của Chúa, sẽ dẫn dắt dân ta đến sự cứu rỗi.

16 Phải, Giô Sép đã tiên tri như vầy: Ta chắc chắn về điều này cũng như ta chắc chắn
về lời hứa về Môi Se; vì Chúa đã phán bảo ta rằng: Ta sẽ bảo tồn dòng dõi của ngươi
mãi mãi.

17 Và Chúa có phán rằng: Ta sẽ dựng lên một Môi Se; và ta sẽ ban cho hắn quyền
năng trong một cây gậy; ta sẽ ban cho hắn óc xét đoán trong việc ghi chép. Tuy nhiên,
ta không tháo lưỡi hắn ra để hắn nói nhiều, vì ta không muốn làm cho hắn dũng
mãnh trong lời nói. Nhưng ta sẽ ban cho hắn luật pháp của ta do chính tay ta viết ra,
và ta sẽ lập một người phát ngôn cho hắn.

18 Và Chúa cũng bảo ta rằng: Ta sẽ dựng một người cho đám hậu tự của ngươi, và ta
sẽ lập một người phát ngôn cho người ấy. Và ta, này, ta sẽ chỉ cho người ấy ghi chép lại
những điều mà hậu tự ngươi đã ghi chép cho hậu tự ngươi sau này, và những điều ấy sẽ
được người phát ngôn của hậu tự ngươi rao truyền.

19 Và những lời người ấy sẽ viết ra là những lời do sự thông sáng của ta thấy cần phải
phổ biến cho hậu tự ngươi. Và điều đó sẽ chẳng khác chi như hậu tự ngươi từ trong
bụi đất đã kêu gọi chúng, vì ta biết đức tin của chúng.

20 Và chúng sẽ kêu gào từ nơi bụi đất; phải, ngay cả chúng kêu gọi sự hối cải của đồng
bào mình, mặc dù biết bao nhiêu thế hệ đã trôi qua. Và chuyện rằng, những lời kêu
gào của chúng sẽ vang đi, thể theo sự đơn giản của những lời của chúng.

21 Nhờ đức tin của chúng mà những lời của chúng sẽ được truyền qua miệng của ta
đến đồng bào của chúng, tức là hậu tự của ngươi; và sự yếu đuối trong lời nói của
chúng sẽ được ta làm cho mạnh mẽ trong đức tin của chúng để chúng nhớ lại những
giao ước mà ta đã lập với các tổ phụ ngươi.

22 Và giờ đây, này, hỡi con trai Giô Sép của cha, theo phương cách này mà tổ phụ
ngày xưa của cha đã tiên tri như vậy.

23 Vậy nên, nhờ có giao ước này mà con được ban phước; vì dòng dõi của con sẽ
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không bị hủy diệt, vì chúng sẽ nghe theo những lời trong sách.
24 Và ở giữa chúng sẽ dấy lên một vị dũng mãnh, người sẽ làm nên nhiều việc tốt

lành, cả trong ngôn từ lẫn hành động, sẽ là một công cụ trong tay Thượng Đế nhờ đức
tin mãnh liệt của mình, để thực hiện những công việc hết sức kỳ diệu, và làm những
điều vĩ đại trước mắt Thượng Đế, để đem lại nhiều sự phục hồi cho gia tộc Y Sơ Ra
Ên, và cho dòng dõi của các anh con.

25 Và này, phước thay cho con, hỡi Giô Sép! Này, con còn nhỏ; vậy nên, con phải
nghe theo lời của anh con là Nê Phi, và những điều đó sẽ được thực hiện cho con theo
như lời cha nói. Hãy ghi nhớ những lời của cha con đang hấp hối. A Men.

2 Nê Phi 4
1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, xin nói về những điều tiên tri mà cha tôi đã nói về Giô Sép là

người bị bắt đày qua Ai Cập.
2 Vì này, quả thật ông đã tiên tri về tất cả dòng dõi của ông. Và so với những điều

tiên tri ông đã viết ra thì ít có điều gì quan trọng hơn. Ông đã tiên tri về chúng tôi và
những thế hệ tương lai của chúng tôi; những điều này được ghi chép trên các bảng
khắc bằng đồng.

3 Vậy nên, sau khi cha tôi nói xong về những lời tiên tri của Giô Sép, ông bèn gọi các
con của La Man, các con trai và con gái của anh ấy, mà nói với chúng rằng: Này, các
cháu trai và cháu gái của ta, là các con trai và con gái của con đầu lòng của ta, ta muốn
các cháu để tai nghe những lời ta nói đây.

4 Vì Đức Chúa Trời có phán rằng: Chừng nào các ngươi còn tuân giữ các lệnh
truyền của ta thì các ngươi sẽ được thịnh vượng trong xứ; chừng nào các ngươi không
còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của ta.

5 Nhưng này, hỡi các cháu trai và các cháu gái của ta, ta không thể nào nằm xuống
mộ phần mà không để lại cho các cháu một phước lành; vì này, ta biết rằng, nếu các
cháu được nuôi dưỡng theo đường lối các cháu nên noi theo thì các cháu sẽ không lìa
bỏ đường lối đó.

6 Vậy nên, này, ta để lại cho các cháu một phước lành, để nếu các cháu có bị rủa sả thì
những sự rủa sả ấy sẽ được cất khỏi các cháu, mà rơi lên đầu cha mẹ các cháu.

7 Vậy nên, nhờ phước lành của ta mà Đức Chúa Trời sẽ không để cho các cháu phải
bị diệt vong; vì vậy mà Ngài sẽ thương xót các cháu và dòng dõi của các cháu mãi mãi.

8 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi nói với các con trai và con gái của La Man xong,
ông cho gọi các con trai và con gái của Lê Mu Ên dẫn đến trước mặt ông.

9 Và ông bảo chúng rằng: Này, hỡi các cháu trai và cháu gái của ta, là các con trai và
con gái của đứa con trai thứ nhì của ta; này, ta để lại cho các cháu một phước lành
giống như phước lành mà ta đã để lại cho các con trai và con gái của La Man; nhờ đó
mà các cháu sẽ không bị tận diệt; nhưng lúc cuối cùng dòng dõi của các cháu sẽ được
phước.

10 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi nói với chúng xong, này, ông bèn nói với các con
trai của Ích Ma Ên, phải, và tất cả gia đình ông ấy.

11 Và sau khi nói với họ xong, ông bèn nói với Sam rằng: Phước thay cho con và dòng
dõi của con; vì con sẽ được thừa hưởng đất này giống như em Nê Phi của con. Và
dòng dõi của con sẽ được tính chung với dòng dõi của nó: và con cũng sẽ được như
nó, và dòng dõi của con cũng giống như dòng dõi của em con, và con sẽ được ban
phước suốt đời.
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12 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi, Lê Hi, đã nói với tất cả gia quyến của mình, theo
những cảm nghĩ của lòng ông và Thánh Linh của Chúa hằng có trong ông, ông trở
nên già nua. Và chuyện rằng, ông từ trần và được mai táng.

13 Và chuyện rằng, chẳng bao lâu sau ngày ông chết, La Man, Lê Mu Ên, và các con
trai của Ích Ma Ên tức giận tôi vì những lời khiển trách của Chúa.

14 Vì tôi, Nê Phi, buộc lòng phải nói với họ theo lời của Ngài; và cũng vì tôi đã nói
với họ nhiều điều chẳng khác chi cha tôi đã nói trước khi ông chết; và phần lớn
những lời ấy được ghi chép trên các bảng khắc khác của tôi; vì những phần lịch sử đầy
đủ hơn đã được ghi chép trên các bảng khắc khác của tôi.

15 Và trên các bảng khắc này, tôi chỉ ghi lại những điều trong tâm hồn tôi, cùng nhiều
đoạn thánh thư đã được ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng. Vì tâm hồn tôi rất
vui thích các thánh thư, và lòng tôi suy ngẫm nhiều về thánh thư, và tôi đã ghi chép
những điều này vì sự học hỏi và lợi ích của con cháu tôi.

16 Này, tâm hồn tôi rất vui thích những công việc của Chúa; và lòng tôi không ngớt
suy ngẫm về những điều tôi đã nghe và thấy.

17 Tuy nhiên, mặc dù với tấm lòng nhân từ bao la của Chúa, khi cho tôi thấy những
công việc vĩ đại và kỳ diệu của Ngài, nhưng lòng tôi cũng không khỏi thốt nên lời: Ôi,
khốn thay cho thân tôi! Phải, lòng tôi sầu khổ vì xác thịt của tôi; tâm hồn tôi phiền
não vì những sự bất chính của tôi.

18 Tôi bị bao vây bởi những cám dỗ và những tội lỗi, chúng đã quấy nhiễu tôi một
cách quá dễ dàng.

19 Và mỗi khi tôi muốn được hoan hỉ thì tim tôi lại rên rỉ vì những tội lỗi của tôi; tuy
nhiên, tôi biết mình đã đặt lòng tin cậy nơi ai rồi.

20 Thượng Đế của tôi là nơi nương tựa của tôi; Ngài đã dẫn dắt tôi vượt qua mọi nỗi
khổ đau trong vùng hoang dã; và Ngài đã bảo tồn tôi trên nước của vực sâu.

21 Ngài đã tràn ngập lòng tôi với tình thương yêu của Ngài, đến đỗi tôi cảm thấy da
thịt tôi hầu như bị tan biến.

22 Ngài đã làm cho các kẻ thù của tôi phải bối rối, đến đỗi họ phải run rẩy trước mặt
tôi.

23 Này, ban ngày Ngài nghe lời kêu cầu của tôi, và ban đêm Ngài cho tôi sự hiểu biết
qua những khải tượng.

24 Và ban ngày tôi đã trở nên mạnh dạn thốt lên những lời cầu nguyện chân thành
trước mặt Ngài; phải, tôi đã cất tiếng cầu nguyện mãnh liệt; và các thiên sứ đã xuống
phục sự tôi.

25 Và trên đôi cánh của Thánh Linh Ngài, thể xác tôi đã được đem lên ngọn núi rất
cao. Và mắt tôi đã nhìn thấy những việc rất vĩ đại, phải, quá vĩ đại đối với con người;
vậy nên, tôi bị cấm không được viết ra những điều ấy.

26 Hỡi ôi, thế thì một khi tôi đã được trông thấy những việc quá vĩ đại như vậy, và
nếu Chúa, với tấm lòng hạ cố của Ngài đối với con cái loài người đã đến viếng thăm
loài người với biết bao thương xót, thì tại sao lòng tôi lại than khóc, và tâm hồn tôi
phải lưu lạc trong thung lũng phiền muộn, và xác thịt tôi phải héo mòn, sức lực tôi
phải suy yếu, cũng vì những nỗi đau khổ của chính tôi?

27 Và tại sao tôi phải nhượng bộ tội lỗi, vì xác thịt của tôi? Phải, tại sao tôi phải ngã
theo cám dỗ, khiến cho kẻ tà ác đó chiếm ngự được một chỗ trong lòng tôi để làm mất
sự bình an của tôi và làm cho tâm hồn tôi đau khổ? Tại sao tôi tức giận vì kẻ thù của
tôi?

28 Hãy thức tĩnh, hỡi linh hồn ta! Đừng chìm đắm trong tội lỗi nữa. Hãy hân hoan
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lên, hỡi tâm hồn của ta, đừng nhượng bộ kẻ thù của linh hồn ta nữa.
29 Đừng tức giận vì những kẻ thù của ta nữa. Đừng làm suy yếu sức lực vì nỗi đau khổ

của ta.
30 Hãy vui lên, hỡi tâm hồn của ta, và hãy kêu cầu Chúa rằng: Hỡi Chúa, con sẽ ca

ngợi Ngài mãi mãi; phải, linh hồn con sẽ hoan lạc trong Ngài, là Thượng Đế, là tảng
đá cứu rỗi của con.

31 Hỡi Chúa, Ngài sẽ cứu chuộc linh hồn con chăng? Ngài sẽ giải cứu con thoát khỏi
bàn tay những kẻ thù của con chăng? Ngài sẽ làm cho con biết run sợ trước sự xuất
hiện của tội lỗi chăng?

32 Mong sao những cánh cổng của ngục giới sẽ mãi mãi đóng chặt trước mặt con vì
tấm lòng con đau khổ và tâm hồn con thống hối! Hỡi Chúa, xin Ngài đừng đóng chặt
những cánh cổng ngay chính của Ngài trước mặt con, để con có thể đi vào nẻo của
thung lũng thấp, để con có thể đi đúng con đường bằng phẳng!

33 Hỡi Chúa, xin Ngài bao bọc con trong chiếc áo công minh của Ngài! Hỡi Chúa,
xin Ngài mở đường để con có thể thoát khỏi những kẻ thù của con! Xin Ngài làm cho
con đường trước mặt con được ngay thẳng! Xin Ngài chớ đặt chướng ngại vật trên
đường con đi—nhưng xin Ngài dẹp trống con đường trước mặt con, và đừng dựng
lên rào cản trên đường con đi, mà hãy dựng lên trên đường của kẻ thù con.

34 Hỡi Chúa, con đã tin cậy nơi Ngài, và con sẽ tin cậy Ngài mãi mãi. Con sẽ không
bao giờ đặt niềm tin cậy vào cánh tay xác thịt; vì con biết rằng đáng rủa sả thay cho kẻ
đặt lòng tin cậy của mình vào cánh tay xác thịt. Phải, đáng rủa sả thay cho kẻ đặt lòng
tin cậy của mình vào loài người, hay lấy xác thịt làm cánh tay của mình.

35 Phải, tôi biết rằng Thượng Đế sẽ ban bố một cách rộng rãi cho những ai cầu xin
Ngài. Phải, Thượng Đế của tôi sẽ ban cho tôi nếu tôi không cầu xin điều gì bất chính;
vì thế mà tôi sẽ cất lời cầu xin Ngài; phải, tôi sẽ kêu cầu Ngài, Thượng Đế của tôi, là
tảng đá ngay chính của tôi. Này, tiếng nói của tôi sẽ mãi mãi dâng cao lên tới Ngài,
tảng đá của tôi, Thượng Đế trường cửu của tôi. A Men.

2 Nê Phi 5
1 Này, chuyện rằng tôi, Nê Phi, đã kêu cầu rất nhiều lên Chúa, Thượng Đế của tôi, vì sự

giận dữ của các anh tôi.
2 Nhưng này, sự giận dữ của họ đã gia tăng quá mức, đến đỗi họ tìm cách lấy mạng

sống của tôi.
3 Phải, họ đã ta thán tôi mà rằng: Đứa em của chúng ta có ý định muốn cai trị chúng

ta; và chúng ta cũng đã chịu đựng biết bao thử thách vì nó; vậy nên, bây giờ chúng ta
hãy giết nó đi, để chúng ta khỏi bị khốn khổ vì những lời lẽ của nó nữa. Vì này, chúng
ta không chấp nhận nó làm người cai trị chúng ta; vì việc cai trị đám dân này thuộc về
chúng ta là những người anh lớn.

4 Giờ đây, tôi không ghi chép trên những bảng khắc này tất cả những lời ta thán của
họ về tôi. Nhưng tôi chỉ nói họ tìm cách lấy mạng sống của tôi là đủ rồi.

5 Và chuyện rằng, Chúa đã cảnh cáo tôi, Nê Phi, phải đi khỏi họ, và chạy trốn vào
vùng hoang dã cùng với những ai muốn đi theo tôi.

6 Vậy nên, chuyện rằng tôi, Nê Phi, đã đem gia đình mình, Giô Ram và gia đình anh
ta, Sam, là anh tôi, và gia đình anh ấy, và hai em trai tôi là Gia Cốp và Giô Sép, cùng
các chị em gái tôi và tất cả những người nào muốn đi theo tôi. Và tất cả những người
muốn đi theo tôi đều là những người tin vào những sự báo trước và mặc khải của
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Thượng Đế; vậy nên, họ đã nghe theo lời của tôi.
7 Và chúng tôi lấy những lều vải cùng những vật dụng nào chúng tôi có thể đem theo

được, rồi chúng tôi lên đường vào vùng hoang dã suốt nhiều ngày. Và sau khi đi được
nhiều ngày, chúng tôi bèn dừng lại dựng lều.

8 Và những người đi theo tôi muốn rằng chúng tôi nên gọi nơi ấy là Nê Phi; vậy nên,
chúng tôi đã gọi chốn đó là Nê Phi.

9 Và tất cả những người đi theo tôi tự đặt tên cho mình là dân Nê Phi.
10 Và chúng tôi cố gắng tuân giữ các mạng lệnh, các luật lệ và các lệnh truyền của

Chúa trong mọi sự việc đúng theo luật pháp Môi Se.
11 Và Chúa đã ở với chúng tôi; và chúng tôi trở nên phát đạt vô cùng; vì chúng tôi đã

gieo trồng và gặt hái rất dồi dào. Và chúng tôi bắt đầu chăn nuôi các đàn gia súc và các
bầy thú đủ loại.

12 Và tôi, Nê Phi, có đem theo các biên sử ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng; và
đem theo luôn cả quả cầu, hay là địa bàn, mà ngày trước đã được chuẩn bị cho cha tôi
bởi bàn tay của Chúa, theo như điều ghi chép.

13 Và chuyện rằng, chúng tôi bắt đầu trở nên phát đạt vô cùng và gia tăng dân số rất
nhiều trong xứ.

14 Rồi tôi, Nê Phi, lấy gươm của La Ban làm mẫu để làm thêm nhiều gươm khác, vì sợ
rằng dân mà lúc bấy giờ có tên gọi là La Man sẽ đến đánh phá và hủy diệt chúng tôi, vì
tôi biết họ rất thù hận tôi và con cháu tôi và luôn cả những người được gọi là dân của
tôi nữa.

15 Rồi tôi dạy cho dân tôi biết cách cất nhà cùng làm mọi việc về gỗ, sắt, đồng, thau,
thép, vàng, bạc, và các kim loại quý mà trong xứ có rất nhiều.

16 Rồi tôi, Nê Phi, xây một đền thờ; tôi xây cất đền thờ ấy theo cách thức của đền thờ
Sa Lô Môn, chỉ khác ở điểm là, nó không được xây cất bằng nhiều vật quý; vì những
vật liệu ấy không thể tìm thấy trong xứ này được, vậy nên đền thờ này không thể được
xây cất giống như đền thờ Sa Lô Môn. Nhưng cách thức xây cất thì lại giống đền thờ
Sa Lô Môn; và cách kiến trúc của đền thờ hết sức tinh xảo.

17 Và chuyện rằng tôi, Nê Phi, huấn luyện cho dân tôi trở nên cần mẫn và lao động
với hai bàn tay mình.

18 Và chuyện rằng, họ muốn tôi nên làm vua của họ. Nhưng, tôi, Nê Phi, lại muốn
rằng, họ không nên có vua; tuy nhiên, tôi cũng làm cho họ tất cả những gì trong
quyền hạn của tôi.

19 Và này, những lời của Chúa nói về các anh tôi nay đã được ứng nghiệm đối với họ,
rằng tôi sẽ là người cai trị và là người giảng dạy họ. Vậy nên, tôi đã là người cai trị và là
người giảng dạy họ, đúng theo những lệnh truyền của Chúa, cho đến ngày mà họ tìm
cách lấy mạng sống của tôi.

20 Vậy nên, lời của Chúa đã được ứng nghiệm. Ngài đã phán lời ấy với tôi rằng: Ngày
nào chúng không biết nghe theo lời của ngươi, thì chúng sẽ bị loại trừ khỏi sự hiện
diện của Chúa. Và này, quả thật bây giờ họ đã bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Ngài.

21 Và Ngài đã giáng sự nguyền rủa xuống đầu họ, phải, một sự nguyền rủa rất nặng
nề, cũng vì những điều bất chính của họ. Vì này, họ đã chai đá trong lòng chống lại
Ngài, đến đỗi họ đã cứng rắn như đá lửa; vậy nên, lúc ấy họ đang là một dân tộc trắng
trẻo, xinh đẹp và dễ thương làm sao, thì nay bị Đức Chúa Trời biến màu da họ trở nên
đen đúa để họ không thể dụ dỗ dân tôi được.

22 Và Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ làm cho chúng trở nên một dân ghê tởm
trước mắt dân của con trừ phi chúng biết hối cải về những điều bất chính của mình.
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23 Và dòng dõi của kẻ nào trộn lẫn với dòng dõi của chúng cũng bị rủa sả; vì những kẻ
ấy cũng chịu chung một lời rủa sả như chúng vậy. Chúa phán điều đó, và nó đã được
thực hiện.

24 Và cũng vì sự rủa sả đã giáng xuống họ nên họ trở nên một dân tộc biếng nhác đầy
dẫy sự xấu xa và xảo quyệt, chỉ biết săn thú dữ trong vùng hoang dã.

25 Và Đức Chúa Trời có phán cùng tôi rằng: Chúng sẽ là một tai họa cho dòng dõi
ngươi sau này, để nhắc nhở họ nhớ đến ta; và ngày nào họ không còn nhớ đến ta và
không nghe theo lời của ta nữa, thì chúng sẽ gieo nhiều tai họa cho họ đến khi họ bị
hủy diệt.

26 Và chuyện rằng tôi, Nê Phi, đã lập Gia Cốp và Giô Sép để họ trở thành thầy tư tế
và thầy giảng trong xứ của dân tôi.

27 Và chuyện rằng, chúng tôi được sống trong hạnh phúc.
28 Rồi ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi rời Giê Ru Sa Lem.
29 Và tôi, Nê Phi, đã ghi chép được đến đây các biên sử về dân tôi trên các bảng khắc

mà tôi đã làm.
30 Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời phán cùng tôi rằng: Hãy làm thêm những bảng

khắc khác; và ngươi hãy ghi khắc trên ấy những điều mà ta cho là tốt đẹp và có lợi ích
cho dân ngươi.

31 Vậy nên, tôi, Nê Phi, để tuân theo các lệnh truyền của Chúa, đã đi làm thêm những
bảng khắc này, và trên đó tôi đã ghi khắc những điều này.

32 Và tôi đã ghi khắc những điều gì làm đẹp lòng Thượng Đế. Và nếu dân của tôi thấy
hoan hỷ với những sự việc của Thượng Đế thì họ cũng sẽ hoan hỷ với những điều tôi
đã ghi khắc trên các bảng khắc này.

33 Và nếu dân của tôi muốn biết thêm chi tiết về lịch sử dân tôi, thì họ phải tra cứu
các bảng khắc khác của tôi.

34 Và tôi thấy cần phải nói rằng bốn mươi năm trôi qua, và chúng tôi đã trải qua
những cuộc chiến tranh và tranh chấp với các anh tôi.

2 Nê Phi 6
1 Lời Gia Cốp, em trai của Nê Phi, đã ngỏ với dân Nê Phi:
2 Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi, Gia Cốp, đã được Thượng Đế kêu gọi và sắc

phong theo thánh ban của Ngài, và đã được lập lên bởi anh tôi, Nê Phi, là người mà
các người xem như một vị vua hay một người bảo vệ, và cũng là người mà các người
trông cậy vào sự giữ gìn sự an ninh. Này, các người biết rằng tôi đã nói với các người
rất nhiều điều.

3 Tuy nhiên, nay tôi lại nói thêm với các người nữa; vì tôi muốn có được sự an lạc
của tâm hồn các người. Phải, tôi rất lo âu cho các người; và chính các người cũng hiểu
rằng điều ấy luôn có thật như vậy; vì tôi đã chuyên tâm khuyên nhủ các người, và tôi
đã giảng dạy cho các người biết những lời dạy dỗ của cha tôi; và tôi cũng đã nói với các
người về tất cả những điều đã được ghi chép từ lúc sáng thế.

4 Và giờ đây, này, tôi muốn nói với các người về những điều đang xảy ra và cả những
điều sẽ xảy ra trong tương lai nữa; vậy nên, tôi sẽ đọc cho các người nghe những lời
của Ê Sai. Và chính đó là những điều mà anh tôi muốn tôi nói cho các người nghe. Và
tôi nói với các người đây cũng vì lợi ích của các người, ngõ hầu các người có thể biết và
vinh danh Thượng Đế của mình.

5 Và này, những lời tôi sắp đọc là những lời mà Ê Sai đã nói về tất cả gia tộc Y Sơ Ra
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Ên; vậy nên, những lời đó có thể được áp dụng cho các người, vì các người thuộc gia
tộc Y Sơ Ra Ên. Có nhiều điều đã được Ê Sai nói ra mà nó có thể áp dụng cho các
người được, vì các người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

6 Và này, đây là những lời đó: Đức Chúa Trời phán như vầy: Này, ta sẽ giá tay lên các
Dân Ngoại, và dựng cờ của ta cho các dân; và chúng sẽ bồng các con trai ngươi trên
tay và vác các con gái ngươi trên vai mà đến.

7 Các vua sẽ làm dưỡng phụ ngươi, và các hoàng hậu sẽ làm dưỡng mẫu ngươi; họ sẽ
cúi mặt sát đất trước mặt ngươi và liếm bụi đất dưới chân ngươi; và ngươi sẽ biết rằng
ta là Chúa; vì những kẻ trông chờ ta sẽ chẳng hổ thẹn.

8 Và giờ đây, tôi, Gia Cốp, muốn nói một phần nào về những lời này. Vì này, Chúa
đã cho tôi thấy rằng những người ở Giê Ru Sa Lem, nơi mà chúng ta đã bỏ đi, đều bị
giết chết hay bị tù đày.

9 Tuy nhiên, Chúa đã cho tôi thấy rằng, họ sẽ được trở về lại. Và Ngài cũng còn cho
tôi thấy rằng Đức Chúa Trời, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, sẽ biểu hiện cho họ thấy
trong thể xác; và sau khi Ngài biểu hiện, Ngài sẽ bị họ quất bằng roi và bị đóng đinh
trên thập tự giá, theo như lời vị thiên sứ đã nói điều đó cho tôi.

10 Và sau khi họ đã chai đá trong lòng và cứng cổ chống lại Đấng Thánh của Y Sơ Ra
Ên, này, những sự phán xét của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên sẽ giáng xuống họ. Và
một ngày kia họ sẽ bị đánh đập và bị khốn khổ.

11 Vậy nên, sau khi họ bị xua đuổi hết nơi này đến nơi kia, vì thiên sứ đã nói như vậy,
thì nhiều người trong bọn họ sẽ bị đau đớn trong xác thịt, nhưng sẽ không bị hủy diệt,
nhờ lời cầu nguyện của những người trung thành; họ sẽ bị phân tán, bị đánh đập và bị
thù ghét; tuy nhiên, Chúa sẽ thương xót họ, vì khi họ nhận biết Đấng Cứu Chuộc của
mình, thì họ sẽ được quy tụ lại về đất thừa hưởng của họ.

12 Và phước thay cho những người Dân Ngoại là những người mà vị tiên tri đã viết
đến; vì này, nếu họ hối cải và không chống đối Si Ôn và không liên kết với giáo hội vĩ
đại và khả ố kia, thì họ sẽ được cứu; vì Đức Chúa Trời sẽ làm tròn những giao ước mà
Ngài đã lập với con cái của Ngài; và cũng vì lý do đó mà vị tiên tri đã viết ra những
điều này.

13 Vậy nên, những kẻ nào chống đối Si Ôn và dân giao ước của Chúa thì sẽ phải liếm
bụi đất dưới chân họ; và dân của Chúa sẽ không hổ thẹn. Vì dân của Chúa là những
người biết chờ đợi Ngài; vì họ vẫn chờ đợi sự hiện đến của Đấng Mê Si.

14 Và này, theo lời của vị tiên tri, thì Đấng Mê Si sẽ giơ tay lần thứ hai để phục hồi họ;
vậy nên, Ngài sẽ biểu hiện cho họ biết với quyền năng và vinh quang lớn lao, để hủy
diệt những kẻ thù của họ vào ngày mà họ biết tin nơi Ngài; và Ngài sẽ không hủy diệt
bất cứ kẻ nào biết tin nơi Ngài.

15 Và những kẻ nào không tin nơi Ngài sẽ bị hủy diệt bởi lửa, bão tố, động đất, đổ
máu, bệnh dịch, và nạn đói. Rồi họ sẽ biết rằng Chúa là Thượng Đế, Đấng Thánh của
Y Sơ Ra Ên.

16 Vì có thể nào giựt lại được miếng mồi ở tay kẻ mạnh, hay kẻ phu tù hợp pháp được
giải thoát chăng?

17 Nhưng Chúa có phán như vầy: Ngay cả các phu tù của kẻ mạnh cũng sẽ được giải
cứu, và con mồi của kẻ đáng sợ cũng sẽ được giải thoát; vì Thượng Đế Toàn Năng sẽ
giải thoát cho dân giao ước của Ngài. Vì Chúa có phán như vầy: Ta sẽ chống lại kẻ
nào chống đối ngươi—

18 Và ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi phải tự ăn thịt mình; chúng sẽ say sưa với chính
máu của mình như rượu ngọt; và tất cả các loài xác thịt sẽ biết rằng ta, là Chúa, Đấng
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Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của ngươi, Đấng Toàn Năng của Gia Cốp.

2 Nê Phi 7
1 Phải, vì Chúa có phán như vầy: Nào ta có bỏ ngươi, hay khai trừ ngươi mãi mãi đâu?

Vì Chúa có phán như vầy: Vậy chứng thư li dị của mẹ ngươi đâu? Vậy chớ ta đã bỏ
ngươi cho ai hoặc đã bán ngươi cho kẻ nào trong đám chủ nợ của ta? Phải, ta đã bán
ngươi cho ai? Này, chính vì những điều bất chính của ngươi mà ngươi phải tự bán
mình, và cũng chính vì những tội lỗi của ngươi mà mẹ ngươi phải bị từ bỏ.

2 Vậy nên, khi ta đến, chẳng thấy một ai; phải, khi ta gọi, chẳng ai đáp lại. Hỡi gia
tộc Y Sơ Ra Ên, phải chăng tay ta quá ngắn đến nỗi không cứu chuộc được ai hay ta
không đủ quyền năng để giải cứu? Này, ta chỉ quở mắng một tiếng là biển liền khô
cạn. Ta biến các sông thành một vùng hoang dã và cá dưới sông phải sình thối vì nước
khô cạn, và chúng chết vì khát.

3 Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời, và ta sẽ khoác cho một cái bao gai.
4 Đức Chúa Trời đã ban cho ta cái lưỡi của người có học để ta biết nói với ngươi

đúng lúc, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên. Khi ngươi mệt mỏi thì chính Ngài đã đánh thức
mỗi buổi sáng. Ngài đã mở tai ta để ta có thể nghe được như người có học.

5 Đức Chúa Trời đã mở tai cho ta và ta không trái nghịch lại cũng không ngoảnh
mặt làm ngơ.

6 Ta đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa cằm cho kẻ nhổ râu ta. Ta chẳng hề che mặt vì
sợ xấu hổ hay sợ kẻ phỉ nhổ ta.

7 Vì Đức Chúa Trời sẽ giúp ta nên ta chẳng bị ngăn trở. Vậy ta sẽ làm cho mặt ta
cứng như đá lửa, vì ta biết rằng ta sẽ chẳng có điều chi xấu hổ.

8 Chúa ở gần kề, và Ngài biện minh cho ta. Ai dám tranh chấp với ta? Hãy cùng ta
đứng lên! Ai là kẻ thù nghịch của ta? Hãy để kẻ đó đến gần ta, và ta sẽ đánh kẻ đó
bằng sức mạnh của miệng ta.

9 Vì Đức Chúa Trời sẽ giúp ta. Và tất cả những kẻ kết tội ta, này, chúng sẽ trở nên cũ
như chiếc áo, và mối mọt sẽ gặm mòn chúng.

10 Trong các ngươi, ai là kẻ kính sợ Chúa, ai là kẻ biết tuân theo lời tôi tớ của Ngài, ai
là kẻ đi trong bóng tối không có chút ánh sáng?

11 Này, tất cả các ngươi ai đã thắp lửa và đốt đuốc vây lấy mình, thì đi giữa ngọn lửa
và giữa những đuốc mình đã đốt. Đây là những gì các ngươi sẽ nhận được nơi tay ta:
Các ngươi sẽ nằm xuống trong ưu phiền.

2 Nê Phi 8
1 Hãy nghe ta, hỡi các ngươi là những kẻ theo sự ngay chính. Hãy lưu tâm đến vầng đá

mà các ngươi đã được đục ra, và miệng hố mà các ngươi đã được đào lên.
2 Hãy nhớ đến Áp Ra Ham, tổ phụ của các ngươi, và Sa Ra, người đã sinh ra các

ngươi; vì ta chỉ gọi một mình người và ban phước cho người.
3 Vì Chúa sẽ an ủi Si Ôn; Ngài sẽ an ủi tất cả những nơi đổ nát của nó; và Ngài sẽ

biến vùng hoang dã của nó trở nên như vườn Ê Đen, và sa mạc của nó trở nên như
vườn của Chúa. Trong đó sẽ có niềm vui và sự mừng rỡ, lòng biết ơn, và tiếng ca êm ái.

4 Hỡi dân ta, hãy nghe ta; hỡi nước ta, hãy lắng tai nghe ta; vì sẽ có luật pháp phát
xuất từ ta, và ta sẽ lập sự công bình của ta làm sự sáng cho các dân.
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5 Sự ngay chính của ta đã gần kề; sự cứu rỗi của ta đã xuất hiện, và cánh tay ta sẽ xét
xử dân chúng. Các hải đảo sẽ trông đợi ta, và chúng sẽ nhờ cậy vào cánh tay ta.

6 Hãy ngước mắt lên nhìn các tầng trời, và cúi xuống xem dưới đất; vì các tầng trời sẽ
tan đi như khói, đất sẽ trở nên củ đi như áo quần, và các dân cư sống trên ấy cũng sẽ
chết đi theo cách thức như vậy. Nhưng sự cứu rỗi của ta thì còn mãi mãi, và sự ngay
chính của ta chẳng hề bị hủy bỏ.

7 Hãy nghe ta, hỡi các ngươi là những kẻ biết điều ngay chính, là dân mà trong lòng
họ ta đã ghi luật pháp của ta, chớ e người ta chê bai, cũng đừng sợ họ nhiếc mắng.

8 Vì mối sẽ gặm nhấm họ như áo quần, và mọt sẽ ăn họ như ăn len vậy. Nhưng sự
ngay chính của ta thì còn mãi mãi, và sự cứu rỗi của ta còn từ thế hệ này đến thế hệ
khác.

9 Hãy thức dậy, hãy thức dậy! Hãy mặc lấy sức mạnh, hỡi cánh tay của Chúa; hãy
thức dậy như ngày xưa. Há chẳng phải Ngài là Đấng đã phân thây Ra Háp và đả
thương con rồng sao?

10 Há chẳng phải Ngài là Đấng đã làm biển cạn, rút hết nước của vực sâu, làm cho
biển sâu trở nên con đường hầu cho dân đã được chuộc đi qua sao?

11 Vậy nên, dân được Chúa cứu chuộc sẽ trở về, họ sẽ ca hát mà đến Si Ôn; và niềm
vui vĩnh viễn và sự thánh thiện sẽ tỏa trên đầu họ; họ sẽ được vui mừng và sung
sướng; sự buồn phiền than khóc sẽ tránh xa.

12 Chính ta, phải, chính ta là Đấng an ủi các ngươi. Này, ngươi là ai mà sợ loài người
là những kẻ sẽ chết, và sợ con của người là những kẻ sẽ trở nên như cỏ?

13 Và lại quên Chúa, Đấng sáng tạo các ngươi, Đấng đã giương các tầng trời và đặt
nền móng của đất, và hằng ngày cứ sợ cơn giận dữ của kẻ ức hiếp như nó toan hủy diệt
các ngươi? Và cơn giận dữ của kẻ ức hiếp ấy bây giờ ở đâu?

14 Kẻ bị bắt đi đày sẽ chóng được thả ra, và sẽ chẳng chết trong hầm và cũng không
thiếu lương thực.

15 Nhưng ta là Chúa, Thượng Đế của các ngươi, tức là Đấng làm cho nổi sóng ầm ầm,
Chúa Muôn Quân là danh ta.

16 Ta đã để lời nói của ta trong miệng các ngươi, và che các ngươi dưới bóng bàn tay
ta, đặng ta có thể dựng lên các tầng trời và đặt nền móng của đất, và nói cùng Si Ôn
rằng: Này, ngươi là dân của ta.

17 Hãy thức dậy, thức dậy và đứng lên, hỡi Giê Ru Sa Lem, ngươi đã uống chén thịnh
nộ từ tay của Chúa—ngươi đã uống cạn bả trong cặn chén run rẩy của Ngài—

18 Trong vòng các con trai mà nó đã sinh ra, chẳng một đứa nào dẫn dắt nó; trong
vòng các con trai mà nó đã nuôi dưỡng, chẳng một đứa nào đến cầm tay nó.

19 Hai đứa con trai này đã đến với ngươi, và sẽ thương tiếc cho ngươi—cho sự tiêu
điều và hủy diệt, nạn đói và gươm đao—và ta sẽ nhờ ai mà an ủi ngươi?

20 Các con trai của ngươi đều ngất xỉu hết, chỉ trừ ra hai đứa ấy; chúng nằm ngổn
ngang ở đầu các đường phố, như con bò rừng bị mắc trong lưới, đầy cơn thịnh nộ của
Chúa và sự quở mắng của Thượng Đế ngươi.

21 Vậy thì, bây giờ ngươi hãy nghe đây, hỡi kẻ khốn khổ và say sưa, nhưng không phải
vì rượu:

22 Chúa ngươi, Chúa, và Thượng Đế của ngươi binh vực dân Ngài, có phán như vầy:
Này, ta đã lấy lại chén run rẩy từ tay ngươi, tức là cặn của chén thịnh nộ của ta, từ rày
về sau ngươi sẽ không uống nó nữa.

23 Nhưng ta sẽ để chén ấy trong tay những kẻ làm ngươi đau khổ; tức là những kẻ đã
bảo tâm hồn ngươi rằng: Hãy cúi xuống đặng chúng ta bước ngang qua—và ngươi
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nằm dài sát đất như con đường cho chúng bước qua lại.
24 Hãy thức dậy, thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi, hỡi Si Ôn; hãy mặc vào những y

phục đẹp của ngươi, hỡi Giê Ru Sa Lem, thành phố thánh; vì từ nay về sau kẻ không
chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không được vào nơi ngươi nữa.

25 Hỡi Giê Ru Sa Lem, hãy giũ bụi đất đi; chỗi dậy, và ngồi lên; hỡi con gái bị tù đày
của Si Ôn, hãy tháo xiềng cổ ngươi ra.

2 Nê Phi 9
1 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi đã đọc cho các người nghe những điều

này để các người có thể biết được những giao ước mà Chúa đã lập với tất cả gia tộc Y
Sơ Ra Ên.

2 Rằng, Ngài đã từng nói với dân Do Thái qua miệng các thánh tiên tri, từ lúc khởi
đầu, từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến ngày họ sẽ được phục hồi trong giáo hội
chân chính và trong bầy chiên của Thượng Đế; ngày mà họ sẽ được quy tụ về quê
hương xứ sở, nơi đất thừa hưởng của họ, và sẽ được định cư trên khắp các vùng đất
hứa của họ.

3 Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi nói với các người những điều này để cho các
người được vui mừng, và ngước đầu lên mãi mãi, nhờ những phước lành mà Đức
Chúa Trời sẽ ban cho con cái các người.

4 Vì tôi biết rằng, nhiều người trong các người đã tìm kiếm để biết được những
chuyện sẽ xảy ra; vậy nên, tôi biết các người cũng biết là xác thịt chúng ta sẽ hao mòn
và chết đi; tuy vậy, trong thể xác của chúng ta, chúng ta sẽ thấy Thượng Đế.

5 Phải, tôi biết các người cũng biết rằng, Ngài sẽ xuất hiện trong thể xác cho những
người ở Giê Ru Sa Lem thấy, tức là nơi mà chúng ta đã bỏ ra đi; vì điều cần thiết là
Ngài phải xuất hiện giữa họ; vì Đấng Sáng Tạo vĩ đại thấy Ngài cần phải chịu đau khổ
để lệ thuộc dưới quyền của loài người trong xác thịt, và chết đi vì tất cả loài người, để
sau đó tất cả loài người phải lệ thuộc dưới quyền của Ngài.

6 Vì một khi sự chết đã đến với tất cả loài người, để làm trọn vẹn kế hoạch thương
xót của Đấng Sáng Tạo vĩ đại, thì cần phải có một quyền lực phục sinh, và sự phục
sinh cần phải đến với loài người vì sự sa ngã; và sự sa ngã đến do sự phạm giới; vì loài
người sa ngã nên họ phải bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

7 Vậy nên cần phải có một sự chuộc tội vô hạn—nếu không có sự chuộc tội vô hạn
thì sự hư nát này sẽ không thể trở thành sự không hư nát được. Vậy nên, sự đoán phạt
đầu tiên đến với loài người cần phải được tồn tại bất tận. Và nếu điều đó xảy ra, thì
xác thịt này chắc đã phải nằm xuống, bị rữa nát và tan rã trong lòng đất mẹ mà không
bao giờ chỗi dậy được nữa.

8 Ôi, sự thông sáng của Thượng Đế, lòng thương xót và ân điển của Ngài! Vì này,
nếu thể xác của chúng ta không bao giờ trỗi dậy được nữa, thì linh hồn của chúng ta ắt
phải lệ thuộc vào thiên thần mà đã sa ngã khỏi sự hiện diện của Thượng Đế vĩnh cửu
và đã trở thành quỷ dữ để không bao giờ còn trỗi dậy được nữa.

9 Và linh hồn của chúng ta ắt đã trở thành giống như nó, và chúng ta đã trở thành
quỷ dữ và quỷ sứ, bị loại ra khỏi sự hiện diện của Thượng Đế của chúng ta, và ở lại với
cha đẻ của mọi sự dối trá, sống trong sự khốn cùng, chẳng khác chi chính nó vậy;
phải, chúng ta sẽ giống như kẻ đã lừa dối thủy tổ của chúng ta; kẻ biến dạng thành
thiên thần ánh sáng để xách động con cái loài người, đem họ vào những tập đoàn sát
nhân bí mật cùng đủ mọi hình thức những việc làm bí mật trong bóng tối.
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10 Ôi, vĩ đại thay tấm lòng nhân từ của Thượng Đế chúng ta, Ngài đã sửa soạn con
đường cho chúng ta tránh được sự vồ chụp của con yêu quỷ ghê gớm ấy; phải, con yêu
quỷ ấy là sự chết và ngục giới mà tôi gọi là cái chết thể xác, và cũng là cái chết linh hồn
nữa.

11 Và cũng nhờ đường lối giải thoát của Thượng Đế chúng ta, Đấng Thánh của Y Sơ
Ra Ên, mà cái chết này, như tôi vừa nói tới, là cái chết thể chất, sẽ phải trả lại những kẻ
chết của nó; cái chết thể chất đây tức là mộ phần vậy.

12 Và cái chết mà tôi vừa nói đây là cái chết linh hồn sẽ trả lại những kẻ chết của nó;
cái chết thuộc linh đây tức là ngục giới vậy; vậy nên, sự chết và ngục giới đều phải trả
lại những kẻ chết của chúng, và ngục giới phải trả lại những linh hồn nó đã bắt giữ, và
mộ phần cũng phải trả lại những thể xác nó giam cầm, và thể xác cùng linh hồn của
con người sẽ được phục hồi lại với nhau; và đó là nhờ quyền năng phục sinh của Đấng
Thánh của Y Sơ Ra Ên vậy.

13 Ôi vĩ đại thay kế hoạch của Thượng Đế chúng ta! Vì một mặt khác, thiên đàng của
Thượng Đế cũng phải trả lại linh hồn của những người ngay chính, và mộ phần cũng
giao hoàn lại thể xác của những người ngay chính; và rồi, linh hồn cùng thể xác sẽ
phục hồi lại với nhau, và tất cả mọi người sẽ trở nên không hư nát và bất diệt, và họ là
những bản thể sống, có một sự hiểu biết hoàn toàn như chúng ta trong thể xác, ngoại
trừ là sự hiểu biết của chúng ta lúc ấy sẽ trở nên hoàn toàn.

14 Vậy nên, chúng ta sẽ có một sự hiểu biết hoàn toàn về tất cả tội lỗi, sự ô uế và sự
trần truồng của chúng ta; và người ngay chính sẽ có một sự hiểu biết hoàn toàn về
niềm vui và sự ngay chính của họ, và sẽ được khoác lên mình sự tinh khiết, phải, bằng
chiếc áo công minh.

15 Và chuyện rằng, sau khi tất cả loài người đã trải qua cái chết đầu tiên này để đi vào
sự sống, và một khi họ đã được trở thành bất diệt rồi, thì họ phải ra trước ghế phán
xét của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; và lúc đó sẽ có sự phán xét, và lúc đó họ phải bị
xét xử theo sự phán xét thánh thiện của Thượng Đế.

16 Và như Chúa là Đấng hằng sống, vì Đức Chúa Trời có phán như vậy, và đó là lời
vĩnh cửu của Ngài, không thể nào bỏ qua được, rằng những người nào ngay chính thì
vẫn ngay chính, và kẻ nào dơ bẩn thì vẫn dơ bẩn; vậy nên, những kẻ dơ bẩn tức là quỷ
dữ và các quỷ sứ của nó; chúng sẽ đi vào ngọn lửa vĩnh viễn đã được sửa soạn trước
cho chúng; và cực hình của chúng tựa như là một hồ lửa với diêm sinh, có ngọn lửa
bốc cháy lên cao mãi mãi và đời đời.

17 Ôi, vĩ đại thay và công lý thay Thượng Đế của chúng ta! Vì Ngài thực hiện tất cả
những lời nói của Ngài, và những lời nói ấy đã phát ra từ miệng Ngài, và luật pháp của
Ngài phải được thi hành.

18 Nhưng, này, những người ngay chính, những thánh hữu của Đấng Thánh Y Sơ Ra
Ên, những người đã tin nơi Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, những người đã gánh chịu
những thập tự giá của thế gian, và đã xem thường sự hổ thẹn của nó, là những người sẽ
được thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế, một vương quốc đã được chuẩn bị cho
họ từ lúc thế gian mới được tạo dựng, và niềm vui sướng của họ sẽ tràn đầy mãi mãi.

19 Ôi vĩ đại thay lòng thương xót của Thượng Đế chúng ta, Đấng Thánh của Y Sơ Ra
Ên! Vì Ngài đã giải thoát cho các thánh hữu của Ngài khỏi tên ác quỷ gớm ghê, đó
tức là quỷ dữ, sự chết, và ngục giới, cùng hồ lửa với diêm sinh, là cực hình bất tận.

20 Ôi vĩ đại thay sự thánh thiện của Thượng Đế chúng ta! Vì Ngài đã thông hiểu mọi
sự việc, và chẳng có một sự việc gì mà Ngài không biết tới.

21 Và Ngài sẽ xuống thế gian để cứu vớt tất cả loài người nếu họ biết nghe theo lời
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của Ngài; vì này, Ngài sẽ hứng lấy những sự đau đớn của mọi người, phải, những sự
đau đớn của từng sinh linh một, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là những người
thuộc gia đình A Đam.

22 Và Ngài chịu đựng như vậy là để cho sự phục sinh có thể đến được với tất cả mọi
người, và để cho tất cả mọi người đều có thể đứng trước mặt Ngài vào ngày phán xét
trọng đại ấy.

23 Và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người phải hối cải, và chịu phép báp têm trong
danh Ngài, có đức tin trọn vẹn nơi Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, nếu không thì họ sẽ
không được cứu rỗi trong vương quốc của Thượng Đế.

24 Và nếu họ không hối cải cùng tin vào danh Ngài, không chịu phép báp têm trong
danh Ngài, và không kiên trì đến cùng, thì họ sẽ bị đoán phạt; vì Đức Chúa Trời,
Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, đã phán vậy.

25 Vậy nên, Ngài đã ban hành một luật pháp; và nơi nào không có luật pháp ban hành
thì không có sự trừng phạt; và nơi nào không có sự trừng phạt thì không có sự kết tội;
và nơi nào không có sự kết tội thì lòng thương xót của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên có
quyền đòi hỏi họ qua sự chuộc tội vì họ được giải thoát nhờ quyền năng của Ngài.

26 Vì sự chuộc tội làm thỏa mãn những đòi hỏi của công lý của Ngài đối với những kẻ
chưa được ban cho luật pháp để họ thoát khỏi con ác quỷ gớm ghê đó, tức là sự chết
và ngục giới, quỷ dữ, cùng hồ lửa với diêm sinh, là cực hình bất tận; và họ sẽ được
phục hồi lại với Thượng Đế, Đấng đã cho họ hơi thở, tức là Đấng Thánh của Y Sơ Ra
Ên vậy.

27 Nhưng khốn thay cho kẻ đã được ban cho luật pháp, phải, kẻ đã có được tất cả các
lệnh truyền của Thượng Đế, như chúng ta đây, nhưng lại vi phạm những lệnh truyền
ấy, và phí phạm những ngày tháng thử thách của mình, vì tình trạng của kẻ ấy thật
đáng kinh sợ xiết bao!

28 Ôi xảo quyệt thay kế hoạch của kẻ tà ác đó! Ôi tính kiêu căng, sự yếu đuối, sự rồ
dại của loài người! Một khi có học thức họ lại tự cho mình là khôn ngoan, và họ
không nghe theo lời khuyên dạy của Thượng Đế, vì họ đã để những lời ấy ra ngoài tai
và tự cho rằng mình đã thông hiểu hết mọi sự việc, vì thế, sự khôn ngoan của họ chỉ là
sự rồ dại, không đem lại lợi ích gì cho họ hết, và họ sẽ bị diệt vong.

29 Nhưng có kiến thức là một điều tốt nếu họ nghe theo những lời khuyên dạy của
Thượng Đế.

30 Nhưng khốn thay cho kẻ giàu, là những kẻ giàu có những vật chất của thế gian. Vì
họ giàu có nên họ xem thường kẻ nghèo khó, và ngược đãi kẻ nhu mì; trái tim của họ
chỉ nằm trong của cải của họ; vì vậy của cải của họ là thượng đế của họ. Và này, của cải
của họ sẽ bị hủy diệt với họ.

31 Và khốn thay cho những kẻ điếc không muốn nghe; vì họ sẽ bị diệt vong.
32 Khốn thay cho những kẻ mù không muốn nhìn; vì họ cũng sẽ bị diệt vong.
33 Khốn thay cho những kẻ chưa chịu phép cắt bì trong lòng, vì sự hiểu rõ những

điều bất chính của họ sẽ đánh ngã họ vào ngày sau cùng.
34 Khốn thay cho kẻ nói dối, vì kẻ đó sẽ bị xô xuống ngục giới.
35 Khốn thay cho kẻ sát nhân với dụng ý giết người, vì kẻ đó sẽ chết.
36 Khốn thay cho những kẻ phạm tội tà dâm, vì họ sẽ bị xô xuống ngục giới.
37 Phải, khốn thay cho những kẻ thờ hình tượng, vì quỷ dữ ưa thích bọn người này.
38 Và tóm lại, khốn thay cho tất cả những kẻ chết trong tội lỗi của mình; vì họ sẽ trở

về với Thượng Đế, và sẽ thấy mặt Ngài, mà vẫn còn ở trong tội lỗi của mình.
39 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy ghi nhớ rằng, nghịch phạm Đấng Thượng Đế
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Thánh ấy là một điều đáng sợ, và thuận theo những sự dụ dỗ của kẻ quỷ quyệt kia
cũng là một điều đáng sợ. Hãy ghi nhớ rằng, có tinh thần hướng về xác thịt là sự chết,
và có tinh thần hướng về tâm linh là cuộc sống vĩnh cửu vậy.

40 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy để tai nghe lời tôi nói. Hãy nhớ tới sự vĩ đại của
Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên. Xin chớ cho rằng tôi đã nặng lời với các người; vì nếu
các người nói như vậy tức là các người đã thóa mạ sự thật; vì tôi đã nói những lời của
Đấng Sáng Tạo các người. Tôi biết rằng, những lời nói của sự thật rất khó nghe đối
với tất cả những gì không trong sạch; nhưng người ngay chính không hề sợ những lời
ấy, vì họ yêu lẽ thật, và không bị nao núng.

41 Vậy thì, hỡi đồng bào thân mến của tôi, hãy đến với Chúa, Đấng Thánh. Hãy ghi
nhớ rằng, các nẻo đường của Ngài đều ngay chính. Này, con đường dành cho nhân
loại tuy chật hẹp, nhưng nó nằm trong một lộ trình thẳng trước mặt họ, và người giữ
cổng là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; và Ngài không thu dụng tôi tớ nào ở đó cả; và
cũng không có một lối nào khác ngoài lối vào bởi cổng đó; vì Ngài không thể nào bị
lừa gạt được đâu, vì Đức Chúa Trời là danh Ngài.

42 Và kẻ nào gõ, Ngài sẽ mở cho; những kẻ khôn ngoan, những kẻ học thức, cùng
những kẻ giàu có, là những kẻ tràn đầy kiêu ngạo vì sự học thức, sự khôn ngoan, và sự
giàu có của mình—phải chính họ là những người bị Ngài khinh rẻ; và trừ phi họ chịu
từ bỏ những điều ấy, và tự xem mình như kẻ điên rồ trước mặt Thượng Đế, và hạ
mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường, thì Ngài sẽ không mở cửa cho họ đâu.

43 Những gì dành riêng cho người khôn ngoan và người thận trọng sẽ bị cất giấu khỏi
họ mãi mãi—phải, nguồn hạnh phúc đó đã được sửa soạn sẵn cho các thánh hữu.

44 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, xin hãy nhớ những lời tôi nói. Này, tôi cởi bỏ y phục
của tôi, và giũ nó trước mặt các người; tôi cầu nguyện Thượng Đế của sự cứu rỗi của
tôi, để Ngài nhìn thấy tôi với con mắt khám xét của Ngài; vậy nên, vào ngày sau cùng,
vào ngày mà tất cả mọi người sẽ được phán xét theo những việc làm của mình, các
người sẽ biết rằng Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên đã chứng kiến rằng tôi đã giũ sạch các
điều bất chính của các người khỏi linh hồn tôi, và tôi đứng với sự sáng chói trước mặt
Ngài, và dứt bỏ được máu của các người.

45 Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy lánh xa tội lỗi của mình; hãy cởi bỏ những xiềng
xích của kẻ muốn trói chặt các người, hãy đến với Đấng Thượng Đế là tảng đá cứu rỗi
của các người.

46 Hãy chuẩn bị linh hồn mình cho ngày vinh quang đó, ngày mà công lý sẽ được
thực thi cho người ngay chính, là ngày phán xét, để các người khỏi phải co rúm trong
sự sợ hãi ghê gớm; để các người khỏi phải nhớ tới một cách rõ rệt tội lỗi hết sức ghê
gớm của mình, đến đỗi phải buộc miệng thốt lên rằng: Thánh thiện thay, thánh thiện
thay những sự phán xét của Ngài, ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng—con đã biết tội lỗi
của con, con đã vi phạm luật pháp của Ngài; và những sự vi phạm ấy chính con đã làm
ra; và quỷ dữ đã chiếm được con, khiến con là miếng mồi ngon cho sự khốn cùng ghê
gớm của nó.

47 Nhưng này, hỡi đồng bào, tôi có cần phải thức tỉnh các người để các người chú ý
đến sự thực gớm ghê của những sự việc này chăng? Lẽ nào tôi làm cho các người ray
rứt trong tâm hồn nếu tâm trí các người thanh khiết? Lẽ nào tôi muốn minh bạch với
các người, dựa theo sự minh bạch của lẽ thật, nếu các người đã được thoát tội?

48 Này, nếu các người thánh thiện thì tôi sẽ nói những điều thánh thiện với các
người; nhưng, vì các người không thánh thiện, và xem tôi như một người giảng dạy,
nên tôi thấy cần phải giảng dạy cho các người biết về những hậu quả của tội lỗi.
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49 Này, tâm hồn tôi ghê tởm tội lỗi, và lòng tôi hân hoan về sự ngay chính; và tôi sẽ ca
ngợi thánh danh của Thượng Đế của tôi.

50 Hãy lại đây, hỡi đồng bào của tôi, bất cứ ai khát thì hãy đến dòng nước này, và ai
không tiền hãy lại đây mua mà ăn; phải, hãy lại đây mua rượu nho và sữa mà khỏi phải
trả tiền, và không cần giá cả.

51 Vậy nên, xin chớ tiêu phí tiền bạc về những gì không có giá trị, và cũng đừng lao
nhọc sức lực về những gì không thể làm thỏa mãn được. Xin hãy chuyên tâm nghe tôi
và nhớ lấy những lời tôi nói; hãy đến với Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, và hãy nuôi
dưỡng những gì không bị hư mất hay mục nát được, và hãy để cho tâm hồn các người
vui thích trong sự béo bổ.

52 Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy ghi nhớ những lời của Thượng Đế của các
người; hãy luôn cầu nguyện Ngài ban ngày, và hãy tạ ơn thánh danh Ngài ban đêm.
Hãy để cho lòng mình vui sướng.

53 Và này, thật vĩ đại thay những giao ước của Chúa, và vĩ đại thay tấm lòng hạ cố của
Ngài đối với con cái loài người; vì sự cao cả của Ngài, và ân điển cùng lòng thương xót
của Ngài, nên Ngài đã hứa với chúng ta rằng, dòng dõi của chúng ta sẽ không bị tận
diệt, theo thể cách xác thịt, nhưng Ngài sẽ bảo tồn chúng; và trong những thế hệ
tương lai, chúng sẽ trở nên một nhánh ngay chính của gia tộc Y Sơ Ra Ên.

54 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi cần muốn nói với các người nhiều hơn nữa; nhưng
hãy để ngày mai, tôi sẽ nói những lời còn lại của tôi cho các người nghe. A Men.

2 Nê Phi 10
1 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi, Gia Cốp, xin nói tiếp với các người về

nhánh ngay chính mà tôi đã nói đến.
2 Vì này, những lời hứa mà chúng ta đã nhận được là những lời hứa với chúng ta

theo thể cách xác thịt; vậy nên, tôi đã được cho thấy rằng, phần đông các con cháu của
chúng ta sẽ bị hủy diệt trong thể xác vì sự vô tín ngưỡng; tuy nhiên, Thượng Đế sẽ
thương xót nhiều người; và con cháu chúng ta sẽ được phục hồi, để chúng có thể đạt
được điều mà đem lại cho chúng sự hiểu biết trung thực về Đấng Cứu Chuộc của
chúng.

3 Vậy nên, như tôi đã có nói với các người, Đấng Ky Tô—vì trong đêm trước vị thiên
sứ đã nói cho tôi biết rằng tên của Ngài là vậy—cần phải đến giữa đám người Do
Thái, giữa những con người độc ác nhất trên thế gian, và họ sẽ đóng đinh Ngài trên
thập tự giá—vì Thượng Đế của chúng ta thấy cần phải có như vậy; vả chẳng có một
dân tộc nào khác trên thế gian này lại đóng đinh Thượng Đế của mình trên thập tự
giá như vậy.

4 Vì nếu những phép lạ phi thường này mà xảy đến cho các dân tộc khác, thì họ sẽ
hối cải và nhận biết Ngài là Thượng Đế của họ.

5 Nhưng vì những mưu chước tăng tế và những điều bất chính, nên những kẻ ở Giê
Ru Sa Lem sẽ cứng cổ chống lại Ngài, khiến Ngài phải bị đóng đinh trên thập tự giá.

6 Vậy nên, chính vì những điều bất chính của họ, mà sự tàn phá, nạn đói kém, bệnh
dịch, cùng những cuộc đổ máu sẽ trút lên đầu họ; và những kẻ nào không bị hủy diệt
thì cũng sẽ bị phân tán khắp các quốc gia khác.

7 Nhưng này, Đức Chúa Trời có phán như vầy: Đến ngày nào mà họ biết tin rằng ta
là Đấng Ky Tô, thì như ta đã giao ước với các tổ phụ của họ, họ sẽ được mang trở về
đất thừa hưởng của mình khi họ còn trong thể xác trên thế gian này.
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8 Và chuyện rằng, sau một thời gian bị phân tán lâu dài, họ sẽ được quy tụ lại từ các
hải đảo và từ bốn phương trời của thế gian; và các quốc gia của Dân Ngoại sẽ trở
thành vĩ đại trước mắt ta, trong việc đem họ trở về đất thừa hưởng của họ, lời Thượng
Đế phán vậy.

9 Phải, các vua của Dân Ngoại sẽ là dưỡng phụ của họ và các hoàng hậu sẽ là dưỡng
mẫu của họ; vậy nên, những lời hứa của Chúa với người Dân Ngoại rất lớn lao, vì một
khi Ngài đã phán vậy thì ai dám bàn cãi?

10 Nhưng này, Thượng Đế có phán rằng: Xứ này sẽ là xứ thừa hưởng của các ngươi,
và những người Dân Ngoại sẽ được ban phước trong xứ này.

11 Và xứ này sẽ là xứ tự do cho người Dân Ngoại, và họ sẽ không lập một ai lên làm
vua trong xứ này, là những người sẽ được dấy lên cho người Dân Ngoại.

12 Và ta sẽ ban thêm sức mạnh cho xứ này để chống lại tất cả các quốc gia khác.
13 Và kẻ nào chống lại Si Ôn sẽ bị diệt vong, Thượng Đế phán vậy.
14 Vì kẻ nào lập vua lên để chống lại ta thì sẽ bị diệt vong; vì ta, là Chúa, là vua trên

trời, sẽ là vua của họ. Ta sẽ mãi mãi là sự sáng cho những ai biết nghe lời của ta.
15 Vậy nên, vì lý do này, để các giao ước mà ta đã lập với con cái loài người được làm

tròn, những giao ước mà ta hứa sẽ thực hiện khi con cái loài người còn ở trong xác
thịt, ta phải cần hủy diệt những việc làm bí mật trong bóng tối, sát nhân và khả ố.

16 Vậy nên, kẻ nào chống lại Si Ôn, cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại, nô lệ cũng như
tự do, nam cũng như nữ, đều sẽ bị diệt vong; vì những kẻ đó là gái điếm của toàn thể
thế gian; vì kẻ nào không theo ta tức là chống ta, Thượng Đế của chúng ta phán vậy.

17 Vì ta sẽ làm tròn những lời ta đã hứa với con cái loài người, là những lời hứa ta sẽ
thực hiện cho họ khi họ còn sống trong xác thịt—

18 Vậy nên, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, Thượng Đế của chúng ta có phán như vầy:
Ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi phải đau khổ vì bàn tay của người Dân Ngoại; tuy
nhiên, ta sẽ làm mềm lòng người Dân Ngoại để họ trở nên như một người cha của
chúng; vì thế mà những người Dân Ngoại sẽ được ban phước và được liệt vào gia tộc
Y Sơ Ra Ên.

19 Vậy nên, ta sẽ biệt riêng xứ này cho dòng dõi ngươi, và cho những kẻ được liệt vào
dòng dõi ngươi, được thừa hưởng xứ này mãi mãi; vì Thượng Đế có phán rằng đối với
ta xứ này là một xứ chọn lọc, hơn hết thảy mọi xứ khác, vì lẽ đó mà ta muốn rằng tất
cả những kẻ nào sống trên đất này sẽ tôn thờ ta, Thượng Đế phán vậy.

20 Và này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, vì lẽ Thượng Đế nhân từ của chúng ta đã ban
cho chúng ta một sự hiểu biết quá lớn lao về những điều ấy, chúng ta hãy nhớ đến
Ngài, và hãy gạt bỏ qua một bên những tội lỗi của mình, và đừng cúi gầm mặt xuống,
vì chúng ta không bị loại trừ; mặc dù chúng ta đã bị đuổi ra khỏi đất thừa hưởng của
chúng ta, chúng ta đã được dẫn dắt tới một xứ tốt đẹp hơn, vì Chúa đã lấy biển làm lối
đi cho chúng ta và chúng ta đang được ở trên một hải đảo.

21 Nhưng vĩ đại thay những lời hứa mà Chúa đã ban cho những người ở trên các hải
đảo; Vậy nên, một khi đã gọi là các hải đảo thì tức là còn nhiều hải đảo khác hơn hải
đảo này, và trên những hải đảo ấy đồng bào của chúng ta cũng đang ở.

22 Vì này, Đức Chúa Trời thỉnh thoảng đã dẫn họ đi khỏi gia tộc Y Sơ Ra Ên, tùy
theo ý muốn và sự vui thích của Ngài. Và giờ đây này, Chúa nhớ tới tất cả những kẻ bị
tách lìa đó, vậy nên Ngài cũng nhớ đến chúng ta nữa.

23 Vì vậy, hãy hoan hỷ lên đi, và nên nhớ rằng, các người là những người được tự do
hành động cho chính mình—được tự do chọn lựa lấy con đường của sự chết vĩnh
viễn hay là con đường của cuộc sống vĩnh cửu.
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24 Vì thế, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy hòa mình thuận theo ý muốn của
Thượng Đế, và chớ có làm theo ý muốn của quỷ dữ và của xác thịt; và xin ghi nhớ
rằng, sau khi các người đã hòa hiệp với Thượng Đế, chỉ trong và qua ân điển của
Thượng Đế các người mới được cứu mà thôi.

25 Vậy nên, cầu mong sao Thượng Đế nhấc các anh em ra khỏi cõi chết nhờ quyền
năng phục sinh và luôn cả khỏi sự chết vĩnh viễn nhờ quyền năng chuộc tội, để các
người có thể được thu nhận vào trong vương quốc vĩnh cửu của Thượng Đế, ngõ hầu
các người có thể ca ngợi Ngài qua ân điển thiêng liêng. A Men.

2 Nê Phi 11
1 Và giờ đây, Gia Cốp còn nói thêm nhiều điều với dân tôi vào lúc đó; nhưng tôi chỉ cho

chép lại có bấy nhiêu thôi; vì những điều tôi đã ghi chép ra đây, tôi thấy đã đầy đủ rồi.
2 Và giờ đây tôi, Nê Phi, xin viết thêm về những lời của Ê Sai, vì tâm hồn tôi rất vui

thích về những lời của ông. Vì tôi sẽ áp dụng những lời của ông cho dân tôi, và tôi sẽ
lưu truyền những lời ấy cho tất cả con cháu của tôi nữa, vì quả thật ông đã thấy Đấng
Cứu Chuộc của tôi, cũng như tôi đã thấy Ngài vậy.

3 Và Gia Cốp, em của tôi, cũng được thấy Ngài như tôi đã được thấy Ngài vậy; vì thế
tôi sẽ lưu truyền những lời của họ cho con cháu tôi để chứng minh cho chúng biết
rằng, những lời nói của tôi là chân thật. Vì Thượng Đế có phán rằng: Với lời nói của
ba người, ta sẽ thiết lập lời của ta. Tuy nhiên, Thượng Đế còn gởi thêm những nhân
chứng khác, và Ngài chứng minh cho tất cả các lời nói của Ngài.

4 Này, tâm hồn tôi hân hoan trong việc minh chứng cho dân tôi biết sự thật về sự
hiện đến của Đấng Ky Tô; và chính vì mục đích này mà luật pháp Môi Se đã được ban
bố; và tất cả những điều mà Thượng Đế đã ban cho loài người từ lúc thế gian mới
được tạo dựng đều tượng trưng cho Ngài vậy.

5 Và tâm hồn tôi cũng hân hoan về những giao ước Chúa đã lập với các tổ phụ của
chúng ta; phải, tâm hồn tôi hân hoan về ân điển của Ngài, về công lý, quyền năng và
lòng thương xót của Ngài trong kế hoạch vĩ đại và vĩnh cửu về sự giải thoát khỏi sự
chết.

6 Và tâm hồn tôi hân hoan trong việc minh chứng cho dân tôi biết rằng, trừ phi
Đấng Ky Tô đến, nếu không, thì tất cả loài người phải bị diệt vong.

7 Vì nếu không có Đấng Ky Tô, thì không có Thượng Đế; và nếu không có Thượng
Đế thì không có chúng ta, vì đã không thể có sự sáng tạo. Nhưng quả thật có một
Thượng Đế, và Ngài là Đấng Ky Tô, và Ngài sẽ đến lúc thời kỳ trọn vẹn của Ngài.

8 Và giờ đây, tôi ghi lại một số lời nói của Ê Sai, để những ai trong số dân tôi đọc
thấy những lời này sẽ nức lòng và hoan hỷ cho tất cả loài người. Này, đây là những lời
ấy, và các người có thể áp dụng cho chính mình và cho tất cả mọi người.

2 Nê Phi 12
1 Lời mà Ê Sai, con trai của A Mô, đã thấy về Giu Đa và Giê Ru Sa Lem như sau:
2 Và sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng: Núi của nhà Chúa sẽ được lập trên đỉnh

các núi, và sẽ được nâng cao hơn các đồi, và tất cả các nước sẽ đổ về đó.
3 Và nhiều dân tộc sẽ đến đó mà nói rằng: Hãy đến đây, chúng ta hãy lên núi của

Chúa, đến nhà Thượng Đế của Gia Cốp; Ngài sẽ dạy chúng ta những đường lối của
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Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo của Ngài. Vì luật pháp sẽ phát xuất từ Si Ôn, lời
của Chúa sẽ ra từ Giê Ru Sa Lem.

4 Ngài sẽ phán xét trong các nước, và quở mắng nhiều dân tộc. Bấy giờ họ sẽ lấy
gươm rèn thành lưỡi cày, và lấy giáo rèn thành lưỡi liềm—nước này không còn vung
gươm lên đánh nước khác nữa, và họ cũng không còn tập sự chiến tranh.

5 Hỡi gia tộc Gia Cốp, hãy đến đây, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Chúa;
phải, hãy đến đây, vì tất cả các ngươi đều đi lạc lối, ai cũng đi theo con đường độc ác
của mình.

6 Vì vậy, hỡi Chúa, Ngài đã bỏ dân Ngài là gia tộc Gia Cốp, vì họ đầy dẫy tập tục
phương đông, nghe lời các thầy bói như người Phi Li Tin, và họ lại ưa thích con cái
của người lạ.

7 Xứ của họ cũng đầy dẫy bạc vàng, và các kho tàng của họ thì vô tận; xứ của họ cũng
đầy dẫy ngựa, và xe ngựa của họ đông vô số kể.

8 Xứ của họ cũng đầy dẫy hình tượng; họ thờ lạy đồ do tay mình làm ra, đồ do ngón
tay mình tạo nên.

9 Và kẻ hèn không chịu cúi đầu, người sang chẳng chịu hạ mình; vì thế, xin Ngài
đừng tha họ.

10 Ôi, hỡi các người là những kẻ độc ác, hãy vào trong hang đá và ẩn mình trong bụi
đất, vì sự kinh sợ Chúa và sự chói sáng của vẻ uy nghiêm Ngài sẽ đánh các người.

11 Và chuyện rằng, những cái nhìn cao ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp và tính kiêu
căng của loài người sẽ bị dằn xuống, và vào ngày ấy, chỉ có một mình Chúa là sẽ được
tôn cao mà thôi.

12 Vì ngày của Chúa Muôn Quân sẽ chóng đến trên tất cả các nước, phải, sẽ đến trên
mọi người; phải, trên những kẻ kiêu căng và cao ngạo, và trên bất cứ kẻ nào tự cao; kẻ
đó sẽ bị hạ xuống.

13 Phải, và ngày của Chúa sẽ đến trên mọi cây bách hương của Li Ban, vì những cây ấy
cao và ngạo nghễ; và sẽ đến trên mọi cây xồi của Ba San;

14 Cùng trên mọi núi cao, mọi ngọn đồi, trên mọi nước nào kiêu căng và trên mọi
dân tộc;

15 Và trên mọi tháp cao cùng trên mọi tường thành kiên cố;
16 Và trên mọi tàu bè của biển cả, trên mọi tàu bè của Ta Rê Si, và trên mọi cảnh vật

ngoạn mục.
17 Và rồi lòng cao ngạo của loài người sẽ bị dằn xuống, và tính kiêu căng của loài

người sẽ bị hạ đi; và vào ngày ấy, chỉ có Chúa là được tôn cao mà thôi.
18 Và những hình tượng sẽ bị Ngài tiêu hủy hoàn toàn.
19 Và họ sẽ ẩn mình trong hang đá, trong hầm đất, và sự kinh sợ Chúa sẽ đến trên họ,

và sự chói sáng của vẻ uy nghiêm Ngài sẽ đánh họ, khi Ngài chỗi dậy để rung chuyển
trái đất một cách khủng khiếp.

20 Vào ngày ấy người ta sẽ ném cho chuột và dơi những hình tượng bằng bạc và
những hình tượng bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy;

21 Để ẩn trốn trong các hốc đá và trong các kẽ đá, vì sự kinh sợ Chúa sẽ đến trên họ,
và vẻ uy nghiêm chói sáng rỡ của Ngài sẽ đánh họ, khi Ngài chỗi dậy để rung chuyển
trái đất một cách khủng khiếp.

22 Hãy thôi trông cậy vào loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng
kể gì đâu?
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2 Nê Phi 13
1 Vì này, Chúa, vị Chúa Muôn Quân, sẽ cất lấy sự cậy trông và nương tựa khỏi Giê Ru

Sa Lem và Giu Đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ—
2 Người mạnh mẽ, chiến sĩ, phán quan, tiên tri, thấy bói và bô lão;
3 Đội trưởng năm chục người, người quý phái, mưu sĩ, lương công, và thuật sĩ.
4 Và ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ để làm quan trưởng, và con nít sẽ cai trị

họ.
5 Dân chúng sẽ bị đè ép, người này bị kẻ kia, người lân cận này bị người lân cận nọ;

con nít sẽ lấn lướt người già, và kẻ hèn hạ lấn lướt người danh giá.
6 Khi một người nắm lấy người anh em mình tại nhà cha mình mà nói rằng: Anh có

áo quần đầy đủ, hãy làm người cai quản chúng ta, và chớ để cho sự bại hoại này đến
dưới tay anh—

7 Vào ngày đó người kia sẽ lên tiếng thề rằng: Không, ta không làm thầy chữa lành,
vì trong nhà ta không có bánh cũng không có áo; chớ lập ta làm người cai trị dân.

8 Vì Giê Ru Sa Lem điêu tàn và Giu Đa xiêu đổ, vì lời nói và việc làm của họ đã
nghịch lại Chúa để trêu chọc mắt vinh quang của Ngài.

9 Bộ mặt họ làm chứng nghịch lại mình; họ bêu tội rõ ràng như thành Sô Đôm
chẳng che giấu chút nào. Khốn thay cho tâm hồn họ, vì họ đã rước lấy điều bất hạnh
cho mình!

10 Hãy nói với những người ngay chính rằng: Mọi việc đều tốt đẹp đối với họ; vì họ
sẽ ăn trái của việc làm của mình.

11 Khốn thay cho những kẻ độc ác, vì họ sẽ bị diệt vong; vì họ sẽ nhận lấy những hậu
quả do tay mình làm ra!

12 Còn đối với dân ta thì sẽ bị con nít hà hiếp và bị đàn bà cai trị. Hỡi dân ta, kẻ dẫn
dắt các ngươi sẽ làm cho các ngươi sai lạc, và phá hoại đường lối của các ngươi.

13 Chúa đứng lên để biện luận, và đứng phán xét dân chúng.
14 Chúa sẽ phán xét các trưởng lão và các trưởng quan của dân Ngài; vì chính các

ngươi đã nuốt vườn nho và của cướp bóc của kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi.
15 Các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta và giày vò mặt kẻ nghèo khó? Lời Đức Chúa

Trời Muôn Quân phán vậy.
16 Hơn nữa, Chúa phán rằng: Vì những con gái Si Ôn kiêu ngạo, ngẩng cổ bước đi,

đôi mắt đưa tình khêu gợi, vừa đi ỏng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chân—
17 Vậy nên, Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si Ôn bị đóng vảy, và Ngài sẽ phơi trần

những chỗ kín của chúng.
18 Trong ngày đó, Chúa sẽ cất bỏ những vòng mắt cá họ trang sức đi, những cái lưới

tóc và những cái mề đai dây chuyền hình mặt trăng lưỡi liềm;
19 Giây chuyền, vòng đeo tay, và khăn choàng cổ;
20 Mão, vòng đeo chân, vải buộc tóc, hộp hương, và bông tai;
21 Cà rá và khoen đeo mũi;
22 Y phục đủ kiểu, áo choàng, khăn trùm đầu, và trâm cài tóc;
23 Gương soi, hàng lụa mỏng, khăn bịt đầu, và màn che mặt.
24 Và chuyện rằng, sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho; dây tói thay vì nịt lưng; đầu

sói thay vì tóc quăn; bao gai quấn mình thay vì áo dài phất phới; dấu phỏng thay vì sắc
đẹp mỹ miều.

25 Các lính chiến của ngươi sẽ ngã dưới gươm, và những kẻ dũng mãnh của ngươi sẽ
tử trận.

26 Các cổng Si Ôn sẽ rên rỉ và than khóc; nó sẽ tiêu điều và ngồi xệp dưới đất.
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2 Nê Phi 14
1 Và vào ngày đó, bảy người nữ sẽ níu lấy một người nam mà nói rằng: Chúng tôi ăn

bánh của mình, và mặc áo của mình; chỉ xin phép cho chúng tôi được mang tên chàng
để cất bỏ sự nhục nhã của chúng tôi.

2 Vào ngày đó, nhánh của Chúa sẽ xinh đẹp và vinh quang; hoa trái của đất sẽ tốt
lành và hiền dịu cho những kẻ trốn thoát của Y Sơ Ra Ên.

3 Và chuyện rằng, những kẻ còn lại ở Si Ôn và còn sót lại ở Giê Ru Sa Lem, tức là
những người được chép vào sổ người sống tại Giê Ru Sa Lem, sẽ được gọi là thánh.

4 Khi Chúa đã dùng tinh thần công bằng và tinh thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của
các con gái Si Ôn, và tẩy sạch huyết Giê Ru Sa Lem khỏi giữa nó.

5 Chúa sẽ tạo ra trên khắp nơi cư ngụ của núi Si Ôn, và trên các nơi hội họp của nó,
một đám mây khói lúc ban ngày, và một ngọn lửa rực sáng lúc ban đêm; vì tất cả sự
vinh quang của Si Ôn sẽ được bảo vệ.

6 Và sẽ có một đền tạm làm bóng mát che nắng ban ngày, và làm nơi dung thân
tránh bão táp mưa sa.

2 Nê Phi 15
1 Và rồi ta sẽ hát cho người yêu dấu của ta một bài ca của người ta yêu dấu về vườn nho

của người. Người yêu dấu của ta có một vườn nho ở trên đồi đất mầu mỡ.
2 Người rào vườn nho, lượm bỏ những đá sỏi, và trồng những gốc nho chọn lọc

nhất. Rồi người dựng một cái tháp ở giữa vườn, và còn làm một máy ép rượu trong đó
nữa; và người mong rằng nó sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang.

3 Và này, hỡi dân cư của Giê Ru Sa Lem và những người của Giu Đa, ta xin các
ngươi hãy xét đoán giữa ta với vườn nho của ta.

4 Vậy nên, có điều chi cần làm thêm cho vườn nho của ta mà trong đó ta đã chưa làm
chăng? Cớ sao khi ta mong nó sinh ra trái nho thì nó lại sinh trái nho hoang?

5 Và này, ta sẽ bảo cho các ngươi về những điều ta định làm cho vườn nho của ta: Ta
sẽ phá bỏ hàng rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp;

6 Ta sẽ để nó hoang tàn, chẳng tỉa hớt, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên
những gai gốc và chà chuôm. Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa.

7 Vì vườn nho của Chúa Muôn Quân là gia tộc Y Sơ Ra Ên, và những người của Giu
Đa tức là cây mà Ngài ưa thích, và Ngài trông mong sự công bình, và thấy bạo tàn;
trông mong sự ngay chính, nhưng thấy tiếng kêu la.

8 Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà cho đến khi chẳng còn chỗ nào trống
nữa, để họ có thể ở một mình giữa trái đất!

9 Chúa Muôn Quân có phán vào tai tôi những lời này: Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang,
và nhiều thành phố vĩ đại và xinh đẹp chẳng có dân cư.

10 Phải, mười mẫu vườn nho chỉ sinh được một bát rượu, và một ô me hạt giống chỉ
được một ê pha.

11 Khốn thay cho những kẻ dậy sớm lúc ban sáng để tìm kiếm rượu, uống cho đến tối
và rượu đốt cháy mình!

12 Và trong yến tiệc của họ có đủ những đờn cầm, đờn sắt, trống, sáo và rượu; nhưng
họ lại chẳng thiết đến công việc của Chúa, và cũng chẳng xem xét công trình của tay
Ngài.

13 Vậy nên, dân của ta phải đi vào cảnh tù đày, vì họ không hiểu biết; người sang chết
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đói, dân chúng chết khô vì khát.
14 Vì thế mà ngục giới đã mở rộng thêm ra, và hả miệng lớn không lường được; và sự

vinh quang của họ, dân của họ, vẻ hào hoa của họ, và những kẻ đi tìm vui thú, đều sẽ
sa xuống đó hết.

15 Kẻ hèn bị khuất phục, kẻ mạnh bị thấp hèn, và con mắt người cao ngạo bị hạ
xuống.

16 Nhưng Chúa Muôn Quân sẽ được tôn cao trong sự công bình, và Thượng Đế là
Đấng thánh sẽ được thánh hóa trong sự ngay chính.

17 Bấy giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ của mình, và những người lạ
sẽ ăn ruộng hoang của những con được nuôi mập.

18 Khốn thay cho kẻ lấy sự kiêu căng làm dây kéo sự bất chính theo sau, và như dùng
dây xe ngựa kéo tội lỗi.

19 Họ nói: Xin Ngài hãy vội vã làm nên công việc của Ngài hầu cho chúng tôi được
thấy; và xin mưu sự của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên gần đến để chúng tôi được biết.

20 Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, và gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm
tối; vật chi đắng cho là ngọt, vật chi ngọt cho là đắng!

21 Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là thông sáng, và tự mình xét đoán
mình là khôn ngoan!

22 Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, và người có sức lực pha các thứ rượu mạnh;
23 Vì hối lộ mà biện minh cho kẻ ác, và cướp lấy sự ngay chính của người ngay chính!
24 Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm rạ bị cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào, thì rễ

họ cũng bị mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thế ấy; vì họ đã bỏ luật pháp
của Chúa Muôn Quân, và khinh lời Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

25 Vì vậy, cơn giận của Chúa đã phừng lên chống lại dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch
cùng họ và đánh họ. Các đồi núi đều rung động, và xác chết của họ bị phân ngang
ngửa giữa đường. Dầu vậy cơn giận củaNgài cũng chưa nguôi, tay Ngài vẫn còn giơ ra.

26 Ngài sẽ dựng lên một cờ hiệu hướng về các dân ở xa, và huýt gọi họ từ nơi tận cùng
của quả đất; và này, họ lật đật chạy đến rất mau; trong đám họ chẳng có người nào
mỏi mệt và cũng chẳng ai bị vấp ngã.

27 Chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê; chẳng ai phải tháo dây lưng hay dây giày bị đứt.
28 Các mũi tên của họ sẽ bén nhọn và tất cả cung của họ đều giương ra, vó ngựa của

họ cứng như đá lửa, và bánh xe của họ chẳng khác chi cơn gió lốc, tiếng gầm thét của
họ như con sư tử.

29 Chúng sẽ rống lên như sư tử con; phải, chúng sẽ rống lên, và bắt mồi đem đi một
cách an toàn, và không ai cứu được.

30 Và vào ngày đó, sẽ có tiếng gầm chống lại chúng, chẳng khác chi tiếng gầm của
biển; và nếu chúng ngó vào trong xứ, thì này, chỉ thấy sự tối tăm và sầu muộn, và ánh
sáng sẽ bị che tối trong các tầng trời.

2 Nê Phi 16
1 Vào năm vua Ô Xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngôi cao sang, và vạt áo của Ngài

trải rộng khắp đền thờ.
2 Các Sê Ra Phin đứng bên trên đó; mỗi vị có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh

che chân, và hai cánh dùng để bay.
3 Và mỗi vị cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay Chúa

Muôn Quân! Khắp thế gian đầy sự vinh quang của Ngài!
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4 Tiếng tung hô của mỗi vị làm cho cột cửa lung lay và ngôi đền đầy khói.
5 Thế rồi tôi nói: Khốn thay cho tôi! Xong đời tôi rồi; vì tôi là người có môi dơ dáy,

và tôi ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, là Chúa Muôn Quân.
6 Bấy giờ một vị Sê Ra Phin bay đến bên tôi, tay cầm cục than lửa đỏ mà vị ấy đã

dùng kẹp gắp nơi bàn thờ;
7 Vị ấy để trên miệng tôi mà nói rằng: Trông kìa, cái này đã chạm đến môi ngươi, thì

những điều bất chính của ngươi đã được cất bỏ, tội lỗi của ngươi được tẩy sạch rồi.
8 Đoạn tôi nghe tiếng nói của Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi đây? Ai sẽ đi cho

chúng ta? Tôi bèn thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi đi.
9 Ngài phán rằng: Hãy đi nói với dân này rằng: Các người thực sự có nghe nhưng

chẳng hiểu được chi, các người thực sự có xem nhưng chẳng thấy được gì.
10 Hãy làm cho dân này béo lòng, hãy làm cho chúng nặng tai, và nhắm mắt; vì e

rằng, mắt chúng thấy được, tai chúng nghe được, lòng chúng hiểu được, rồi quay lại và
được chữa lành chăng.

11 Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Và Ngài đáp rằng: Cho đến chừng nào
các thành phố bị hoang phế không có dân cư, nhà không có người ở, và đất trở nên
tiêu điều hoàn toàn;

12 Cho đến chừng nào Chúa dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều.
13 Nhưng vẫn còn lại một phần mười dân cư ở đó. Họ sẽ trở lại và bị thiêu nuốt,

chẳng khác chi như cây thông, như cây sồi, dù bị rụng hết lá nhưng gốc vẫn còn; cũng
vậy dòng dõi thánh là gốc của họ.

2 Nê Phi 17
1 Và chuyện rằng, về đời A Cha, con trai Giô Tham, con trai Ô Xia, vua Giu Đa, có Rê

Xin, vua Sy Ri, và Phê Ca, con trai Rê Ma Lia, vua Y Sơ Ra Ên, lên đánh Giê Ru Sa
Lem, nhưng không thắng được.

2 Có người báo tin đó cho gia tộc Đa Vít mà rằng: Sy Ri liên minh cùng Ép Ra Im.
Bấy giờ lòng vua cũng như dân chúng kinh động như cây trong rừng bị gió lay.

3 Thế rồi Chúa phán cùng Ê Sai rằng: Ngươi cùng con trai ngươi là Sê A Gia Súp hãy
đi đón A Cha tại cuối cống của ao thượng, trên đường cái trong ruộng thợ nhuộm;

4 Và nói cùng người rằng: Hãy cẩn thận và im lặng; đừng sợ chi và lòng chớ bủn rủn
vì hai đuôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận dữ của Rê Xin và Sy Ri, và của con trai Rê
Ma Lia.

5 Vì Sy Ri với Ép Ra Im và con trai của Rê Ma Lia đồng mưu hại ngươi, nói rằng:
6 Chúng ta hãy lên nghịch cùng Giu Đa, quấy rối nó, chia cắt nó cho chúng ta và lập

một vua giữa nó, phải, đó là con trai của Ta Bê Ên.
7 Đức Chúa Trời phán như vầy: Dự định đó sẽ không thành và chuyện đó sẽ không

xảy ra được.
8 Vì đầu của Sy Ri là Đa Mách, và đầu của Đa Mách là Rê Xin; và trong vòng sáu

mươi lăm năm, Ép Ra Im sẽ bị tan nát, không còn được kể là một dân nữa.
9 Và đầu của Ép Ra Im là Sa Ma Ri, đầu của Sa Ma Ri là con trai của Rê Ma Lia. Nếu

các ngươi không tin, thì chắc chắn các ngươi sẽ không đứng vững được.
10 Hơn nữa, Chúa lại còn phán với A Cha rằng:
11 Hãy xin Chúa, Thượng Đế của ngươi, một điềm triệu; hoặc dưới vực sâu hoặc trên

trời cao.
12 Nhưng A Cha đáp rằng: Tôi sẽ chẳng xin và tôi cũng chẳng muốn thử Chúa.
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13 Ê Sai bèn nói rằng: Này, hỡi gia tộc Đa Vít, hãy nghe đây: Đối với các ngươi làm
phiền loài người có là một việc nhỏ không, mà các ngươi lại muốn làm phiền cả
Thượng Đế của ta nữa?

14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một điềm triệu: Này, một nữ đồng
trinh sẽ thọ thai rồi sinh ra một trai, và đặt tên là Em Ma Nu Ên.

15 Con trẻ ấy sẽ ăn bơ và mật ong, để biết chối bỏ điều dữ và chọn điều lành.
16 Vì trước khi con trẻ ấy biết chối bỏ điều dữ và chọn điều lành, thì xứ của hai vua

mà ngươi đang ghét đó sẽ bị bỏ hoang.
17 Chúa sẽ giáng trên ngươi, trên dân ngươi, trên nhà cha ngươi, những ngày mà từ

trước chưa từng có như vậy kể từ ngày Ép Ra Im lìa bỏ Giu Đa, vua xứ A Si Ri.
18 Và đến ngày đó, chuyện rằng, Chúa sẽ huýt gọi những con ruồi ở nơi tận cùng của

xứ Ai Cập, những con ong ở xứ A Si Ri.
19 Chúng sẽ đến đậu trong các thung lũng tiêu điều, trong các hốc đá, trên mọi lùm

gai và mọi bụi rậm.
20 Trong ngày đó, Chúa sẽ dùng dao cạo thuê, bởi những người ở bên kia sông, bởi

vua A Si Ri, mà cạo đầu cùng lông chân, và cạo luôn cả râu nữa.
21 Và chuyện rằng, vào ngày đó, mỗi người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên;
22 Và chuyện rằng, nhờ chúng có sữa dư dật nên họ sẽ làm bơ mà ăn; vì những ai còn

sót lại trong xứ ấy sẽ nuôi sống mình bằng bơ và mật.
23 Và chuyện rằng, vào ngày đó, những chỗ đất ngày trước trồng được một ngàn gốc

nho, đáng giá một ngàn siếc lơ bạc, sẽ mọc đầy những gai gốc và chà chuôm.
24 Người ta sẽ đem cung tên đến đó, vì cả xứ chỉ toàn là gai gốc và chà chuôm.
25 Cũng không đến trên các đồi núi là nơi mình đã cày cuốc nữa vì sợ gai gốc và chà

chuôm, nhưng chỉ để thả bò và để mục súc giẵm lên.

2 Nê Phi 18
1 Hơn nữa, lời Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên

trên ấy bằng bút loài người chữ Ma He Sa La Hát Bát.
2 Tôi có đem theo mấy nhân chứng trung thành để ghi chép, đó là U Ri, thầy tư tế,

và Xa Cha Ri, con trai của Giê Bê Rê Kia.
3 Đoạn tôi đi đến nhà nữ tiên tri; người thọ thai và sinh một trai. Thế rồi, Chúa

phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên cho trẻ ấy là Ma He Sa La Hát Bát.
4 Vì này, trước khi đứa trẻ ấy biết gọi ‘ba ơi, mẹ ơi’, thì sự giàu có của Đa Mách cùng

những của cướp được của Sa Ma Ri sẽ bị cất đi trước mặt vua A Si Ri.
5 Chúa còn phán cùng tôi rằng:
6 Vì dân này đã từ bỏ các dòng nước Si Ô Lê chảy dịu dàng, mà ưa thích Rê Xin

cùng con trai của Rê Ma Lia;
7 Vậy nên, giờ đây, này, Chúa sẽ khiến cho nước sông mạnh và nhiều chảy đến trên

họ, tức là vua A Si Ri và cả oai vinh người; nó sẽ tràn ngập khắp lòng sông và tràn qua
các bờ.

8 Nó sẽ chảy vào Giu Đa, tràn lan chảy xói, ngập lên tận cổ. Hỡi Em Ma Nu Ên,
cánh nó sẽ xòe ra che phủ cả xứ ngươi.

9 Hỡi các dân, hãy liên kết với nhau đi, rồi các ngươi sẽ bị tan nát; hết thảy các nước
ở phương xa, hãy lắng tai nghe; hãy nịt lưng lại đi, rồi các ngươi sẽ bị tan nát; hãy nịt
lưng lại đi, rồi các ngươi sẽ bị nát tan.

10 Hãy cùng nhau bàn tính đi, nó sẽ nên hư không; hãy nói lên đi, rồi lời nói sẽ không
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đứng; vì Thượng Đế ở cùng chúng ta.
11 Vì Chúa đã dùng tay mạnh phán cùng tôi và dạy tôi đừng đi theo con đường của

dân này, rằng:
12 Đừng nói: Kết đảng! Khi dân này nói rằng: Hãy kết đảng! Chớ sợ điều chúng sợ,

và cũng đừng kinh hãi.
13 Hãy tôn Chúa Muôn Quân là thánh, và các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài

mà thôi.
14 Và Ngài sẽ là thánh đường, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã và tảng đá vướng mắc

cho cả hai gia tộc Y Sơ Ra Ên, là bẫy và lưới cho dân cư Giê Ru Sa Lem vậy.
15 Và có nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân và té dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt.
16 Hãy gói kỹ lời chứng này, hãy niêm phong luật pháp này giữa các môn đồ của ta.
17 Và tôi sẽ trông đợi Chúa, là Đấng ẩn mặt khỏi gia tộc Gia Cốp, tôi sẽ ngóng trông

Ngài.
18 Này, tôi và các con cái mà Chúa đã ban cho tôi là điềm triệu và điềm kỳ diệu trong

Y Sơ Ra Ên, do Chúa Muôn Quân ngự trên núi Si Ôn gởi đến.
19 Và khi nào có ai bảo các ngươi: Hãy đi hỏi đồng bóng và phù thủy, là những kẻ nói

lí nhí và thì thầm thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Thượng Đế của
mình để người sống có thể biết tin tức về người chết hay sao?

20 Hãy theo luật pháp và lời chứng; nếu chúng chẳng nói theo lời ấy, thì ắt là vì chẳng
có ánh sáng trong chúng.

21 Và chúng sẽ bị lưu lạc, khốn khổ và đói khát; và chuyện rằng, trong cơn đói, chúng
sẽ trở nên cáu kỉnh và nguyền rủa vua và Thượng Đế của mình, và sẽ ngước xem trên
cao.

22 Rồi chúng cúi xuống nhìn đất, chỉ thấy sự hoạn nạn, tối tăm, mịt mù do ưu sầu, và
sẽ bị đuổi vào nơi tăm tối.

2 Nê Phi 19
1 Tuy nhiên, sự mịt mù sẽ không đến nỗi như sự buồn rầu của kẻ ấy, vào lúc đầu Ngài

gây đau đớn nhẹ cho xứ Sa Bu Lôn và xứ Nép Ta Li, nhưng về sau, Ngài gây đau đớn
nặng nề hơn cho đất gần mé Biển Đỏ, bên kia Giô Đanh trong xứ Ga Li Lê của các
dân.

2 Dân đi trong bóng tối nay đã thấy sự sáng vĩ đại; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ
ở xứ thuộc về bóng của sự chết.

3 Ngài đã làm cho dân này thêm đông, và thêm niềm vui cho họ—họ vui mừng
trước mặt Ngài như vui mừng trong ngày gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của
cướp được.

4 Vì Ngài đã bẻ gãy ách họ mang, cây gậy trên vai họ, và cái roi của kẻ hà hiếp họ.
5 Vì mọi chiến trường của chiến sĩ đều có những tiếng ồn ào hỗn độn, và những

chiến bào vấy đầy máu; nhưng những sự vật này đều dùng để đốt và làm đồ mồi lửa.
6 Vì có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta;

quyền cai trị sẽ phủ trên vai Ngài, và danh Ngài sẽ được gọi là Đấng Kỳ Diệu, Đấng
Mưu Luận, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Vĩnh Viễn, Hoàng Tử Bình An.

7 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa Vít và
trên vương quốc của Ngài, để làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự phán xét và
công lý từ nay cho đến mãi mãi về sau. Lòng nhiệt thành của Chúa Muôn Quân sẽ
làm nên điều này.
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8 Chúa truyền lời của Ngài cho Gia Cốp, và lời ấy đã chiếu sáng trên Y Sơ Ra Ên.
9 Và tất cả mọi người sẽ biết điều đó, tức là Ép Ra Im và dân cư của Sa Ma Ri, nhưng

họ vì lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng:
10 Gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá đẻo; những cây sung đã bị đốn,

nhưng chúng ta sẽ thay thế bằng những cây hương bách.
11 Vì vậy Chúa khiến cho những kẻ thù nghịch của Rê Xin nổi lên dấy nghịch cùng

nó và làm cho những kẻ thù của nó liên kết với nhau.
12 Dân Sy Ri đằng trước, dân Phi Li Tin đằng sau, sẽ hả miệng nuốt trọn Y Sơ Ra Ên.

Vì tất cả những chuyện này, mà cơn giận dữ của Ngài không nguôi, nhưng tay Ngài
vẫn còn giơ ra.

13 Vì dân chúng không quay lại với Đấng đánh mình, cũng không tìm đến với Chúa
Muôn Quân.

14 Vậy nên, chỉ trong một ngày Chúa sẽ chặt đầu và đuôi, cành cây và cỏ lác của Y Sơ
Ra Ên.

15 Trưởng lão chính là đầu, và người tiên tri dạy sự nói dối tức là đuôi.
16 Vì những kẻ dẫn dắt dân này làm cho họ sai lạc; còn những kẻ chịu chúng dẫn dắt

thì bị hủy diệt.
17 Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ, và cũng chẳng thương xót đến

kẻ mồ côi hay góa bụa chút nào; vì ai ai cũng đều giả đạo đức, làm điều ác, và miệng
nào cũng nói điều càn dỡ. Vì tất cả những chuyện này mà cơn giận dữ của Ngài không
nguôi, nhưng tay Ngài vẫn còn giơ ra.

18 Vì sự độc ác cháy hừng lên như lửa; nó sẽ thiêu đốt gai gốc và chà chuôm, và nó sẽ
đốt cháy những nơi rậm rạp trong rừng, và nó sẽ bốc lên như trụ khói dâng cao.

19 Vì cơn thịnh nộ của Chúa Muôn Quân mà đất phải tối tăm, và dân chúng sẽ làm
mồi cho lửa; chẳng ai thương tiếc anh em mình.

20 Có kẻ cướp bên hữu mà vẫn còn đói; có kẻ ăn bên tả mà chẳng được no; ai nấy đều
ăn thịt chính cánh tay của mình—

21 Ma Na Se, Ép Ra Im; và Ép Ra Im, Ma Na Se; cả hai sẽ cùng chống Giu Đa. Vì tất
cả những chuyện này mà cơn giận dữ của Ngài không nguôi, nhưng tay Ngài vẫn còn
giơ ra.

2 Nê Phi 20
1 Khốn thay cho những kẻ lập luật pháp bất công, và những kẻ chép lời phiền lụy;
2 Để cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta,

khiến cho kẻ góa bụa là miếng mồi ngon của chúng, và để chúng dễ bề bóc lột trẻ mồ
côi!

3 Các ngươi sẽ làm gì trong ngày viếng phạt, và lúc sự tiêu điều sẽ đến từ xa? Các
ngươi sẽ trốn đến cùng ai để cầu cứu? Và các ngươi để sự vinh quang của mình ở đâu?

4 Không có ta, chúng sẽ khom mình giữa những kẻ phu tù, và sẽ ngã giữa những kẻ
bị giết. Vì tất cả những điều này mà cơn giận dữ của Ngài không nguôi, nhưng tay
Ngài vẫn còn giơ ra.

5 Hỡi A Si Ri, roi thịnh nộ của ta, cây gậy trong tay chúng là cơn phẫn nộ của chúng
vậy.

6 Ta sẽ sai nó nghịch lại một nước đầy đạo đức giả và chống lại một dân mà ta nổi
giận; ta sẽ ban cho nó quyền thu lấy những của cướp được, bắt lấy những con mồi, và
giày đạp chúng dưới chân như bùn ngoài đường phố.
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7 Tuy nó không có ý như vậy, và cũng chẳng nghĩ thế, nhưng trong tâm nó lại thích
hủy diệt và loại trừ nhiều nước.

8 Vì nó nói rằng: Các hoàng tử của ta há chẳng phải đều là vua sao?
9 Ca Nô há lại chẳng như Cạt Kê Mít, Ha Mát chẳng như Ạt Bát, và Sa Ma Ri chẳng

như Đa Mách hay sao?
10 Như tay ta đã lập lên các nước thần tượng mà tượng chạm của họ lại nhiều hơn của

Giê Ru Sa Lem và Sa Ma Ri nữa;
11 Há ta chẳng làm cho Sa Ma Ri và thần tượng của nó những gì ta đã làm cho Giê Ru

Sa Lem và thần tượng của nó hay sao?
12 Vì thế, chuyện rằng khi Chúa đã làm xong trọn công việc của Ngài trên núi Si Ôn,

và tại Giê Ru Sa Lem, thì ta sẽ trừng phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo của vua
A Si Ri cùng với sự vinh quang của cái nhìn cao ngạo của vua này.

13 Vì người nói rằng: Bởi sức mạnh của bàn tay ta, và bởi sự khôn ngoan của ta mà ta
đã làm ra những điều này, vì ta khôn khéo. Ta đã dời đổi ranh giới của dân, đã cướp
những báu vật của họ, và đã chinh phục dân cư như một người dũng cảm;

14 Tay ta đã tìm được của cải của dân như bắt ổ chim, và đã thu góp tất cả thế gian như
một người thu nhặt trứng rơi; chẳng có ai đập cánh, hay mở miệng, hay nhếch mỏ.

15 Cái rìu há lại khoe mình với người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ
cầm cưa ư? Như thế chẳng khác chi cây roi tự động chống lại người cầm roi, hay cây
gậy tự đứng lên, làm như nó không phải bằng gỗ vậy!

16 Vậy nên Chúa, vị Chúa Muôn Quân, sẽ làm những người mập mạnh của nó trở
nên gầy ốm; và dưới sự vinh quang của nó sẽ đốt cháy lên như lửa thiêu đốt vậy.

17 Và sự sáng của Y Sơ Ra Ên sẽ trở nên lửa, và Đấng Thánh của nó sẽ trở nên ngọn
lửa, và sẽ thiêu đốt gai gốc cùng chà chuôm của nó trong một ngày;

18 Và sẽ thiêu hủy vinh hoa của rừng cây cùng những ruộng mầu mỡ của nó, cả tâm
hồn lẫn thể xác; và chúng sẽ như người cầm cờ lịnh ngất xỉu vậy.

19 Và những cây trên rừng của nó còn sót lại chẳng là bao, một đứa bé cũng có thể
chép lấy được.

20 Và chuyện rằng, vào ngày đó, dân còn sót lại của Y Sơ Ra Ên và những người thoát
nạn của gia tộc Gia Cốp sẽ không còn cậy kẻ đánh mình nữa, nhưng họ sẽ thật lòng
cậy Chúa là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

21 Dân còn sót lại, phải, tức là dân còn sót lại của gia tộc Gia Cốp, sẽ trở về cùng
Thượng Đế toàn năng.

22 Vì, hỡi Y Sơ Ra Ên, dù dân ngươi như cát biển, chỉ một phần dân còn sót lại sẽ trở
về; sự hủy diệt đã định sẽ ngập tràn sự ngay chính.

23 Vì Đức Chúa Trời Muôn Quân sẽ làm trọn sự hủy diệt trên khắp xứ như đã định.
24 Vậy nên, Đức Chúa Trời Muôn Quân, có phán như vầy: Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si

Ôn, chớ sợ người A Si Ri; dù họ sẽ lấy roi đánh ngươi, hay giá gậy lên ngươi, theo cách
người Ai Cập.

25 Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, cơn phẫn nộ sẽ hạ đi, và sự giận dữ của ta nằm trong sự
hủy diệt chúng.

26 Và Chúa Muôn Quân sẽ giơ roi trên nó, giống như sự tàn sát Ma Đi An ở vầng đá
Hô Rếp; và Ngài sẽ giơ gậy trên biển như Ngài đã làm ở Ai Cập vậy.

27 Và chuyện rằng, vào ngày đó, gánh nặng của nó sẽ được cất khỏi vai ngươi, và ách
của nó sẽ được cất khỏi cổ ngươi, và ách sẽ bị bẻ gãy vì sự xức dầu.

28 Nó đi đến A Giát, băng qua Mi Gơ Rôn, và để hành trang lại ở Mích Ma.
29 Chúng vượt qua ải; chúng đã đóng trại tại Ghê Ba; Ra Ma run sợ; Ghi Bê A của
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Sau Lơ chạy trốn.
30 Hỡi con gái Ga Lim, hãy cất tiếng kêu to! Hỡi người La Ít, hãy lắng tai mà nghe!

Tội nghiệp thay cho người A Na Tốt!
31 Mát Mê Na dời đi; dân cư Ghê Bim dắt nhau trốn tránh.
32 Vậy mà ngày đó, nó vẫn còn ở Nóp, và sẽ vung tay lên nghịch lại với núi của con gái

Si Ôn, với đồi của Giê Ru Sa Lem.
33 Này, Chúa là Chúa Muôn Quân, sẽ dùng sự khủng khiếp tỉa các cành cây; những

cành cao lớn đều bị chặt, và những cành ngạo nghễ sẽ bị hạ xuống.
34 Và Ngài sẽ dùng sắt chặt những bụi rậm trong rừng, và Li Ban sẽ ngã xuống bởi

người mạnh sức.

2 Nê Phi 21
1 Và có một chồi non sẽ nứt ra từ gốc Y Sai, và một nhánh sẽ mọc ra từ rễ của người.
2 Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trên người, tức là thần thông sáng và hiểu biết, thần

khuyên bảo và sức mạnh, thần kiến thức và kính sợ Chúa;
3 Và sẽ làm cho người thông hiểu mau lẹ sự kính sợ Chúa; người sẽ chẳng xét đoán

theo mắt mình thấy, và cũng không khiển trách theo tai mình nghe.
4 Nhưng người sẽ dùng sự ngay chính mà xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho

những kẻ nhu mì trên thế gian. Người sẽ đánh thế gian bằng gậy của miệng mình, và
lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ độc ác.

5 Và sự ngay chính sẽ làm dây thắt lưng của người và sự thành tín sẽ làm dây ràng
hông của người.

6 Sói sẽ ở chung với chiên con, beo sẽ nằm chung với dê con; và bò con, sư tử con và
bò mập sẽ ở chung với nhau, và một trẻ nhỏ sẽ dắt chúng đi.

7 Bò cái sẽ ăn với gấu; đàn con nhỏ của chúng sẽ nằm chung; sư tử sẽ ăn rơm khô
như bò.

8 Và trẻ con còn bú sẽ nô đùa trên hang rắn hổ mang, và trẻ con thôi bú sẽ thò tay
vào hang rắn lục.

9 Chúng sẽ không làm hại ai hay hủy diệt ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ
đầy dẫy sự hiểu biết về Chúa, như các dòng nước đầy ngập biển khơi vậy.

10 Và vào ngày đó, rễ Y Sai sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân, các Dân Ngoại sẽ tìm
kiếm cờ hiệu đó; chốn an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển.

11 Và chuyện rằng vào ngày đó Chúa lại sẽ đưa tay ra lần thứ hai để cứu vớt dân còn
sót lại của Ngài, tức là dân sót lại ở A Si Ri, Ai Cập, Pha Trô, Cút, Ê Lam, Si Nê A, Ha
Mát, cùng các hải đảo.

12 Ngài sẽ dựng lên một cờ hiệu cho các nước, nhóm họp những người Y Sơ Ra Ên bị
đuổi, và thu góp những người Giu Đa bị phân tán từ bốn góc của thế gian.

13 Sự ghen ghét của Ép Ra Im sẽ mất đi, và kẻ thù nghịch với Giu Đa sẽ bị loại trừ; Ép
Ra Im sẽ không còn ghen ghét Giu Đa nữa, và Giu Đa cũng không còn khuấy rối Ép
Ra Im nữa.

14 Nhưng chúng sẽ bay trên vai dân Phi Li Tin hướng về phía tây; chúng sẽ cùng nhau
cướp giựt dân phương đông; chúng sẽ đặt tay trên Ê Đôm và Mô Áp, và con cái của
Am Môn sẽ vâng phục chúng.

15 Chúa sẽ hủy diệt hoàn toàn dải biển Ai Cập; và với cơn gió mạnh của Ngài, Ngài
sẽ vung tay trên sông, và sẽ đánh bảy con suối, và khiến người ta đi qua không ướt dép.

16 Và sẽ có một đường cái cho dân còn sót lại của Ngài, là dân còn sót lại ở A Si Ri,
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cũng như đã có một đường cái cho Y Sơ Ra Ên vào ngày họ rời khỏi xứ Ai Cập vậy.

2 Nê Phi 22
1 Và vào ngày đó ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Chúa, tôi xin tán dương Ngài; mặc dầu Ngài

vốn giận tôi, nhưng nay cơn giận của Ngài đã nguôi, và Ngài đã an ủi tôi.
2 Này, Thượng Đế là sự cứu rỗi của tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi; vì Chúa Giê

Hô Va là sức mạnh của tôi và bài ca của tôi; Ngài cũng đã trở thành sự cứu rỗi của tôi
nữa.

3 Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn cứu rỗi.
4 Và vào ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy tán dương Chúa, hãy kêu cầu danh

Ngài, hãy rao những việc làm của Ngài trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là cao
trọng.

5 Hãy ca tụng Chúa; vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ; điều này tất cả thế gian
đều biết.

6 Hãy kêu to lên, hỡi các ngươi, dân cư Si Ôn, vì cao trọng thay Đấng Thánh của Y
Sơ Ra Ên đang ở giữa ngươi.

2 Nê Phi 23
1 Gánh nặng của Ba Bi Lôn mà Ê Sai, con trai của A Mô, đã thấy.
2 Hãy dựng cờ trên núi cao, hãy cất tiếng kêu chúng, hãy vẫy tay để chúng có thể vào

những cổng của người sang trọng.
3 Ta đã truyền lệnh cho những kẻ đã được ta thánh hóa, và ta cũng đã gọi những

người mạnh mẽ của ta đến, vì cơn giận của ta không đổ trên những kẻ vui mừng trong
sự cao trọng của ta.

4 Tiếng xôn xao của dân chúng trong các núi như tiếng xôn xao của một dân tộc
đông đảo, đó là tiếng ồn ào của các vương quốc các dân nhóm lại. Vậy nên, Chúa
Muôn Quân kiểm điểm những đạo quân của mình để ra trận.

5 Những đạo quân này đã đến từ một xứ xa, từ nơi tận cùng của thiên thượng, phải,
chính Chúa và những vũ khí của cơn phẫn nộ của Ngài để hủy diệt cả đất.

6 Hãy gào thét lên, hỡi các ngươi, vì ngày của Chúa đã gần kề; ngày ấy đến như một
sự hủy diệt đến bởi Đấng Toàn Năng.

7 Vậy nên, mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy;
8 Họ sẽ khiếp sợ; sự đau đớn buồn rầu sẽ xâm chiếm họ; họ sẽ sợ hãi nhìn nhau; mặt

họ chẳng khác chi ngọn lửa.
9 Này, ngày Chúa đến, là ngày tàn khốc đầy thịnh nộ và nóng giận để làm đất này

tiêu điều, và Ngài sẽ hủy diệt những kẻ có tội khỏi đó.
10 Vì các ngôi sao và các tinh tú trên trời sẽ không chiếu sáng nữa; mặt trời sẽ tối sầm

lại, và mặt trăng sẽ không để cho ánh sáng của mình chiếu sáng nữa.
11 Ta sẽ trừng phạt thế gian vì sự tà ác của nó, và phạt kẻ độc ác vì điều bất chính của

chúng; ta sẽ khiến cho kẻ kiêu căng hết ngạo mạn, và hạ tính tự cao của kẻ bạo tàn.
12 Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng, hiếm hơn vàng thoi xứ Ô Phia.
13 Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung chuyển, đất sẽ rời khỏi chỗ mình vì cơn

thịnh nộ của Chúa Muôn Quân, vào ngày Ngài nóng giận.
14 Ai nấy sẽ như con hươu bị săn đuổi, và như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở

lại cùng với dân mình, và sẽ trốn về với xứ sở mình.
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15 Tất cả những kẻ nào kiêu ngạo sẽ bị đâm; phải, tất cả những kẻ nào giao kết với
người độc ác sẽ ngã dưới mũi gươm.

16 Con cái của họ cũng sẽ bị phân làm muôn mảnh trước mắt họ, nhà cửa họ sẽ bị
cướp bóc, vợ của họ bị hảm hiếp.

17 Này, ta sẽ xúi biểu dân Mê Đi chống lại họ, những người ấy chẳng quý bạc vàng và
cũng chẳng thích thú gì những vật ấy.

18 Cung tên của chúng sẽ bắn nát người trai trẻ, và chúng cũng chẳng thương xót chi
đến bào thai trong bụng mẹ; mắt chúng chẳng tiếc trẻ con.

19 Ba Bi Lôn, sự vinh quang của các vương quốc, vẻ đẹp của sự hùng vĩ xứ Canh Đê,
sẽ giống như Sô Đôm và Gô Mô Rơ mà Thượng Đế đã lật đổ.

20 Nó sẽ chẳng hề có người cư ngụ nữa, trải từ thế hệ này đến thế hệ khác không có ai
ở đó; người Á Rập cũng không đóng trại ở đó; những kẻ chăn chiên cũng không chăn
bầy mình ở đó.

21 Nhưng dã thú của sa mạc sẽ nằm ở đó; và nhà của họ sẽ đầy những chim cú; chim
đà sẽ ở đó, và các dê đực sẽ nhảy nhót tại đó.

22 Dã thú của hải đảo sẽ đến sủa tru trong các nhà bỏ hoang của họ, và rồng sẽ trú
trong những cung điện hoan lạc của họ. Kỳ của nó đã gần đến, và ngày của nó sẽ
không được kéo dài nữa. Vì ta sẽ hủy diệt nó cấp tốc; phải, vì ta sẽ thương xót dân ta,
còn những kẻ độc ác sẽ phải bị diệt vong.

2 Nê Phi 24
1 Vì Chúa sẽ thương xót Gia Cốp, và còn lựa chọn Y Sơ Ra Ên nữa. Ngài sẽ lập chúng

lại trong xứ sở của chúng; và những kẻ lạ sẽ tề tựu với chúng và họ liên hợp cùng với
gia tộc Gia Cốp.

2 Các dân sẽ đem chúng trở về bổn xứ; phải, từ nơi xa xôi, từ các nơi tận cùng của
trái đất, chúng sẽ trở về đất hứa của chúng. Và gia tộc Y Sơ Ra Ên sẽ chiếm hữu đất ấy,
và đất của Chúa sẽ thuộc về các tôi trai tớ gái; chúng sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã
bắt mình làm phu tù, và cai trị những kẻ đã hà hiếp mình.

3 Và chuyện rằng, vào ngày đó Chúa sẽ cho ngươi được an nghỉ, khỏi đau buồn, lo
sợ, và vòng nô lệ nặng nề mà người ta đã bắt ngươi phục dịch.

4 Và chuyện rằng, vào ngày đó, ngươi sẽ dùng câu châm ngôn này để châm biếm vua
Ba Bi Lôn rằng: Kẻ bạo ngược đã tiệt rồi, đô thị vàng son này còn đâu!

5 Chúa đã bẻ gảy gậy của kẻ độc ác, và trượng của các kẻ cai trị.
6 Kẻ trong cơn thịnh nộ đã đánh các dân không thôi, kẻ đã dùng sự giận dữ cai trị

các nước, sẽ bị hành hạ mà chẳng ai ngăn được.
7 Nay tất cả thế gian được an nghỉ và yên tĩnh; họ cất tiếng hát ca.
8 Phải, cây tùng, và cả cây hương bách ở Li Ban nữa, cũng nhân cớ ngươi mà vui

mừng, và nói rằng: Từ khi ngươi ngã xuống, không còn ai trèo lên để đốn ta nữa.
9 Ngục giới bên dưới rung động vì cớ ngươi để đón rước ngươi khi ngươi tới. Nó đã

vì ngươi mà đánh thức các kẻ chết, ngay cả tất cả những kẻ có chức vị cao nhất trên
thế gian; nó đã làm cho vua các nước phải đứng dậy khỏi ngai mình.

10 Hết thảy chúng nó đều sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng: Kìa, ngươi cũng trở nên
yếu đuối như chúng ta ư? Kìa, ngươi cũng trở nên giống như chúng ta ư?

11 Vẻ tráng lệ của ngươi nay bị đem xuống mộ phần; tiếng đàn của ngươi nay không
còn nghe thấy nữa; dòi bọ trải dưới lưng ngươi, và sâu bọ bao phủ lấy ngươi.

12 Sao ngươi bị từ trời sa xuống, hỡi Lu Xi Phe, con trai của ban mai? Hỡi kẻ làm suy
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yếu các nước kia, ngươi đã bị chặt ngã xuống đất là thể nào?
13 Vì ngươi thầm bảo trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các

ngôi sao của Thượng Đế. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối phương bắc;
14 Ta sẽ lên trên cao hơn các đám mây, ta sẽ giống như Đấng Tối Cao.
15 Tuy nhiên ngươi phải bị đem xuống ngục giới, sa xuống lòng sâu của vực thẳm.
16 Những kẻ thấy ngươi sẽ nhìn ngươi chăm chú, và xem xét ngươi mà bảo rằng: Có

phải người này là kẻ đã làm cho đất phải rung động, làm cho các vương quốc phải
rung chuyển?

17 Và làm cho thế gian thành đồng vắng, hủy diệt các thành, và không chịu buông tha
tù nhân của mình về nhà đó chăng?

18 Tất cả vua của các nước, phải, tất cả, đều an nghỉ nơi lăng tẩm của mình một cách
vinh quang.

19 Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mả của ngươi, như nhánh cây khả ố, như xác
chết của người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống vực đá trong hố, chẳng khác chi thây
chết bị giày đạp dưới chân.

20 Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng họ nơi lăng tẩm, vì ngươi đã hủy diệt xứ mình
và giết dân mình. Dòng dõi của những kẻ làm điều ác sẽ không bao giờ được nhắc đến
danh nó nữa.

21 Hãy chuẩn bị sự tàn sát cho con cháu mình, vì sự bất chính của tổ phụ; hầu cho họ
không dấy lên, cũng không chiếm hữu đất đai hay tạo lập thành thị khắp thế gian
được nữa.

22 Vì ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng, lời Chúa Muôn Quân phán, và ta sẽ tiêu diệt
tên của Ba Bi Lôn và dân còn sót lại lẫn con và cháu, Chúa phán vậy.

23 Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhím và thành những ao nước; và ta sẽ dùng
chổi hủy diệt mà quét nó, lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

24 Chúa Muôn Quân đã thề rằng: Quả thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan
tính sẽ đứng vững như vậy—

25 Ta sẽ đem người A Si Ri vào trong đất ta, và sẽ giày đạp nó dưới chân trên các núi
của ta; rồi ách của nó sẽ rời khỏi chúng, và gánh nặng của nó sẽ được cất khỏi vai
chúng.

26 Đó là mục đích đã được định ra cho toàn thể thế gian, và đó là tay ta đã dang ra
trên hết thảy các nước.

27 Vì Chúa Muôn Quân đã định như vậy thì ai bải bỏ đi được? Và tay Ngài đã dang
ra, thì ai xoay lại được?

28 Vào năm vua A Cha băng hà thì tin dữ này được rao ra.
29 Hỡi cả xứ Pha Lê Tin, chớ vui mừng, bởi cớ roi của kẻ đánh ngươi đã gãy; vì từ

giống rắn sẽ sinh ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sinh ra rắn lửa bay.
30 Rồi con đầu lòng của kẻ nghèo sẽ được đồ ăn, và kẻ túng bấn sẽ nằm yên ổn; nhưng

ta sẽ giết dòng dõi của ngươi bằng nạn đói, và nó sẽ giết những kẻ còn sót lại của ngươi.
31 Hỡi cổng, hãy gào thét, hỡi thành thị, hãy kêu la; hỡi, tất cả xứ Pha Lê Tin, các

ngươi sẽ bị tan chảy hết; vì sẽ có luồng khói từ phương bắc đến, và chẳng ai phải bị cô
đơn trong giờ phút của mình đã được ấn định.

32 Rồi các sứ giả của các nước sẽ trả lời chi đây? Rằng Chúa đã lập Si Ôn, và kẻ nghèo
trong dân Ngài sẽ tin cậy vào đó.
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2 Nê Phi 25
1 Giờ đây, tôi, Nê Phi, xin nói một ít về những lời tôi đã viết, là những lời do miệng Ê

Sai nói ra. Vì này, Ê Sai đã nói nhiều điều mà phần đông dân tôi khó lòng hiểu thấu
được; vì họ không biết gì về lề lối tiên tri giữa người Do Thái.

2 Bởi vì tôi, Nê Phi, không dạy họ những điều theo lề lối của người Do Thái; vì
những việc làm của họ là những việc làm trong bóng tối, và những hành vi của họ là
những hành vi khả ố.

3 Vậy nên tôi mới viết ra cho dân tôi, và cho tất cả những ai sau này sẽ thụ nhận
những điều tôi biên chép ra đây, để họ có thể hiểu được những sự phán xét của
Thượng Đế, và những phán xét đó sẽ xảy đến cho mọi quốc gia, theo như lời Ngài đã
phán.

4 Vậy nên, hỡi dân tôi, là những người trong gia tộc Y Sơ Ra Ên, hãy nghe đây, hãy
để tai nghe những lời tôi nói đây; vì mặc dù những lời của Ê Sai không được rõ ràng
đối với các người, tuy nhiên, những lời ấy lại rất rõ ràng đối với những ai có đầy dẫy
tinh thần tiên tri. Nhưng, tôi sẽ đưa ra một lời tiên tri cho các người, thể theo tinh
thần tiên tri hằng có ở trong tôi; vậy nên, tôi sẽ nói tiên tri dựa trên sự minh bạch mà
tôi đã có được từ ngày tôi rời khỏi Giê Ru Sa Lem với cha tôi; vì này, tâm hồn tôi rất
hân hoan được nói một cách minh bạch với dân tôi, để họ có thể học hỏi được.

5 Phải, và tâm hồn tôi cũng rất hân hoan bởi những lời của Ê Sai, vì tôi từ Giê Ru Sa
Lem mà đến, và mắt tôi từng được chứng kiến nhiều điều của người Do Thái, và tôi
biết rằng, người Do Thái thông hiểu những điều của các tiên tri, và không có một dân
tộc nào khác lại hiểu rõ những điều tiên tri nói với người Do Thái hơn chính họ, trừ
phi dân tộc đó cũng được giáo huấn theo lề lối của người Do Thái.

6 Nhưng này, tôi, Nê Phi, không dạy dỗ con cái tôi theo lề lối của người Do Thái;
nhưng này, chính tôi đã từng ở tại Giê Ru Sa Lem, nên tôi hiểu rõ các miền quanh đó,
và tôi đã kể cho con cái tôi biết về sự phán xét của Thượng Đế đã xảy đến cho người
Do Thái, cho con cái tôi biết, đúng theo tất cả những điều mà Ê Sai đã nói, nhưng tôi
không chép ra.

7 Nhưng này, tôi xin tiếp tục lời tiên tri của tôi, theo sự minh bạch của tôi mà tôi
biết rằng, với sự minh bạch ấy không một người nào có thể lầm lẫn được; tuy thế, vào
ngày mà những lời tiên tri của Ê Sai được ứng nghiệm thì loài người sẽ hiểu một cách
chắc chắn, khi những điều ấy xảy ra.

8 Vậy nên, những lời tiên tri này có một giá trị lớn đối với con cái loài người. Còn
đối với những ai cho rằng những lời này không có giá trị, thì tôi sẽ ngỏ lời riêng cùng
họ, và dành những lời này cho dân tôi, vì tôi biết rằng những lời này sẽ có giá trị rất
lớn lao đối với họ vào những ngày sau cùng; vì vào ngày đó, họ sẽ hiểu được những lời
này; vậy vì lợi ích cho họ mà tôi đã ghi chép những lời này.

9 Và như vì sự bất chính mà một thế hệ đã bị hủy diệt giữa dân Do Thái, thì cũng
vậy, vì những điều bất chính của mình mà họ đã bị hủy diệt từ thế hệ này đến thế hệ
khác; và không một thế hệ nào của họ bị hủy diệt mà lại không được các vị tiên tri của
Chúa báo trước.

10 Vì thế mà họ đã được báo trước cho biết sự hủy diệt sẽ xảy đến với họ, ngay sau khi
cha tôi rời Giê Ru Sa Lem; tuy nhiên, họ đã chai đá trong lòng; và theo như sự tiên tri
của tôi thì họ đã bị hủy diệt, ngoại trừ những người bị bắt tù đày qua Ba Bi Lôn.

11 Và bây giờ tôi nói lên điều này là nhờ Thánh Linh hằng có trong tôi. Và dù họ có
bị bắt đem đi, thì sau này họ cũng sẽ trở về, và chiếm hữu lại xứ Giê Ru Sa Lem; vậy
nên, họ sẽ được phục hồi lại trên đất thừa hưởng của mình.
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12 Nhưng này, họ sẽ có chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh; và khi ngày ấy đến,
ngày mà Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, phải, Đức Chúa Cha của cả thiên thượng
lẫn thế gian, sẽ biểu hiện ở giữa họ trong thể xác, này, cũng vì những điều bất chính và
lòng dạ họ chai đá cùng sự cứng cổ của họ, nên họ sẽ chối bỏ Ngài.

13 Này, họ sẽ đóng đinh Ngài trên thập tự giá; và sau khi Ngài được mai táng ba ngày
trong mộ, Ngài sẽ sống dậy từ cõi chết với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài; và tất
cả những ai biết tin nơi danh Ngài sẽ được cứu rỗi vào vương quốc của Thượng Đế.
Vậy nên, tâm hồn tôi rất hân hoan khi tiên tri về Ngài, vì tôi đã thấy ngày ấy của Ngài,
và lòng tôi rất đỗi tán dương thánh danh của Ngài.

14 Và này, chuyện rằng, sau khi Đấng Mê Si sống dậy từ cõi chết, và biểu hiện cho dân
Ngài thấy, cho tất cả những ai sẽ tin vào danh Ngài, này, Giê Ru Sa Lem sẽ bị hủy diệt
lần nữa; vì khốn thay cho những kẻ nào chống lại Thượng Đế và dân của giáo hội
Ngài.

15 Vậy nên, dân Do Thái sẽ bị phân tán khắp các quốc gia; phải, và luôn cả Ba Bi Lôn
cũng bị hủy diệt nữa; vậy nên, dân Do Thái sẽ bị các quốc gia khác phân tán.

16 Sau khi họ bị phân tán, và Đức Chúa Trời đã dùng các dân tộc khác để trừng phạt
họ trong nhiều thế hệ, phải, từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến chừng nào họ
được thuyết phục mà tin Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, cùng sự chuộc tội
vô hạn cho tất cả loài người—và khi ngày ấy đến, ngày mà họ sẽ tin nơi Đấng Ky Tô,
và tôn thờ Đức Chúa Cha trong danh Ngài, với trái tim thanh khiết, với bàn tay trong
sạch, và không còn trông đợi một Đấng Mê Si nào khác nữa, rồi đến lúc đó, khi ngày
ấy đến, là lúc cần thiết cho họ phải tin vào những điều này.

17 Và Chúa sẽ giơ tay lên lần thứ hai để phục hồi dân Ngài khỏi trạng thái lạc lối và sa
ngã. Vậy nên, Ngài sẽ tiến hành thực hiện một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu
giữa con cái loài người.

18 Vậy nên, Ngài sẽ mang những lời của Ngài đến cho họ, là những lời sẽ phán xét họ
vào ngày sau cùng, vì những lời ấy sẽ được ban ra cho họ với mục đích thuyết phục
cho họ tin về Đấng Mê Si chân chính, tức là Đấng đã bị họ chối bỏ; và cũng để thuyết
phục cho họ tin rằng họ không cần phải trông đợi một Đấng Mê Si nào khác sẽ đến, vì
sẽ chẳng có Đấng nào tới nữa, nếu không phải là một Đấng Mê Si giả đến để lừa gạt
dân chúng; vì chỉ có một Đấng Mê Si duy nhất mà các vị tiên tri đã nói tới, và Đấng
Mê Si ấy tức là Đấng sẽ bị người Do Thái chối bỏ.

19 Vì theo lời các vị tiên tri, thì sáu trăm năm sau, kể từ ngày cha tôi rời Giê Ru Sa
Lem, Đấng Mê Si sẽ đến; và theo lời của các vị tiên tri, và cũng theo lời vị thiên sứ của
Chúa, thì danh Ngài sẽ là Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế.

20 Và này, hỡi đồng bào của tôi, tôi đã nói một cách phân minh để cho các người
không thể lầm lẫn được. Và như Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã đem Y Sơ Ra
Ên ra khỏi xứ Ai Cập, và đã ban quyền năng cho Môi Se để ông chữa lành các dân khi
họ bị rắn độc cắn, nếu họ chịu ngước mắt lên nhìn con rắn mà ông đã treo lên trước
mắt họ, và Ngài còn ban cho ông quyền năng khiến ông có thể đánh vào đá làm cho
nước trào ra; phải, này, tôi nói cho các người hay rằng, như những việc này đều có
thật, và như Đức Chúa Trời hằng sống, thì không còn một danh hiệu nào khác được
ban ra dưới gầm trời này ngoài danh hiệu Chúa Giê Su Ky Tô này mà tôi đã nói đến,
tức là danh hiệu mà nhờ đó loài người mới có thể được cứu.

21 Vậy nên, bởi nguyên do đó mà Đức Chúa Trời có hứa với tôi rằng, những điều tôi
viết ra đây sẽ được gìn giữ và bảo tồn, và được lưu truyền lại cho dòng dõi tôi từ thế hệ
này đến thế hệ khác, ngõ hầu lời hứa với Giô Sép có thể được làm tròn. Lời hứa ấy
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rằng chừng nào thế gian còn tồn tại thì dòng dõi ông sẽ không bao giờ bị diệt vong.
22 Vậy nên, chừng nào thế gian còn tồn tại thì những điều này sẽ được còn lưu truyền

từ thế hệ này đến thế hệ khác; và những điều này được lưu truyền theo ý muốn và sở
thích của Thượng Đế. Những quốc gia nào có được những điều này thì sẽ được phán
xét theo các lời đã ghi chép.

23 Vì chúng tôi cố gắng cần mẫn viết ra để thuyết phục con cháu chúng ta, và luôn cả
các anh em chúng ta nữa, để họ biết tin vào Đấng Ky Tô, và để được hòa hiệp với
Thượng Đế; vì chúng tôi biết rằng nhờ ân điển mà chúng ta được cứu rỗi, sau khi
chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm.

24 Và mặc dầu chúng ta tin nơi Đấng Ky Tô, chúng ta vẫn phải tuân giữ luật pháp
Môi Se, và vững lòng trông đợi Đấng Ky Tô cho đến khi luật pháp ấy được thi hành
trọn vẹn.

25 Vì chính bởi mục đích ấy mà luật pháp được ban hành; vậy nên luật pháp ấy đã trở
thành chết đối với chúng ta, và chúng ta được làm cho sống lại trong Đấng Ky Tô nhờ
đức tin của chúng ta; tuy nhiên, chúng ta tuân giữ luật pháp vì những lệnh truyền.

26 Và chúng tôi nói về Đấng Ky Tô, chúng tôi hoan hỷ về Đấng Ky Tô, chúng tôi
thuyết giảng về Đấng Ky Tô, chúng tôi tiên tri về Đấng Ky Tô, và chúng tôi viết theo
những điều tiên tri của chúng tôi, để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn
gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự xá miễn các tội lỗi của chúng.

27 Vậy nên, chúng tôi nói về luật pháp, để cho con cháu chúng ta hiểu được rằng, luật
pháp đã chết; và một khi chúng ý thức được luật pháp đã chết, thì chúng sẽ trông đợi
sự sống trong Đấng Ky Tô, và biết được rằng, bởi mục đích nào mà luật pháp được
ban hành. Và sau khi luật pháp được làm trọn trong Đấng Ky Tô thì chúng chẳng cần
phải chai đá trong lòng mà chống lại Ngài khi luật pháp cần phải được bãi bỏ.

28 Và giờ đây, này, hỡi dân tôi, các người là một dân cứng cổ; vì thế mà tôi đã nói một
cách phân minh với các người, để các người không phải hiểu lầm. Và những lời mà tôi
đã nói ra sẽ được xem như là một bằng chứng chống lại các người; vì nó đầy đủ để chỉ
giáo cho bất cứ ai muốn đi vào con đường ngay chính; vì con đường ngay chính tức là
tin nơi Đấng Ky Tô và không chối bỏ Ngài; vì khi chối bỏ Ngài thì các người cũng
chối bỏ luôn cả các tiên tri và luật pháp.

29 Và giờ đây, này, tôi nói cho các người hay rằng, con đường ngay chính tức là tin nơi
Đấng Ky Tô, và không chối bỏ Ngài; và Đấng Ky Tô tức là Đấng Thánh của Y Sơ Ra
Ên vậy. Vậy nên, các người phải cúi mình xuống trước mặt Ngài, và thờ phượng Ngài
với tất cả năng lực, tâm trí, sức mạnh, và tâm hồn mình; và nếu làm được như vậy, các
người sẽ không bao giờ bị khai trừ.

30 Và, vì đó sẽ là điều cần thiết, nên các người phải tuân giữ các nghi lễ và các giáo lễ
của Thượng Đế cho đến khi nào luật pháp được làm trọn, đó là luật pháp ban cho Môi
Se.

2 Nê Phi 26
1 Hỡi các con và đồng bào thân mến của tôi, sau khi Đấng Ky Tô sống dậy từ cõi chết,

Ngài sẽ xuất hiện cho các người thấy, và những lời mà Ngài sẽ phán cùng các người sẽ
là luật pháp mà các người phải thi hành.

2 Vì này, tôi nói cho các người hay rằng, tôi đã thấy nhiều thế hệ trôi qua, và sẽ có
nhiều cuộc chiến vĩ đại cùng nhiều sự tranh chấp giữa dân tôi.

3 Và sau khi Đấng Mê Si đến, sẽ có nhiều điềm triệu ban cho dân tôi biết về sự giáng
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sinh của Ngài, và cũng có những điềm triệu về cái chết cùng sự phục sinh của Ngài. Và
ngày ấy sẽ là một ngày vĩ đại và khủng khiếp đối với kẻ độc ác, vì chúng sẽ chết. Chúng
chết vì chúng đã xua đuổi các tiên tri cùng các thánh hữu; chúng đã ném đá họ và sát
hại họ. Vậy nên, tiếng kêu gào của máu các thánh hữu sẽ từ dưới đất dâng lên tới
Thượng Đế để chống lại chúng.

4 Vậy nên, tất cả những kẻ kiêu ngạo và những kẻ làm điều ác, ngày ấy đến sẽ thiêu
đốt chúng, vì chúng chẳng khác chi rơm rạ, lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

5 Và những kẻ giết hại các tiên tri và các thánh hữu thì sẽ bị vực thẳm của thế gian
nuốt, lời Chúa Muôn Quân phán; và các núi sẽ bao trùm lên chúng, các trận cuồng
phong sẽ cuốn chúng đi, các dinh thự sẽ đổ lên mình chúng, đè nát chúng thành
muôn mảnh, và nghiền nát chúng thành cát bụi.

6 Chúng sẽ bị sấm sét, động đất, cùng tất cả mọi sự tàn phá khác đến viếng, vì lửa
giận của Chúa sẽ nhóm lên chống lại chúng, và chúng sẽ chẳng khác chi rơm rạ, và
ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng, lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

7 Ôi, sự đau đớn và mối ưu phiền của tâm hồn tôi về sự mất mát và chết chóc của
dân tôi! Vì tôi, Nê Phi, đã được trông thấy điều ấy, và điều ấy đã hầu như hủy diệt tôi
trước sự hiện diện của Chúa; nhưng tôi cần phải kêu to lên với Thượng Đế tôi rằng:
Các đường lối của Ngài thì công bình.

8 Nhưng này, những người ngay chính biết nghe theo những lời của các vị tiên tri và
không sát hại họ, mặc dù có biết bao sự ngược đãi bắt bớ, nhưng họ vẫn kiên trì trông
đợi Đấng Ky Tô, vì các điềm triệu được ban cho—này, họ chính là những người sẽ
không chết.

9 Nhưng Vị Nam Tử Ngay Chính sẽ xuất hiện cùng họ; Ngài sẽ chữa lành họ, và họ
sẽ có được sự bình an với Ngài, cho đến ba thế hệ sẽ trôi qua, và có nhiều người trong
thế hệ thứ tư cũng được qua đi trong sự ngay chính nữa.

10 Và sau khi những việc này đã qua đi, thì một sự hủy diệt nhanh chóng sẽ xảy đến
cho dân tôi; vì mặc dù những nỗi đau đớn của tâm hồn tôi, tôi vẫn trông thấy điều đó.
Vậy nên, tôi biết rằng, việc đó sẽ xảy ra. Họ sẽ tự bán mình cho những gì hư không; vì
phần thưởng của lòng kiêu ngạo cùng sự điên rồ của họ, nên họ sẽ gặt hái sự hủy diệt;
vì họ đã nhượng bộ quỷ dữ và chọn lựa những việc làm trong bóng tối thay vì sự sáng,
nên họ phải đi xuống ngục giới.

11 Vì Thánh Linh của Chúa sẽ không luôn luôn tranh đấu với loài người. Và khi
Thánh Linh không còn tranh đấu với loài người nữa, thì đó là lúc sự hủy diệt sẽ đến
cấp kỳ, và việc này làm tâm hồn tôi phiền não vậy.

12 Và như tôi đã nói về sự thuyết phục cho người Do Thái tin rằng Chúa Giê Su
chính là Đấng Ky Tô, thì những người Dân Ngoại cũng cần phải được thuyết phục để
tin rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, là Thượng Đế Vĩnh Cửu;

13 Và rằng, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ tự biểu hiện cho tất cả
những ai biết tin nơi Ngài; phải, cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc, cùng
thực hiện những phép lạ lớn lao, những điềm triệu và những điều kỳ diệu giữa con cái
loài người, tùy theo đức tin của họ.

14 Nhưng này, tôi tiên tri cho các người biết về những ngày cuối cùng, về những ngày
mà Đức Chúa Trời sẽ mang lại những điều này cho con cái loài người.

15 Sau khi dòng dõi của tôi và dòng dõi của các anh em tôi sa vào vòng vô tín ngưỡng
và bị những người Dân Ngoại đánh đập; phải, sau khi Đức Chúa Trời đóng trại chung
quanh để chống lại chúng, dùng núi mà bao vây, cùng dựng lên thành trì chống lại
chúng; và sau khi chúng bị hạ xuống tận bụi đất đến đỗi không còn tồn tại được nữa,
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thì lúc đó những lời nói của người ngay chính sẽ được ghi chép ra, và những lời cầu
nguyện của người trung thành sẽ được nghe thấy, và tất cả những ai đã sa vào vòng vô
tín ngưỡng sẽ không bị bỏ quên.

16 Vì những kẻ bị hủy diệt sẽ nói lên với họ từ dưới đất, và lời nói khẽ của họ sẽ phát
ra từ bụi đất, và giọng nói của họ sẽ như là giọng nói của người đồng bóng; vì Đức
Chúa Trời sẽ ban cho người ấy một quyền năng để người ấy có thể thì thầm những
chuyện có liên quan tới họ, những tiếng nói ấy như phát ra từ dưới đất; và những lời
của họ sẽ thì thầm phát ra từ bụi đất.

17 Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng: Họ sẽ ghi chép những việc xảy ra giữa họ, những
sự việc ấy sẽ được ghi chép ra và niêm phong trong một cuốn sách, và những kẻ nào sa
vào vòng vô tín ngưỡng sẽ không có được những điều đó, vì chúng tìm cách phá hoại
những việc của Thượng Đế.

18 Vậy nên, những ai đã bị hủy diệt đều bị hủy diệt một cách mau chóng; và vô số
những kẻ ghê gớm ấy sẽ tàn rụi như rơm rạ—phải, Đức Chúa Trời có phán như vầy:
Việc ấy sẽ xảy ra trong chốc lát, cấp kỳ—

19 Và chuyện rằng, những kẻ nào sa vào vòng vô tín ngưỡng sẽ bị bàn tay Dân Ngoại
đánh đập.

20 Và Dân Ngoại dương dương tự đắc trong mắt mìn�, và họ vấp ngã đá chướng ngại
vật lớn lao của mình, tức là họ đã tạo dựng nên nhiều giáo hội; tuy nhiên, họ lại xem
thường quyền năng và những phép lạ của Thượng Đế, và họ chỉ thuyết giảng về sự
khôn ngoan và kiến thức riêng của họ mà thôi, ngõ hầu họ có thể trục lợi và nghiền
nát mặt kẻ nghèo.

21 Và có nhiều giáo hội được tạo dựng, gây ra những sự ganh ghét, tranh chấp, và
tính hiểm độc.

22 Và còn có những tập đoàn bí mật, chẳng khác chi thời xưa, rập theo những tập
đoàn của quỷ dữ, vì chính nó là nền móng của mọi điều đó; phải, nó là nền móng của
sự sát nhân và những việc làm trong bóng tối; phải, và nó sẽ buộc cổ họ bằng dây gai
mà dẫn đi, cho đến khi nào nó trói được họ mãi mãi bằng dây thừng chắc chắn của nó.

23 Vì này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi nói cho các người hay rằng, Đức Chúa
Trời không làm việc gì trong bóng tối cả.

24 Ngài không làm việc gì trừ phi có lợi ích cho thế gian; vì Ngài rất yêu mến thế gian,
đến đỗi Ngài phải bỏ mạng sống của mình để lôi kéo tất cả loài người đến với Ngài.
Vậy nên, Ngài không truyền lệnh cho một ai không được hưởng sự cứu rỗi của Ngài.

25 Này, phải chăng Ngài phán lớn tiếng với một người nào rằng: Hãy tránh xa ta đi?
Này, tôi nói cho các người hay: Không; trái lại Ngài phán rằng: Hỡi tất cả mọi người
ở các nơi tận cùng của trái đất, hãy đến cùng ta, mua sữa và mật mà khỏi phải trả tiền
và không cần giá cả.

26 Này, Ngài có bao giờ truyền lệnh cho người nào phải ra khỏi các nhà hội hay các
nhà thờ phượng chăng? Này, tôi nói cho các người hay: Không.

27 Ngài có bao giờ truyền lệnh cho một ai không được hưởng sự cứu rỗi của Ngài
không? Này, tôi nói cho các người hay: Không; nhưng trái lại Ngài ban không cho
mọi người; và Ngài đã truyền dạy cho dân Ngài rằng họ phải thuyết phục tất cả mọi
người phải hối cải.

28 Này, có bao giờ Chúa lại truyền lệnh cho một ai không được thụ hưởng lòng nhân
từ của Ngài chăng? Này, tôi nói cho các người hay: Không. Trái lại mọi người đều
hưởng một đặc quyền như nhau, và không một ai bị cấm đoán cả.

29 Ngài phán truyền rằng, không được có những mưu chước tăng tế, vì này, những

2 nê phi 26 81



mưu chước tăng tế có nghĩa là những người đi thuyết giảng và trưng mình làm ánh
sáng cho thế gian để họ có thể tìm lợi lộc và sự ca tụng của thế gian; nhưng họ lại
không tìm sự an lạc của Si Ôn.

30 Này, Chúa đã cấm đoán việc này; vậy nên, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho tất cả
mọi người phải có lòng bác ái, và lòng bác ái đó tức là tình thương yêu vậy. Và nếu
không có lòng bác ái thì họ không là gì cả. Vậy nên, nếu có lòng bác ái, thì họ không
để cho người lao động ở Si Ôn phải bị diệt vong.

31 Nhưng người lao động ở Si Ôn sẽ lao động vì Si Ôn; vì nếu họ lao động vì tiền bạc
thì họ sẽ bị diệt vong.

32 Và lại nữa, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rằng loài người không được giết người,
không được nói láo, không được trộm cắp, không được lấy danh Chúa, Thượng Đế
của mình, mà làm chơi, không được ganh tị, chớ có tính hiểm độc, chớ tranh chấp
nhau, chớ phạm tội tà dâm, chớ phạm một lỗi nào trong những điều ấy; vì nếu ai
phạm đến những điều ấy thì sẽ bị diệt vong.

33 Vì không một điều bất chính nào trong số những điều bất chính này do Chúa mà
ra cả; vì Ngài chỉ làm những điều tốt đẹp cho con cái loài người mà thôi; Ngài không
bao giờ làm những điều gì không phân minh đối với con cái loài người; Ngài đã kêu
gọi mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài; Ngài không từ
chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam
cũng như nữ. Ngài cũng không quên kẻ tà giáo; tất cả mọi người, người Do Thái lẫn
người Dân Ngoại, đều như nhau trước mặt Thượng Đế.

2 Nê Phi 27
1 Nhưng, này, vào những ngày sau cùng, hay là vào những ngày của người Dân

Ngoại—phải, này, tất cả các quốc gia của người Dân Ngoại và luôn cả người Do Thái
nữa, cả những dân sẽ đến trên xứ này lẫn những dân sẽ sống trên các xứ khác, phải,
trên khắp lãnh thổ của trái đất, này, họ sẽ say sưa trong sự bất chính và mọi điều khả ố
gớm ghê—

2 Và khi ngày ấy đến, Chúa Muôn Quân sẽ đến viếng họ bằng sấm sét, bằng động
đất, bằng tiếng động kinh hồn, bằng bão tố, cuồng phong và ngọn lửa thiêu nuốt.

3 Và tất cả các quốc gia nào chống lại Si Ôn, và gây buồn phiền cho nó, thì sẽ trở nên
như một giấc chiêm bao về khải tượng ban đêm; phải, những điều gì xảy đến cho họ
chẳng khác chi một kẻ đói nằm chiêm bao thấy mình đang ăn, nhưng khi tỉnh giấc thì
thấy tâm hồn mình trống rỗng; hay giống như một kẻ khát nước, nằm chiêm bao thấy
mình uống nước, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình bị kiệt sức, và tâm hồn mình vẫn
còn khát; phải, cả quần chúng của mọi nước đánh lại Núi Si Ôn khác nào như vậy.

4 Vì này, hỡi tất cả các người, là những kẻ đã phạm điều bất chính, hãy sững sờ và
kinh hãi, vì các người sẽ kêu gào than khóc; các người sẽ say sưa nhưng không phải vì
rượu, các người sẽ lảo đảo nhưng không phải vì rượu mạnh.

5 Vì này, Chúa đã rải thần ngủ mê trên các người. Vì này, các người đã nhắm mắt
mình lại, và chối bỏ các vị tiên tri, nên Ngài đã giấu kín các nhà cai trị và các vị tiên
kiến của các người, vì sự bất chính của các người.

6 Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho các người những lời của một
cuốn sách, và đó là lời của những người đã đắm chìm trong giấc ngủ triền miên.

7 Và này, sách ấy sẽ được niêm phong, và trong sách ấy có ghi chép lời mặc khải của
Thượng Đế, từ lúc khởi thủy đến ngày tận thế.
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8 Vậy nên, vì những điều ấy đã được niêm phong, nên những điều ấy sẽ không được
truyền lại vào ngày có những điều tà ác và khả ố của dân chúng. Vì thế sách ấy phải
được cất giấu khỏi họ.

9 Nhưng sách ấy sẽ được trao cho một người, và người ấy sẽ truyền lại những lời
trong sách, là những lời của những kẻ đã ngủ say trong bụi đất, và người ấy sẽ truyền
những lời ấy lại cho một kẻ khác.

10 Nhưng những lời được niêm phong người ấy sẽ không truyền lại, và luôn sách nữa,
người ấy cũng không trao cho ai. Vì sách ấy sẽ được niêm phong bằng quyền năng của
Thượng Đế, và những điều mặc khải được niêm phong sẽ được giữ trong sách cho đến
kỳ định của Chúa mới được đem những lời ấy phổ biến; vì này, những lời ấy sẽ tiết lộ
tất cả những sự việc từ lúc thế gian mới được tạo dựng cho đến ngày tận thế.

11 Khi ngày ấy đến, những lời trong sách niêm phong ấy sẽ được đọc lên trên các mái
nhà; và những lời ấy được đọc lên bởi quyền năng của Đấng Ky Tô. Tất cả mọi sự việc
sẽ được tiết lộ cho con cái loài người biết, những sự việc đã xảy ra giữa con cái loài
người và những sự việc sẽ xảy ra sau này cho đến ngày tận thế.

12 Vì thế, vào ngày ấy, khi mà cuốn sách sẽ được trao cho người mà tôi nói đó, nó sẽ
phải được giấu kỹ khỏi tầm mắt của thế gian, để cho không một ai có thể thấy được
sách ấy, ngoại trừ ba nhân chứng thấy được là nhờ quyền năng của Thượng Đế, và
người được trao cho cuốn sách ấy. Họ sẽ làm chứng cho lẽ thật của cuốn sách và
những điều chứa đựng trong sách.

13 Và sẽ không có một ai khác nữa được trông thấy sách, ngoại trừ một số ít người,
thể theo ý muốn của Thượng Đế, để làm chứng cho những lời nói của Ngài với con cái
loài người; vì, Đức Chúa Trời có phán rằng: Những lời của kẻ trung thành sẽ nói ra
chẳng khác chi những lời của kẻ chết nói vậy.

14 Vậy nên, Đức Chúa Trời sẽ tiến hành phổ biến những lời của cuốn sách. Ngài sẽ
lập những lời nói của Ngài bởi miệng những nhân chứng mà Ngài thấy thích hợp; và
khốn thay cho kẻ nào chối bỏ lời của Thượng Đế!

15 Nhưng này, chuyện rằng, Đức Chúa Trời sẽ phán bảo cùng người được Ngài trao
cho sách ấy rằng: Hãy lấy những lời không niêm phong này mà trao cho một người
khác, để người ấy đem đến cho một nhà học giả mà nói rằng: Xin ông đọc những chữ
này. Và nhà học giả ấy sẽ trả lời: Hãy đem sách lại đây, tôi sẽ đọc cho.

16 Và này, vì vinh quang của thế gian, và cũng vì muốn kiếm lợi lộc mà họ nói như
vậy, chứ không phải vì vinh quang của Thượng Đế.

17 Và người ấy sẽ bảo rằng: Tôi không thể đem sách lại, vì sách ấy đã bị niêm phong.
18 Lúc đó nhà học giả bèn nói: Thế thì tôi không thể đọc sách ấy được.
19 Vì thế, chuyện rằng, Đức Chúa Trời sẽ trao sách và những lời trong sách cho một

người không có học thức; và người không có học ấy sẽ bảo rằng: Tôi không phải là
học giả.

20 Thế rồi Đức Chúa Trời sẽ phán bảo người ấy rằng: Các nhà học giả sẽ không đọc
được vì họ đã chối bỏ những lời ấy; ta có thể làm lấy công việc của ta; vì thế ngươi sẽ
đọc được những chữ mà ta sẽ trao cho ngươi.

21 Chớ động đến những điều đã được niêm phong, vì ta sẽ phổ biến những điều đó
vào kỳ định riêng của ta; vì ta sẽ cho con cái loài người biết rằng, ta có thể làm được
công việc riêng của ta.

22 Vì thế, sau khi ngươi đọc hết những lời mà ta truyền lệnh cho ngươi phải đọc, và
có những nhân chứng mà ta hứa sẽ ban cho ngươi, thì ngươi phải niêm phong sách ấy
lại, và chôn giấu nó cho mục đích của ta, để ta có thể gìn giữ những lời mà ngươi chưa
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đọc tới, cho đến ngày nào, theo sự nhận xét khôn ngoan của ta, ta thấy thích hợp để
tiết lộ tất cả mọi điều cho con cái loài người.

23 Vì này, ta là Thượng Đế, là Thượng Đế có nhiều phép lạ, ta sẽ cho người thế gian
biết rằng, ta lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau; và ta
không hành động giữa con cái loài người ngoại trừ theo đức tin của họ.

24 Và lại nữa, chuyện rằng, Chúa sẽ phán với người sẽ đọc những lời được trao cho,
rằng:

25 Vì dân này chỉ đến gần ta bằng đầu môi chót lưỡi để tôn vinh ta mà thôi, nhưng
lòng dạ chúng lại xa cách ta, và sự kính sợ của chúng đối với ta là do những điều giáo
huấn của loài người—

26 Vì thế, ta sẽ tiến hành thực hiện một công việc lạ lùng giữa dân này, phải, một công
việc lạ lùng và một điều kỳ diệu, vì sự khôn ngoan của những kẻ thông thái và học giả
của chúng sẽ bị diệt vong, và những sự hiểu biết của những người khôn ngoan của
chúng sẽ bị che giấu đi.

27 Khốn thay cho những kẻ nào cố tìm cách che giấu thâm ý của mình khỏi Chúa!
Những việc làm của chúng trong bóng tối mà lại bảo rằng: Ai thấy được chúng ta, ai
biết được chúng ta? Và chúng còn nói thêm rằng: Cố nhiên, sự đảo lộn sự việc từ
dưới lên trên của các người sẽ ví như nắm đất sét trong tay người thợ gốm. Nhưng
Chúa Muôn Quân phán, này, ta sẽ cho chúng thấy rằng ta biết hết những việc làm của
chúng. Vì có khi nào một món đồ lại đi nói về người đã làm ra mình rằng: Người ấy
không có làm ra tôi? Hay một vật được tạo ra lại đi nói về người tạo ra nó rằng:
Người ấy không hiểu biết gì cả?

28 Nhưng này, Chúa Muôn Quân phán: Ta sẽ cho con cái loài người thấy rằng, chẳng
còn bao lâu nữa Li Ban sẽ trở thành cánh đồng phì nhiêu, và cánh đồng phì nhiêu đó
sẽ được xem như một cánh rừng.

29 Và vào ngày đó, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, và mắt của kẻ đui sẽ
xem thấy từ sự tối tăm mù mịt.

30 Và những kẻ nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui sướng của mình trong Chúa, và
những kẻ nghèo ở giữa loài người sẽ hân hoan trong Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

31 Vì chắc chắn như Chúa là Đấng hằng sống, họ sẽ được thấy rằng, kẻ ghê gớm sẽ bị
hạ xuống thành hư không, kẻ khinh khi sẽ bị thiêu hủy, và tất cả những ai tìm cách
làm điều bất chính sẽ bị khai trừ;

32 Và những kẻ làm cho người khác xúc phạm lời nói, và gài bẫy cho người quở trách
nơi cổng thành, lấy sự hư không làm khuất người công bình.

33 Vì thế, Chúa, Đấng đã cứu chuộc Áp Ra Ham, đã phán bảo về gia tộc Gia Cốp
rằng: Nay Gia Cốp không phải hổ thẹn nữa, và mặt nó nay cũng không còn tái xanh
nữa.

34 Nhưng khi nó thấy các con cái mình, là tác phẩm do tay ta làm ra, ở giữa nó, thì sẽ
tôn danh ta là thánh, và tôn sùng Đấng Thánh của Gia Cốp, cũng như sẽ biết kính sợ
Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên.

35 Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên hiểu biết, và kẻ hay ta thán sẽ được học hỏi
giáo lý.

2 Nê Phi 28
1 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào của tôi, tôi đã nói với các người những điều mà Thánh

Linh đã bắt buộc tôi phải nói; vậy nên tôi biết rằng, những điều ấy chắc chắn sẽ phải
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xảy ra.
2 Những điều gì sẽ được chép ra từ sách ấy sẽ có một giá trị rất lớn lao đối với con cái

loài người, và nhất là đối với dòng dõi của chúng ta là một dòng dõi còn sót lại của gia
tộc Y Sơ Ra Ên.

3 Vì chuyện rằng, vào ngày ấy, những giáo hội được thành lập nhưng không ở trong
Chúa sẽ nói với nhau rằng: Này, tôi, tôi mới là giáo hội của Chúa; và giáo hội khác lại
bảo rằng: Tôi, tôi đây mới là của Chúa; và cứ thế, những người thành lập giáo hội
nhưng không ở trong Chúa sẽ nói với nhau như vậy—

4 Họ sẽ tranh chấp nhau, các giáo sĩ của họ cũng sẽ tranh chấp nhau. Họ dạy dỗ theo
sự hiểu biết của mình và chối bỏ Đức Thánh Linh là Đấng ban ra lời nói.

5 Và họ còn chối bỏ quyền năng của Thượng Đế, là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên. Và
họ bảo dân rằng: Hãy nghe chúng tôi, hãy nghe lời giáo huấn của chúng tôi; vì này,
ngày nay không còn có Thượng Đế nữa, vì Chúa, Đấng Cứu Chuộc, đã hoàn tất công
việc của Ngài, và Ngài đã trao quyền năng của Ngài cho loài người;

6 Này, các người hãy nghe theo lời giáo huấn của tôi; nếu có ai bảo các người là có
một phép lạ đã được thực hiện do bàn tay của Chúa, thì các người chớ tin; vì ngày
nay, Ngài không còn là Thượng Đế có nhiều phép lạ nữa; Ngài đã hoàn tất công việc
của Ngài rồi.

7 Phải, và sẽ có nhiều người nói rằng: Hãy ăn đi, hãy uống đi, và hãy vui chơi thỏa
thích đi! Vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và mọi việc đều sẽ tốt đẹp đối với chúng ta.

8 Cũng có nhiều kẻ khác sẽ nói rằng: Hãy ăn đi, hãy uống đi, và hãy vui chơi thỏa
thích đi; tuy nhiên cũng phải biết kính sợ Thượng Đế—Ngài sẽ biện minh cho khi
người ta chỉ phạm một tội nhỏ; phải, như nói dối một chút, lợi dụng kẻ khác vì lời
nói của họ, đào hố gài bẩy kẻ láng giềng; việc này không có hại gì cả; và chúng ta làm
những điều ấy đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và ví dù chúng ta có phạm tội đi nữa
thì Thượng Đế cũng chỉ đánh chúng ta ít roi, rồi sau cùng chúng ta vẫn được cứu rỗi
vào vương quốc của Thượng Đế.

9 Phải, và sẽ có nhiều kẻ dạy người ta những điều như vậy, những giáo lý sai lạc, vô
ích và điên rồ. Họ tràn đầy kiêu ngạo trong lòng, và cố tìm cách che giấu thâm ý của
mình khỏi Chúa; và những việc làm của họ đều ở trong bóng tối.

10 Máu của các thánh hữu sẽ từ dưới đất kêu gào lên chống lại họ.
11 Phải, tất cả bọn họ đều đi lệch khỏi đường ngay chính; họ đã trở nên sa đọa.
12 Vì lòng kiêu hãnh, vì các thầy giảng giả và giáo lý sai lầm mà các giáo hội của họ đã

trở nên sa đọa; các giáo hội của họ tự đề cao mình, vì họ tràn đầy kiêu ngạo.
13 Họ bóc lột kẻ nghèo để làm các thánh đường của họ thêm phần lộng lẫy; họ bóc

lột kẻ nghèo để có những y phục xa hoa. Họ ngược đãi kẻ nhu mì và kẻ nghèo trong
lòng cũng vì họ tràn đầy kiêu ngạo.

14 Họ cứng cổ và nghếch mặt lên cao; phải, và cũng vì tính kiêu căng, những điều tà
ác, khả ố và tà dâm của họ, mà tất cả bọn họ đều đi lạc lối, chỉ trừ ra một thiểu số, là
những tín đồ khiêm nhường của Đấng Ky Tô; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp họ
cũng bị hướng dẫn làm điều sai lạc, vì họ được dạy dỗ theo những lời giáo huấn của
loài người.

15 Ôi, những kẻ khôn ngoan, những người học thức, và những người giàu có nào
đang tràn đầy kiêu ngạo trong lòng, và tất cả những kẻ thuyết giảng giáo lý sai lầm, tất
cả những kẻ phạm tội tà dâm, và làm sai lạc đường lối ngay chính của Chúa! Khốn
thay, khốn thay, khốn thay cho họ, vì họ sẽ bị xô xuống ngục giới, lời Đức Chúa Trời
Toàn Năng phán vậy!
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16 Khốn thay cho những ai lấy sự hư không làm khuất người công bình cùng thóa mạ
điều tốt và cho đó chẳng có giá trị gì! Vì ngày ấy sẽ đến, Đức Chúa Trời sẽ cấp tốc
viếng phạt dân cư thế gian; và vào ngày ấy, họ sẽ phải chết vì họ đã chín muồi trong sự
bất chính.

17 Nhưng, này, nếu dân cư thế gian biết hối cải những điều tà ác và khả ố của mình
thì họ sẽ không bị hủy diệt, Chúa Muôn Quân phán vậy.

18 Nhưng này, giáo hội vĩ đại và khả ố kia, là gái điếm của toàn thể thế gian, phải ngã
xuống đất, và sự sụp đổ của nó sẽ rất lớn lao biết bao.

19 Vì lãnh giới của quỷ dữ sẽ phải rung chuyển, và tất cả những ai thuộc về nó đều
phải cần được nhắc nhở để hối cải, nếu không thì quỷ dữ sẽ dùng xiềng xích vĩnh viễn
của nó mà trói buộc họ, và họ sẽ bị khích động nổi cơn giận dữ và bị diệt vong;

20 Vì này, đến ngày ấy, nó sẽ gây cuồng nộ trong trái tim con cái loài người, và khích
động họ giận dữ chống lại những gì tốt đẹp.

21 Nó sẽ dẹp yên những kẻ khác và ru ngủ họ trong một sự an toàn trần tục, khiến họ
phải thốt ra rằng: Mọi việc đều tốt đẹp ở Si Ôn; phải, Si Ôn thịnh vượng, và mọi việc
đều tốt đẹp—và đó là luận điệu mà quỷ dữ đã dùng để lừa gạt tâm hồn họ, và cẩn
thận dẫn dắt họ xuống ngục giới.

22 Và này, nó nịnh hót những kẻ khác và bảo họ là không có ngục giới; nó nói với họ
rằng: Tôi không phải là quỷ dữ, vì làm gì có quỷ—đó là lời nó dùng để nỉ non vào tai
họ cho đến ngày nào nó túm được họ bằng những xiềng xích ghê gớm của nó, và từ
đó, không có sự giải thoát ra được nữa.

23 Phải, họ sẽ bị nắm chặt bởi sự chết và ngục giới; và rồi, sự chết, ngục giới, quỷ dữ,
cùng với tất cả những kẻ bị chúng bắt giữ sẽ đến đứng trước ngai của Thượng Đế để
chịu sự phán xét tùy theo những việc làm của mình, và từ đó chúng sẽ đi đến nơi đã
được sắm sẵn cho chúng, đó là hồ lửa với diêm sinh, tức là nơi của cực hình bất tận.

24 Vì thế, khốn thay cho kẻ đang an nhàn ở Si Ôn!
25 Khốn thay cho kẻ reo lên rằng: Mọi việc đều tốt đẹp!
26 Phải, khốn thay cho kẻ nghe theo những lời giáo huấn của người đời, và chối bỏ

quyền năng của Thượng Đế và ân tứ Đức Thánh Linh!
27 Phải, khốn thay cho kẻ nào bảo rằng: Chúng tôi đã nhận được rồi và chúng tôi

không cần thêm nữa!
28 Và lại nữa, khốn thay cho những kẻ run rẩy và tức giận vì lẽ thật của Thượng Đế!

Vì này, kẻ nào được xây dựng trên đá thì sẽ tiếp nhận lẽ thật ấy một cách hân hoan;
còn kẻ nào xây dựng trên nền móng bằng cát thì sẽ run rẩy vì sợ bị ngã.

29 Khốn thay cho kẻ nào sẽ nói rằng: Chúng tôi đã nhận được lời của Thượng Đế, và
chúng tôi không cần nhận thêm lời của Thượng Đế nữa, vì chúng tôi đã có đủ rồi!

30 Vì này, Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ ban cho con cái loài người từng hàng
chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít; và phước thay cho
những ai biết nghe những lời giáo huấn của ta, và để tai nghe lời khuyên răn của ta, vì
những kẻ đó sẽ học được sự khôn ngoan; vì kẻ nào tiếp nhận, ta sẽ ban thêm cho; còn
kẻ nào bảo rằng: Chúng tôi đã có đủ, thì ta sẽ lấy lại, ngay cả những gì chúng đã có.

31 Đáng rủa sả thay cho kẻ đặt lòng tin cậy nơi loài người, hay lấy xác thịt làm cánh
tay của mình, hay nghe theo những lời giáo huấn của loài người, trừ phi những lời
giáo huấn đó được ban ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

32 Khốn thay cho Dân Ngoại, Đức Chúa Trời Muôn Quân phán vậy! Vì mặc dù ta sẽ
đưa tay ra cho chúng, từ ngày này qua ngày khác, nhưng chúng vẫn chối bỏ ta; tuy
nhiên, ta sẽ thương xót chúng, Đức Chúa Trời phán vậy, nếu chúng biết hối cải mà
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đến cùng ta; vì tay ta vẫn đưa ra suốt ngày, Đức Chúa Trời Muôn Quân phán vậy.

2 Nê Phi 29
1 Nhưng này, sẽ có nhiều người—vào ngày ấy là ngày mà ta sẽ tiến hành thực hiện một

công việc lạ lùng giữa họ, ngõ hầu ta có thể nhớ lại những điều ta đã giao ước với con
cái loài người, để ta đưa tay ra lần thứ hai mà cứu vớt dân ta, tức là những người thuộc
gia tộc Y Sơ Ra Ên;

2 Và hơn nữa, để ta có thể nhớ tới những điều ta đã hứa với ngươi, Nê Phi, và luôn
cả cha ngươi nữa, ngõ hầu ta sẽ nhớ tới dòng dõi ngươi; và những lời của dòng dõi
ngươi sẽ được nói ra từ miệng ta và truyền lại cho dòng dõi của ngươi; và những lời
của ta sẽ rít lên vang đến các nơi tận cùng của trái đất, như một cờ hiệu cho dân ta, tức
là những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên;

3 Và cũng vì lời của ta sẽ rít lên—nhiều Dân Ngoại sẽ reo lên: Kinh Thánh! Kinh
Thánh! Chúng ta đã có một cuốn Kinh Thánh rồi, và chẳng còn cuốn Kinh Thánh
nào khác nữa.

4 Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi những kẻ ngu dại, họ sẽ có một cuốn Kinh
Thánh; và nó sẽ xuất phát từ dân Do Thái, tức là dân giao ước lâu đời của ta. Và họ đã
làm gì để trả ơn cho dân Do Thái về cuốn Kinh Thánh mà họ đã nhận được từ dân
này? Phải, Dân Ngoại có ý gì? Họ có còn nhớ những sự vất vả, những sự lao nhọc,
những khổ đau của người Do Thái, cùng sự chuyên tâm của họ đối với ta trong việc
đem lại sự cứu rỗi cho người Dân Ngoại?

5 Hỡi Dân Ngoại, các ngươi có nhớ đến dân Do Thái, là dân giao ước lâu đời của ta
không? Không; nhưng các ngươi đã nguyền rủa họ, đã ghét bỏ họ, và cũng không hề
tìm cách phục hồi họ. Nhưng này, ta sẽ trút hết những sự việc đó lên đầu các ngươi; vì
ta là Chúa không hề quên dân ta.

6 Hỡi kẻ ngu dại là kẻ sẽ nói rằng: Kinh Thánh, chúng tôi đã có một cuốn Kinh
Thánh rồi, và chúng tôi không cần cuốn Kinh Thánh nào khác nữa. Làm sao các
ngươi có được Kinh Thánh, nếu không phải là nhờ dân Do Thái?

7 Các ngươi há không biết rằng ngoài dân này còn nhiều dân khác nữa hay sao? Các
ngươi há không biết rằng ta, Chúa, Thượng Đế của các ngươi, đã sáng tạo ra tất cả loài
người, và ta cũng không quên những người sống trên các hải đảo; và ta cai trị trên các
tầng trời lẫn dưới đất; và ta ban trải những lời của ta cho con cái loài người, phải, cho
tất cả các dân trên thế gian này hay sao?

8 Vậy sao các ngươi còn ta thán, vì các ngươi sẽ nhận thêm những lời của ta? Phải
chăng các ngươi không biết rằng, lời chứng của hai dân tộc là một bằng chứng cho các
ngươi thấy rằng, ta là Thượng Đế, và ta nhớ tới dân này như dân khác vậy? Vì thế, ta
đã nói lên cùng một tiếng nói đối với dân này cũng như đối với dân kia. Và khi nào
hai dân liên kết với nhau, thì lời chứng của hai dân cũng liên hợp với nhau.

9 Và sở dĩ ta làm vậy, là vì ta muốn chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng, ta lúc nào
cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau; và ta ban truyền những lời
nói của ta tùy theo ý thích riêng của ta. Và chẳng phải vì ta đã nói ra một lời, mà các
ngươi lại cho rằng ta sẽ không thể nói thêm lời nào khác nữa; vì việc làm của ta chưa
chấm dứt; và việc làm ấy sẽ không chấm dứt trước ngày tận thế của loài người, và cũng
không chấm dứt sau ngày ấy và mãi mãi về sau.

10 Vậy nên, chẳng phải vì các ngươi đã có một cuốn Kinh Thánh, nên các ngươi cho
rằng, trong ấy có chứa đựng tất cả những lời của ta; và các ngươi cũng chớ cho rằng ta
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sẽ không cho thêm điều gì khác để ghi chép nữa.
11 Vì ta truyền lệnh cho tất cả mọi người, bên đông cũng như bên tây, trên miền bắc

lẫn dưới miền nam, và luôn cả trên các hải đảo, rằng họ sẽ phải viết lên những lời mà
ta đã nói với họ; vì dựa theo những điều trong các sách sẽ được viết ra, thì ta sẽ phán
xét thế gian, từng người một tùy theo những việc làm của họ, theo như những gì đã
được ghi chép.

12 Vì này, ta sẽ nói với dân Do Thái, và họ sẽ ghi chép lại; và ta cũng nói với dân Nê
Phi nữa, và họ sẽ chép lại; và ta cũng sẽ nói với những chi tộc khác của Gia Tộc Y Sơ
Ra Ên, là những kẻ mà ta đã dẫn dắt đi khỏi, họ cũng sẽ ghi chép những lời ấy nữa; và
ta còn nói với tất cả các dân khác trên thế gian, và họ sẽ ghi chép lại như vậy.

13 Và chuyện rằng, dân Do Thái sẽ có những lời của dân Nê Phi, và dân Nê Phi sẽ có
những lời của dân Do Thái; và cả dân Nê Phi lẫn dân Do Thái sẽ có những lời của các
chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên; và các chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên sẽ có những lời
của dân Nê Phi và dân Do Thái.

14 Và chuyện rằng, dân ta tức là dân thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên sẽ quy tụ lại trên đất
thừa hưởng của mình; và lúc đó lời nói của ta cũng sẽ gom lại thành một. Và ta sẽ tỏ
cho những kẻ chống lại lời nói của ta, cùng chống lại dân của ta, tức là những người
thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, biết rằng ta là Thượng Đế, và ta đã lập giao ước với Áp Ra
Ham rằng ta sẽ nhớ đến dòng dõi của người mãi mãi.

2 Nê Phi 30
1 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi muốn nói với các người; vì tôi, Nê

Phi, không muốn rằng, các người tự cho mình là những người ngay chính hơn Dân
Ngoại sau này. Vì, này, nếu các người không biết tuân giữ những lệnh truyền của
Thượng Đế, thì tất cả các người cũng sẽ bị diệt vong. Và các người cũng đừng cho
rằng, vì có những lời đã nói ra từ trước, mà Dân Ngoại sẽ bị tận diệt.

2 Vì này, tôi nói cho các người hay rằng, tất cả những người Dân Ngoại nào biết hối
cải đều sẽ là dân giao ước của Chúa; và tất cả, những người dân Do Thái nào không
biết hối cải sẽ bị khai trừ; vì Chúa không giao ước với ai, ngoại trừ những người biết
hối cải và tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, tức là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

3 Và giờ đây, tôi xin nói một ít lời tiên tri về dân Do Thái và Dân Ngoại. Vì sau khi
cuốn sách mà tôi đã nói sẽ xuất hiện và được viết ra cho người Dân Ngoại, và được
niêm phong trở lại trong Chúa, thì lúc đó sẽ có nhiều người tin những lời đã được viết
ra, và họ sẽ truyền đạt những lời ấy cho dòng dõi còn sót lại của chúng ta.

4 Và nhờ đó, dòng dõi còn sót lại của chúng ta sẽ hiểu biết về chúng ta, chúng sẽ hiểu
được việc chúng ta rời bỏ Giê Ru Sa Lem như thế nào, và chúng là con cháu dân Do
Thái.

5 Và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ được truyền rao giữa chúng; vậy nên, chúng
sẽ được phục hồi sự hiểu biết về tổ phụ của chúng, và luôn cả sự hiểu biết về Chúa Giê
Su Ky Tô, chẳng khác chi tổ phụ ngày xưa của chúng đã hiểu biết về Ngài vậy.

6 Và rồi, chúng sẽ vô cùng hoan hỷ; vì chúng sẽ biết rằng đó là một phước lành cho
chúng do bàn tay Thượng Đế ban ra; vảy bóng tối sẽ bắt đầu rơi ra khỏi mắt chúng; và
nhiều thế hệ chưa qua đi nhưng chúng đã trở thành một dân tộc thanh khiết và dễ
thương rồi.

7 Và chuyện rằng, những người dân Do Thái bị phân tán cũng sẽ bắt đầu tin nơi
Đấng Ky Tô, họ sẽ khởi sự trở về quy tụ trong xứ; và những ai tin Đấng Ky Tô đều
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cũng trở thành một dân tộc dễ thương cả.
8 Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công việc của Ngài giữa tất cả các quốc

gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc để phục hồi dân của Ngài trên thế gian này.
9 Đức Chúa Trời sẽ dùng sự ngay chính xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ công bình cho

những kẻ nhu mì trên thế gian. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và
lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.

10 Vì sẽ chóng đến lúc mà Đức Chúa Trời sẽ gây một sự phân chia lớn lao trong quần
chúng, và Ngài sẽ hủy diệt kẻ ác; nhưng Ngài sẽ thương tiếc dân của Ngài, phải, dù
Ngài có phải dùng lửa để diệt trừ kẻ ác.

11 Và sự ngay chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, và sự thành tín sẽ làm dây ràng
hông của Ngài.

12 Và rồi, sói sẽ ở chung với chiên con, beo sẽ nằm chung với dê con; và bò con, sư tử
con, và bò mập sẽ ở chung với nhau, và một trẻ nhỏ sẽ dắt chúng đi.

13 Bò cái sẽ ăn với gấu; đàn con nhỏ của chúng sẽ nằm chung; sư tử sẽ ăn rơm khô
như bò.

14 Và trẻ con còn bú sẽ nô đùa trên hang rắn hổ mang, và trẻ con thôi bú sẽ thò tay
vào hang rắn lục.

15 Chúng sẽ không còn làm hại ai hay hủy diệt ai trong cả núi thánh của ta; vì thế
gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về Chúa, như các dòng nước đầy ngập biển khơi vậy.

16 Vậy nên, những sự việc của tất cả các quốc gia sẽ được tiết lộ; phải, tất cả mọi sự
việc sẽ được tiết lộ cho con cái loài người biết.

17 Không có một điều gì bí ẩn cả, vì mọi điều sẽ được tiết lộ; không có một việc gì
trong bóng tối, vì mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng; và không có một điều gì bị
niêm kín trên thế gian này, vì mọi điều sẽ được cởi mở.

18 Vậy nên, tất cả những sự việc gì đã được tiết lộ cho con cái loài người biết, thì đến
ngày đó sẽ được tiết lộ; và Sa Tan sẽ không còn quyền hành gì đối với trái tim con cái
loài người nữa suốt một thời gian lâu dài. Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi
xin chấm dứt những lời của tôi ở đây.

2 Nê Phi 31
1 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi, Nê Phi xin chấm dứt những lời tiên tri

của tôi. Và tôi chỉ có thể viết ra một ít điều mà thôi, đó là những điều tôi biết chắc
chắn sẽ xảy ra sau này; và tôi cũng chỉ chép lại một ít lời của em tôi là Gia Cốp.

2 Vậy nên, những điều tôi đã viết ra tôi thấy cũng đủ rồi, ngoại trừ một ít lời mà tôi
cần phải nói về giáo lý của Đấng Ky Tô; vậy nên, tôi sẽ nói với các người một cách
minh bạch, dựa theo sự minh bạch của các điều tiên tri của tôi.

3 Vì tâm hồn tôi vui thích sự minh bạch; vì theo cách thức đó mà Đức Chúa Trời
làm việc giữa con cái loài người. Vì Đức Chúa Trời ban sự sáng để họ hiểu biết; vì
Ngài nói với loài người theo ngôn ngữ của họ, để họ có thể hiểu được.

4 Vậy nên, tôi mong các người hãy ghi nhớ những lời tôi đã nói với các người về vị
tiên tri mà tôi đã được Chúa cho thấy; vị ấy sẽ làm phép báp têm cho Chiên Con của
Thượng Đế, là Đấng sẽ cất bỏ tội lỗi của thế gian.

5 Và này, nếu Chiên Con của Thượng Đế, Ngài là Đấng thánh, mà cũng cần phải
chịu phép báp têm bằng nước để làm tròn mọi sự ngay chính, ôi, vậy thì chúng ta,
những kẻ không thánh thiện, lại càng cần được báp têm bằng nước lắm thay!

6 Và này, tôi muốn hỏi các người, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, bởi đâu Chiên Con
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của Thượng Đế làm tròn mọi sự ngay chính trong việc chịu phép báp têm bằng nước?
7 Các người há không biết rằng Ngài là Đấng thánh sao? Dù Ngài thánh thiện Ngài

vẫn chứng tỏ cho con cái loài người biết rằng, theo thể cách xác thịt Ngài cũng phải
hạ mình trước mặt Đức Chúa Cha, và chứng tỏ cho Đức Chúa Cha thấy rằng, Ngài
vâng lời và tuân giữ những lệnh truyền của Đức Chúa Cha.

8 Vậy nên, sau khi Ngài chịu phép báp têm bằng nước xong, Đức Thánh Linh liền
giáng xuống trên Ngài trong hình dạng một con chim bồ câu.

9 Và lại nữa, điều đó còn tỏ cho con cái loài người biết rằng đó là con đường chật và
cổng hẹp mà họ phải đi vào, và chính Ngài đã nêu gương cho họ.

10 Và Ngài đã phán với con cái loài người rằng: Các ngươi hãy theo ta. Vậy nên, hỡi
đồng bào yêu dấu của tôi, chúng ta có thể đi theo Chúa Giê Su được chăng, trừ phi
chúng ta sẵn lòng tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa Cha?

11 Và Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi hãy hối cải, các ngươi hãy hối cải, và
hãy chịu phép báp têm trong danh Con Trai Yêu Dấu của ta.

12 Và tiếng nói của Đức Chúa Con cũng đến với tôi mà rằng: Kẻ nào chịu phép báp
têm trong danh ta thì sẽ được Đức Chúa Cha ban cho Đức Thánh Linh, như Ngài đã
ban cho ta vậy; vậy nên, hãy theo ta, và hãy làm những việc mà ngươi thấy ta làm.

13 Vậy nên, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi biết rằng, nếu các người noi theo Đức
Chúa Con một cách hết lòng, không hành động giả nghĩa và lừa dối trước mặt
Thượng Đế, mà thực tâm hối cải tội lỗi của mình, và chứng tỏ cho Đức Chúa Cha
thấy rằng, các người sẵn lòng muốn được mang danh Đấng Ky Tô bằng cách chịu
phép báp têm—phải, bằng cách noi theo Chúa và Đấng Cứu Rỗi của các người, mà
bước xuống nước, đúng theo lời phán dạy của Ngài, này, kế đó các người sẽ nhận được
Đức Thánh Linh; phải, và rồi các người sẽ được báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh
Linh; và thế rồi, các người có thể nói bằng ngôn ngữ của các thiên thần, và reo to lên
lời tán mỹ Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

14 Nhưng này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, lời Đức Chúa Con lại đến với tôi mà
rằng: Sau khi các ngươi đã hối cải các tội lỗi của mình, và chứng tỏ cho Đức Chúa
Cha thấy rằng, các ngươi sẵn lòng tuân giữ các lệnh truyền của ta, bằng cách chịu
phép báp têm bằng nước, và đã nhận được phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh
Linh, và có thể nói bằng ngôn ngữ mới, phải, là ngôn ngữ của các thiên thần, mà lại
chối bỏ ta, thì thà trước kia các ngươi đừng biết đến ta.

15 Và tôi lại nghe tiếng nói của Đức Chúa Cha, rằng: Phải, lời nói của Con Yêu Dấu
của ta đúng và trung thực. Kẻ nào kiên trì đến cùng thì sẽ được cứu.

16 Và này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, do đó mà tôi biết được rằng, nếu loài người
không kiên trì đến cùng bằng cách noi gương Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống,
thì kẻ đó không thể được cứu.

17 Vậy nên, hãy làm những việc mà tôi đã nói với các người là tôi đã thấy rằng Chúa,
Đấng Cứu Chuộc của các người sẽ phải làm; chính vì lý do đó mà tôi đã được cho
thấy những điều ấy, để các người biết mình phải đi vào bằng cổng nào. Vì cổng mà các
người phải đi vào tức là sự hối cải và phép báp têm bằng nước vậy; và tiếp đó là sự xá
miễn các tội lỗi của các người bằng lửa và Đức Thánh Linh.

18 Và rồi, các người sẽ được ở trong con đường chật và hẹp ấy, tức là con đường dẫn
đến cuộc sống vĩnh cửu; phải, các người đã đi vào bằng lối cổng; các người đã làm
theo những lệnh truyền của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con; và các người đã tiếp
nhận Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, để
cho lời hứa của Ngài được thực hiện, rằng nếu các ngươi đi vào bằng con đường đó,
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thì các ngươi ắt sẽ nhận được.
19 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi xin hỏi các người rằng, sau khi các

người đã đi vào con đường chật và hẹp ấy rồi, như vậy có thể gọi là xong được chưa?
Này, tôi nói cho các người hay: Chưa; vì các người đã không đến đó được nếu không
nhờ lời của Đấng Ky Tô và với một đức tin nơi Ngài không bị lay chuyển và sự trông
cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của Đấng có quyền năng cứu rỗi.

20 Vậy nên, các người phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm
hy vọng hết sức sán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên,
nếu các người tiến tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì đến cùng, này, Đức
Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.

21 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, đây là con đường; và ngoài ra không
còn con đường hay danh hiệu nào khác được ban ra dưới gầm trời này mà nhờ đó loài
người được cứu vào vương quốc của Thượng Đế. Và giờ đây, này đây là giáo lý của
Đấng Ky Tô, và đây là giáo lý duy nhất và trung thực của Đức Chúa Cha, và của Đức
Chúa Con, và của Đức Thánh Linh, và cả ba là một Thượng Đế bất tận. A Men.

2 Nê Phi 32
1 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi nghĩ rằng trong lòng các người có

một phần nào suy tư về những việc mà các người phải nên làm sau khi các người đi
vào bằng đường lối ấy. Nhưng, này, tại sao các người lại suy tư những điều đó trong
lòng như vậy?

2 Phải chăng các người không nhớ rằng, tôi đã từng nói với các người là một khi các
người thụ nhận Đức Thánh Linh rồi, các người có thể nói được ngôn ngữ của các
thiên thần hay sao? Và này, làm sao các người có thể nói được ngôn ngữ của các thiên
thần nếu không nhờ bởi Đức Thánh Linh?

3 Các thiên thần nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh; vậy nên, các vị ấy nói
lên những lời của Đấng Ky Tô. Vậy nên, tôi nói cho các người hay rằng, các người hãy
nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô; vì này, những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ
cho các người biết tất cả những gì các người phải làm.

4 Vậy nên, giờ đây sau khi tôi đã nói hết những lời này mà các người không thể hiểu
được là vì các người không cầu xin và cũng không gõ cửa; vậy nên, các người không
được đem ra ánh sáng, mà phải chết trong bóng tối.

5 Vì này, một lần nữa, tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người đi vào bằng
đường lối ấy, và nhận được Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho các người tất cả
mọi việc các người phải nên làm.

6 Này, đây là giáo lý của Đấng Ky Tô, và sẽ chẳng có giáo lý nào khác nữa được ban ra
cho đến ngày Ngài sẽ tự biểu hiện cho các người thấy trong xác thịt. Và khi nào Ngài
tự biểu hiện cho các người thấy trong xác thịt, thì những điều gì Ngài sẽ nói với các
người, các người hãy cố tuân hành.

7 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, không thể nói thêm gì nữa; Thánh Linh đã chận lời nói của
tôi, và tôi bị bỏ mặc mà than khóc vì sự vô tín ngưỡng, vì lòng dạ độc ác, vì sự ngu
muội và sự cứng cổ của loài người; vì họ không chịu tìm kiếm kiến thức, cũng không
hiểu được những kiến thức lớn lao, khi những kiến thức ấy được đem ban bố cho họ
một cách minh bạch, minh bạch như lời nói vậy.

8 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi nhận thấy rằng, các người vẫn còn suy
tư trong lòng; và tôi lấy làm phiền não khi phải nói ra điều này. Vì nếu các người nghe
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theo Thánh Linh, là Đấng dạy loài người cầu nguyện, thì các người ắt đã biết rằng
mình phải cầu nguyện; vì quỷ dữ không dạy loài người cầu nguyện mà chỉ dạy loài
người đừng cầu nguyện.

9 Nhưng này, tôi nói cho các người hay rằng các người phải cầu nguyện luôn luôn, và
đừng chán nãn; đừng bao giờ làm bất cứ một công việc gì trong Chúa trừ phi trước
nhất các người phải cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong danh Đấng Ky Tô, để Ngài
sẽ thánh hóa việc làm của các người cho chính các người, ngõ hầu việc làm của các
người có thể giúp ích cho sự an lạc của tâm hồn các người.

2 Nê Phi 33
1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, không thể viết hết những gì đã được giảng dạy trong dân tôi;

vã lại tôi cũng không được hùng hồn trong văn chương bằng trong lời nói; vì khi một
người nói lên nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh thì quyền năng của Đức Thánh
Linh sẽ truyền những lời ấy vào tâm hồn con cái loài người.

2 Nhưng này, có nhiều người chai đá trong lòng chống lại Đức Thánh Linh, khiến
cho Ngài không còn chỗ đứng trong họ; vậy nên họ đã vứt bỏ nhiều điều đã được ghi
chép và coi những điều ấy là hư không.

3 Nhưng tôi, Nê Phi, đã viết ra những điều mà tôi đã viết, và tôi xem điều đó có giá
trị lớn lao, nhất là đối với dân tôi. Vì tôi cầu nguyện cho họ không ngừng vào lúc ban
ngày, và ban đêm thì nước mắt tôi đẫm ướt gối cũng vì họ; và tôi chân thành khẩn cầu
Thượng Đế của tôi với đức tin, và tôi biết rằng Ngài sẽ nghe lời cầu khẩn của tôi.

4 Và tôi biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ thánh hóa những lời cầu nguyện của tôi vì lợi
ích cho dân tôi. Và những lời mà tôi đã viết ra trong sự yếu kém của tôi sẽ được Ngài
biến thành mạnh mẽ trong lòng họ; vì những lời ấy sẽ thuyết phục họ làm điều tốt;
những lời ấy sẽ làm cho họ nhận biết tổ phụ họ; những lời ấy nói về Chúa Giê Su, và
thuyết phục họ tin nơi Ngài cùng kiên trì đến cùng, đó tức là cuộc sống vĩnh cửu vậy.

5 Và những lời ấy lên án gay gắt các tội lỗi, dựa trên sự minh bạch của lẽ thật; vậy
nên, chẳng có người nào tức giận về những lời tôi đã viết ra, ngoại trừ những kẻ có
linh hồn của quỷ dữ.

6 Tôi hãnh diện trong sự minh bạch; tôi hãnh diện trong lẽ thật; tôi hãnh diện trong
Chúa Giê Su của tôi, vì Ngài đã cứu chuộc linh hồn tôi ra khỏi ngục giới.

7 Tôi có lòng bác ái đối với dân tôi, và có một đức tin lớn lao nơi Đấng Ky Tô rằng
tôi sẽ gặp được nhiều người không tì vết trước ghế phán xét của Ngài.

8 Tôi có lòng bác ái đối với người Do Thái—tôi nói người Do Thái, vì tôi muốn nói
đến nơi xuất phát của tôi.

9 Tôi cũng có lòng bác ái đối với những người Dân Ngoại. Nhưng này, tôi không có
hy vọng gì ở họ hết, trừ phi họ sẽ được hòa hiệp với Đấng Ky Tô, và đi vào cổng hẹp,
bước đi trong con đường chật là con đường dẫn đến sự sống, và tiếp tục đi trong con
đường ấy cho đến hết ngày thử thách.

10 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, và luôn cả những người Do Thái, cùng
hết thảy mọi người ở các nơi tận cùng của trái đất, hãy nghe theo những lời này và hãy
tin Đấng Ky Tô; và nếu các người không tin những lời này, thì hãy tin Đấng Ky Tô. Và
nếu các người tin Đấng Ky Tô thì các người sẽ tin những lời này, vì đây là những lời
của Đấng Ky Tô, và Ngài đã ban những lời này cho tôi; và những lời này dạy tất cả mọi
người phải nên làm điều thiện.

11 Và nếu những lời này không phải là những lời của Đấng Ky Tô, thì các người hãy
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xét đi—vì Đấng Ky Tô sẽ chỉ cho các người thấy, vào ngày sau cùng, với quyền năng và
vinh quang lớn lao, rằng đây chính là những lời của Ngài; và các người sẽ cùng tôi
đứng đối diện trước rào phán xét của Ngài; và lúc đó các người sẽ biết rằng, tôi đã
được Ngài truyền lệnh phải viết ra những điều này mà không quản ngại đến sự yếu
kém của chính tôi.

12 Và tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong danh Đấng Ky Tô cho đa số chúng ta,
nếu không dám nói là cho tất cả mọi người, được cứu vào vương quốc của Ngài trong
ngày trọng đại cuối cùng ấy.

13 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hỡi tất cả những người trong gia tộc Y Sơ
Ra Ên, và hỡi tất cả mọi người ở các nơi tận cùng của trái đất, tôi nói với các người đây
chẳng khác chi tiếng kêu gào của một người từ bụi đất: Xin từ biệt cho đến khi nào
ngày trọng đại ấy đến.

14 Còn các người là những kẻ không muốn chia xẻ lòng nhân từ của Thượng Đế, và
không muốn tôn trọng những lời của dân Do Thái, và luôn cả những lời của tôi và
những lời sẽ phát ra từ miệng của Chiên Con của Thượng Đế, này, tôi xin chào vĩnh
biệt các người, vì những lời này sẽ kết tội các người vào ngày sau cùng.

15 Vì những gì tôi niêm phong trên thế gian, sẽ được đem ra để chống lại các người
trước rào phán xét; vì Chúa đã truyền lệnh cho tôi như vậy, và tôi phải tuân theo. A
Men.
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SáchGiaCốp
EmTrai của Nê Phi

Những lời ông thuyết giảng cho đồng bào của ông. Ông làm đuối lý một người muốn tìm
cách khuynh đảo giáo lý của Đấng Ky Tô. Vài lời liên quan tới lịch sử dân của Nê Phi.

Gia Cốp 1
1 Vì này, chuyện rằng, năm mươi lăm năm đã trôi qua, kể từ ngày Lê Hi rời khỏi Giê Ru

Sa Lem; vậy nên, Nê Phi đã cho tôi là Gia Cốp một lệnh truyền về các bảng khắc nhỏ,
trên ấy có ghi khắc những điều này.

2 Anh tôi còn dặn bảo tôi, Gia Cốp, phải ghi chép trên những bảng khắc này một ít
điều mà tôi xem là quý báu nhất, và tôi chỉ nên đề cập một chút ít về lịch sử của dân
này, mà được gọi là dân Nê Phi.

3 Vì anh tôi bảo rằng, lịch sử dân của anh nên được ghi khắc trên những bảng khắc
khác của anh, và tôi có bổn phận phải bảo tồn những bảng khắc này để lưu truyền lại
cho dòng dõi tôi, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

4 Và nếu có điều giảng dạy nào thiêng liêng, hay sự mặc khải nào vĩ đại, hoặc những
lời tiên tri, thì tôi phải ghi khắc những đề mục của các điều ấy trên những bảng khắc
này, và tôi phải đề cập đến những điều đó càng nhiều càng tốt, vì lợi ích của Đấng Ky
Tô và cũng vì lợi ích cho dân của chúng tôi nữa.

5 Vì bởi đức tin và lòng lo lắng sâu xa của chúng tôi, nên những điều gì sẽ xảy đến
cho dân của chúng tôi đều thật sự được biểu hiện cho chúng tôi biết.

6 Và chúng tôi cũng đã có được nhiều điều mặc khải và tinh thần tiên tri nhiều điều;
vậy nên, chúng tôi biết về Đấng Ky Tô và vương quốc của Ngài là điều sẽ đến.

7 Vậy nên chúng tôi đã làm việc một cách cần mẩn giữa đám dân của chúng tôi để
thuyết phục họ đến cùng Đấng Ky Tô, và chia xẻ lòng nhân từ của Thượng Đế ngõ
hầu họ có thể bước vào chốn an nghỉ của Ngài, vì sợ rằng bởi một nguyên nhân nào
đó, Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ mà thề rằng, họ sẽ không được bước vào chốn ấy, giống
như trong sự khiêu khích xảy ra vào những ngày cám dỗ khi con cái của Y Sơ Ra Ên
đang còn ở trong vùng hoang dã.

8 Vậy nên, chúng tôi cầu xin Thượng Đế là chúng tôi có thể thuyết phục được mọi
người chớ nên phản nghịch Thượng Đế và khiêu khích Ngài nổi cơn thịnh nộ, nhưng
trái lại mọi người phải tin Đấng Ky Tô, suy ngẫm về cái chết của Ngài, vác thập tự giá
của Ngài và gánh lấy sự hổ thẹn của thế gian; vậy nên, tôi, Gia Cốp, có bổn phận phải
làm tròn lời dặn bảo của anh tôi là Nê Phi.

9 Giờ đây, Nê Phi đã bắt đầu già nua, và ông thấy mình đã sắp đến ngày từ giả cõi
đời; vậy nên, ông xức dầu cho một người làm vua và làm người cai trị dân ông, theo
triều đại các vua.

10 Dân chúng hết lòng yêu mến Nê Phi, vì ông là một người bảo vệ đắc lực cho họ,
ông đã xử dụng gươm của La Ban để bảo vệ họ, và đã lao nhọc suốt đời mình vì sự an
lạc của họ—

11 Vậy nên, dân chúng muốn giữ lấy tên ông để tưởng niệm ông. Và người nào kế vị
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ông đều được dân chúng gọi là Nê Phi Đệ Nhị, Nê Phi Đệ Tam, vân vân, theo triều
đại các vua và họ đã được dân gọi như vậy mặc dù họ có tên riêng gì đi nữa.

12 Và chuyện rằng, Nê Phi từ trần.
13 Lúc bấy giờ, những sắc dân nào không phải là dân La Man đều được gọi là dân Nê

Phi; tuy nhiên, họ còn được gọi là dân Nê Phi, dân Gia Cốp, dân Giô Sép, dân Giô
Ram, dân La Man, dân Lê Mu Ên, và dân Ích Ma Ên.

14 Nhưng, tôi, Gia Cốp, từ nay sẽ không phân biệt họ bằng những tên đó, mà tôi sẽ
gọi tất cả những kẻ nào tìm cách hủy diệt dân Nê Phi là dân La Man, và những ai thân
thiện với Nê Phi, thì tôi gọi họ là dân Nê Phi hay người Nê Phi, theo triều đại các vua.

15 Và giờ đây, chuyện rằng, vào triều vua thứ hai, dân Nê Phi bắt đầu chai đá trong
lòng, và buông thả phần nào theo các tập tục tà ác chẳng khác chi Đa Vít ngày xưa ưa
lấy nhiều vợ và nhiều hầu thiếp, và Sa Lô Môn, con trai của ông cũng vậy.

16 Phải, họ còn bắt đầu tìm kiếm nhiều vàng bạc và cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo
nữa.

17 Vậy nên tôi, Gia Cốp, đã nói với họ những lời này khi tôi giảng dạy họ trong đền
thờ sau khi đã nhận được nhiệm vụ từ Chúa.

18 Vì tôi, Gia Cốp, và em tôi, Giô Sép, đã được chính tay Nê Phi lập lên làm thầy tư
tế và thầy giảng cho dân này.

19 Và chúng tôi đã làm vinh hiển chức vụ của mình trong Chúa, chúng tôi nhận lấy
trách nhiệm, gánh vác những tội lỗi của dân chúng lên đầu mình nếu chúng tôi không
chuyên tâm giảng dạy lời của Thượng Đế cho họ biết. Vậy nên, nhờ sự tận tâm đem
hết sức mình ra lao lực mà máu của họ không vấy được vào y phục chúng tôi; nếu
không thì máu của họ sẽ vấy vào y phục chúng tôi, và chúng tôi sẽ không được xét thấy
là không tì vết vào ngày sau cùng.

Gia Cốp 2
1 Những lời mà Gia Cốp, em trai của Nê Phi đã ngỏ cùng dân Nê Phi sau khi Nê Phi từ

trần:
2 Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi, Gia Cốp, do trách nhiệm của tôi đối với

Thượng Đế là phải làm vinh hiển chức vụ của tôi một cách nghiêm chỉnh, và để tôi có
thể tẩy sạch tội lỗi của các người khỏi y phục của tôi, hôm nay tôi lên đền thờ để rao
truyền cho các người nghe lời của Thượng Đế.

3 Các người biết rằng, từ trước tới giờ, lúc nào tôi cũng cần mẫn trong chức vụ mà
tôi đã được kêu gọi; nhưng ngày hôm nay lòng tôi nặng trỉu nỗi ước muốn và lo âu
cho sự an lạc của tâm hồn các người hơn lúc nào hết.

4 Vì này, từ trước tới giờ các người đã tuân theo lời của Chúa do tôi rao truyền cho
các người.

5 Nhưng này, hãy nghe tôi nói, và nên biết rằng nhờ sự giúp đỡ của Đấng Sáng Tạo
đầy quyền năng của thiên thượng và thế gian mà tôi có thể cho các người biết những ý
tưởng của các người, về cách thức mà các người đã bắt đầu hành động trong tội lỗi, và
tội lỗi ấy rất khả ố đối với tôi, phải, và khả ố đối với Thượng Đế.

6 Phải, điều ấy làm cho tâm hồn tôi rất đau buồn, và làm cho tôi phải co người lại
trong sự hổ thẹn trước sự hiện diện của Đấng Sáng Tạo của tôi; khiến tôi phải làm
chứng cùng các người về những điều tà ác trong lòng các người.

7 Và điều cũng làm tôi đau buồn là tôi phải dùng đến những lời lẽ nghiêm khắc để
nói về các người trước mặt vợ con các người, mà hầu hết những người này đều có tình
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cảm hết sức dịu dàng, thanh khiết và tế nhị trước mặt Thượng Đế, và đó là những
điều đã làm Thượng Đế hài lòng;

8 Và tôi nghĩ rằng, họ đến đây để nghe những lời êm ái của Thượng Đế, phải, những
lời làm hàn gắn một tâm hồn bị tổn thương.

9 Vậy nên, thật là một gánh nặng cho tâm hồn tôi, khi tôi nhận được lệnh truyền
nghiêm nhặt của Thượng Đế bắt buộc tôi phải khiển trách về những tội ác của các
người, mở rộng vết thương của những người đã bị thương, thay vì an ủi và hàn gắn vết
thương của họ; còn những ai không bị thương, thì thay vì được nuôi dưỡng bằng
những lời êm ái của Thượng Đế, họ lại bị những lưỡi dao găm đâm xuyên qua tâm
hồn và làm tổn thương tâm trí mềm yếu của họ.

10 Nhưng mặc dù nhiệm vụ của tôi có lớn lao, tôi vẫn phải làm theo những lệnh
truyền nghiêm nhặt của Thượng Đế và nói cho các người hay về những điều tà ác và
khả ố của các người trước mặt những kẻ có tấm lòng thanh khiết cùng những kẻ có
tấm lòng đau khổ, và dưới mắt nhìn thấu suốt của Thượng Đế Toàn Năng.

11 Vậy nên, tôi phải cho các người biết lẽ thật theo sự minh bạch lời của Thượng Đế.
Vì này, khi tôi cầu vấn Chúa, thì tiếng nói của Ngài đã đến với tôi mà rằng: Gia Cốp,
ngày mai ngươi hãy vào đền thờ mà tuyên bố với dân này những lời ta sẽ ban cho
ngươi đây.

12 Và giờ đây, này, hỡi các anh em, đây là lời tôi tuyên bố với các anh em: Một số đông
các anh em đã bắt đầu đi tìm kiếm vàng bạc cùng đủ các thứ kim loại quý giá khác mà
đất này, là đất hứa dành cho các anh em và dòng dõi của các anh em, có rất nhiều.

13 Và bàn tay thiên ân đã hoan hỷ nâng đỡ các anh em rất nhiều, khiến các anh em
thu hoạch được nhiều của cải; và cũng vì một số các anh em đã thu hoạch được dồi
dào hơn các anh em khác của mình nên các anh em dương dương tự đắc trong lòng
mình, cứng cổ và vênh mặt vì các y phục đắt giá của mình; các anh em lại còn ngược
đãi các anh em của mình vì cho rằng mình cao quý hơn họ.

14 Và giờ đây, hỡi các anh em, các anh em có cho rằng Thượng Đế sẽ biện minh cho
các anh em trong việc làm như vậy không? Này, tôi nói cho các anh em hay: Không.
Trái lại, Ngài sẽ kết tội các anh em và nếu các anh em cứ cố tình làm như thế mãi, thì
những sự đoán phạt của Ngài sẽ đến với các anh em rất mau chóng.

15 Ôi, ước sao Ngài sẽ tỏ cho các anh em thấy rằng, Ngài có thể xuyên thấu các anh
em, và với cái nhìn thoáng qua, Ngài cũng có thể đánh tan các anh em thành bụi đất!

16 Ôi, ước sao Ngài giải thoát cho các anh em khỏi sự bất chính và khả ố này! Ôi, ước
sao các anh em biết nghe theo lời phán truyền của Ngài, và không để cho tính kiêu
căng của mình hủy diệt tâm hồn mình!

17 Hãy nghĩ đến anh em mình cũng như chính mình vậy! Hãy thân thiện với mọi
người và rộng rãi ban phát của cải mình để cho họ cũng được giàu có như các anh em.

18 Nhưng trước khi tìm kiếm của cải, các anh em hãy tìm kiếm vương quốc của
Thượng Đế.

19 Và sau khi đã đạt được niềm hy vọng ở Đấng Ky Tô, các anh em sẽ thu nhận được
của cải nếu các anh em tìm kiếm nó. Các anh em phải tìm kiếm của cải với mục đích
làm điều thiện—như đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, đem thức ăn lại cho kẻ đói, đem
sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, và cứu trợ những kẻ bệnh hoạn cùng những kẻ đau
khổ.

20 Và giờ đây, hỡi các anh em, tôi đã nói với các anh em về tính kiêu căng. Vậy có ai
trong số các anh em đã từng làm đau khổ người láng giềng mình và ngược đãi người ấy
vì các anh em kiêu ngạo trong lòng về những gì mà Thượng Đế đã ban cho mình, thì
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các anh em nghĩ sao về điều này?
21 Các anh em há không nghĩ rằng, hành động như vậy là khả ố đối với Đấng đã sáng

tạo ra mọi loài xác thịt hay sao? Dưới mắt Ngài, mọi nhân thể đều quý báu như nhau.
Mọi xác thịt đều là bụi đất; Ngài đã sáng tạo ra loài người cùng trong một mục đích,
đó là, để họ tuân giữ những lệnh truyền của Ngài và tôn vinh Ngài mãi mãi.

22 Và giờ đây, tôi xin chấm dứt nói với các anh em về tính kiêu ngạo này. Và nếu tôi
không buộc lòng phải nói với các anh em về một tội trọng hơn, thì lòng tôi sẽ vô cùng
vui sướng vì các anh em.

23 Nhưng, lời của Thượng Đế đè nặng lên tôi cũng vì những tội trọng hơn của các anh
em. Vì này, Chúa có phán rằng: Dân này đã bắt đầu gia tăng những điều bất chính;
chúng không hiểu gì về thánh thư, vì chúng tìm cách tự bào chữa cho mình trong việc
phạm tội tà dâm, vì những điều đã viết về Đa Vít và con trai hắn là Sa Lô Môn.

24 Này, quả thực Đa Vít và Sa Lô Môn đã có nhiều vợ và hầu thiếp, và điều đó khả ố
trước mặt ta, lời Chúa phán vậy.

25 Vậy nên, lời Chúa phán, ta đã dẫn dân này ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem bằng quyền
năng của cánh tay ta, để ta có thể gây dựng cho ta một nhánh ngay chính từ các hậu tự
của Giô Sép.

26 Vậy nên ta là Đức Chúa Trời không muốn để cho dân này hành động như người
xưa.

27 Vậy nên, hỡi các anh em, hãy nghe tôi, và hãy nghe theo lời của Chúa: Vì trong số
các ngươi, bất cứ ai cũng sẽ chỉ được có một vợ, và không được có một người hầu
thiếp nào;

28 Vì ta là Đức Chúa Trời hài lòng về sự trinh khiết của phụ nữ. Và thói tà dâm là
một điều khả ố trước mặt ta; lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

29 Vậy nên, dân này phải tuân giữ các lệnh truyền của ta, bằng không thì xứ này sẽ bị
rủa sả vì họ, lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

30 Vì nếu ta muốn gây dựng cho ta một dòng dõi, lời Chúa Muôn Quân phán, thì ta
sẽ truyền lệnh cho dân của ta; bằng không thì họ sẽ phải nghe theo những điều này.

31 Vì này, ta là Chúa, đã thấy nỗi sầu khổ, và đã nghe những lời khóc than của các con
gái của dân ta ở xứ Giê Ru Sa Lem, phải, và ở khắp tất cả các xứ của dân ta, về những
điều tà ác và khả ố của chồng họ.

32 Ta không chịu để cho những tiếng kêu gào của những người con gái xinh đẹp của
dân này, lời Chúa Muôn Quân phán vậy, là dân mà ta đã dẫn dắt ra khỏi xứ Giê Ru Sa
Lem, vang lên đến tai ta để chống lại những người đàn ông thuộc dân của ta, lời Chúa
Muôn Quân phán vậy.

33 Vì chúng không thể bắt dẫn đi những người con gái của dân ta vì sự dịu dàng của
họ mà lại không bị ta giáng xuống cho chúng một lời rủa sả nặng nề, ngay cả đưa đến
sự diệt vong; vì chúng không được phạm tội tà dâm như người xưa, lời Chúa Muôn
Quân phán vậy.

34 Và giờ đây, này, hỡi các anh em, chắc các anh em cũng biết rằng, những lệnh truyền
này đã được ban ra cho cha chúng ta là Lê Hi; vậy nên các anh em đã biết đến những
điều ấy từ trước; vậy mà các anh em lại để cho mình phải bị kết tội nặng nề; vì các anh
em đã làm những điều mình không được phép làm.

35 Này, các anh em đã làm những điều bất chính lớn lao hơn cả dân La Man, là những
anh em của chúng ta. Các anh em đã làm đau khổ trái tim của người vợ hiền của mình
và làm mất sự tin tưởng của con cái mình, vì các anh em nêu gương xấu trước mặt họ;
và những tiếng nức nở trong lòng họ đã vang lên thấu đến Thượng Đế để chống lại các

gia cốp 2 97



anh em. Và vì sự nghiêm khắc của lời Thượng Đế đã đổ xuống chống các anh em nên
nhiều trái tim đã chết, đã bị xuyên thấu bằng những vết thương sâu.

Gia Cốp 3
1 Nhưng này, tôi, Gia Cốp, muốn nói với các anh em là những người có tấm lòng thanh

khiết. Hãy hướng về Thượng Đế với một tinh thần cương quyết, và hãy cầu nguyện
lên Ngài với một đức tin nhiệt thành, rồi Ngài sẽ an ủi các anh em trong những lúc
đau khổ của mình, Ngài sẽ biện minh cho trường hợp của các anh em, và sẽ giáng
công lý xuống những kẻ muốn tìm cách hủy diệt các anh em.

2 Hỡi tất cả những ai có tấm lòng thanh khiết, hãy ngẩng đầu lên nhận những lời êm
ái của Thượng Đế và thụ hưởng tình thương của Ngài, vì nếu các anh em có tình thần
vững chắc thì các anh em sẽ hưởng được điều đó mãi mãi.

3 Nhưng, khốn thay, khốn thay cho những kẻ không có tấm lòng thanh khiết,
những kẻ ô uế trước mặt Thượng Đế ngày hôm nay; vì nếu các anh em không biết hối
cải, thì xứ sở này sẽ bị rủa sả vì các anh em; và dân La Man là những người không ô uế
như các anh em, vậy mà họ đã bị rủa sả nặng nề, thì chính họ lại là những người sẽ
trừng phạt các anh em đến phải bị hủy diệt.

4 Và thời gian ấy sẽ đến rất mau, nếu các anh em không biết hối cải, họ sẽ chiếm đoạt
hết đất đai thừa hưởng của các anh em, và Đức Chúa Trời sẽ dẫn những người ngay
chính ra khỏi các anh em.

5 Này, dân La Man, là anh em của các anh em nhưng đã bị các anh em ghét bỏ vì sự ô
uế và sự rủa sả đã xảy đến cho màu da của họ, lại là những người ngay chính hơn các
anh em; vì họ không quên lệnh truyền Chúa đã ban cho tổ phụ chúng ta—đó là, chỉ
được lấy một vợ, không được có hầu thiếp, và không được phạm tội tà dâm.

6 Và giờ đây, lệnh truyền này đã được họ cố gắng tuân giữ; vậy nên, nhờ cố gắng tuân
giữ lệnh truyền này mà Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt họ, trái lại, Ngài sẽ thương
xót họ; và một ngày kia, họ sẽ trở thành một dân tộc có phước.

7 Này, trong sắc dân ấy, chồng biết thương yêu vợ, vợ biết yêu thương chồng, và cả vợ
lẫn chồng đều biết thương yêu con cái. Còn sự vô tín ngưỡng hay lòng thù hận của họ
đối với các anh em chỉ vì sự bất chính của tổ phụ họ; vậy nên, trước mắt Đấng Sáng
Tạo vĩ đại của các anh em, các anh em có tốt lành hơn họ chăng?

8 Hỡi các anh em, tôi sợ rằng, nếu các anh em không chịu hối cải tội lổi của mình thì
da của họ sẽ trắng hơn da của các anh em, khi các anh em cùng họ được dẫn đến trước
ngai của Thượng Đế.

9 Vậy nên, tôi xin gởi tới các anh em một lệnh truyền, đó là lời của Thượng Đế, rằng
các anh em chớ có thóa mạ họ nữa vì màu da ngâm đen của họ; và cũng chớ có thóa
mạ họ vì sự ô uế của họ, mà trái lại các anh em phải nhớ đến sự ô uế của chính mình,
và phải nhớ rằng sự ô uế của họ là do tổ phụ họ để lại.

10 Vậy nên, phải nghĩ đến con cháu mình, nghĩ tới việc các anh em đã làm đau khổ
chúng vì gương xấu mà các anh em đã nêu ra; và hơn nữa, phải nhớ rằng, vì sự ô uế
của mình mà các anh em có thể đưa con cháu mình đến chỗ diệt vong, và những tội
lỗi của chúng sẽ chồng chất lên đầu các anh em vào ngày sau cùng.

11 Hỡi các anh em, hãy nghe những lời của tôi; hãy thức tĩnh những năng lực của tâm
hồn mình; hãy đánh thức mình tĩnh dậy khỏi giấc ngủ triền miên của cõi chết; hãy
cởi bỏ những đau đớn của ngục giới để khỏi phải trở thành quỷ sứ bị ném vào hồ lửa
với diêm sinh tức là sự chết thứ hai vậy.
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12 Và này, tôi, Gia Cốp còn nói nhiều điều khác nữa với dân Nê Phi, để cảnh cáo họ
phải đề phòng tội thông dâm và dâm dật cùng mọi tội lỗi khác, và nói cho họ biết
những hậu quả ghê gớm của các tội lỗi đó.

13 Trên các bảng khắc này, tôi không thể ghi được tới một phần trăm những tiến
trình của dân này, là một dân tộc giờ đây đã bắt đầu đông đúc; nhưng nhiều tiến trình
của dân này, cùng những trận chiến, những cuộc tranh chấp, và triều đại các vua của
họ, đều được ghi khắc trên những bảng khắc lớn hơn.

14 Những bảng khắc này được gọi là bảng khắc Gia Cốp, do bàn tay của Nê Phi làm
ra. Tôi xin dứt lời.

Gia Cốp 4
1 Giờ đây, này, chuyện rằng, tôi, Gia Cốp, đã dùng lời thuyết giảng cho dân tôi rất

nhiều điều (và tôi không thể ghi chép được nhiều về những lời tôi đã giảng dạy, vì việc
ghi chép trên các bảng khắc rất khó khăn) và chúng tôi biết rằng, những điều mà
chúng tôi ghi chép trên các bảng khắc sẽ được tồn tại;

2 Nhưng, ngoài các bảng khắc ra, những điều gì được ghi chép trên những vật khác
sẽ bị hư hỏng và phai mờ; song chúng tôi cũng chỉ có thể ghi chép một ít điều trên các
bảng khắc để lưu truyền cho con cháu chúng tôi, và cho các đồng bào yêu dấu của
chúng tôi nữa, những điều hiểu biết ít oi về chúng tôi, hoặc về tổ phụ họ—

3 Giờ đây chúng tôi rất hoan hỷ về điều này; chúng tôi đã cần mẫn làm việc để ghi
khắc những chữ này trên các bảng khắc, với hy vọng rằng, các đồng bào yêu dấu của
chúng tôi và các con cháu chúng tôi sẽ nhận được những lời này với lòng biết ơn, và
chuyên cần đọc những lời này để họ có thể học hỏi một cách vui sướng chứ không
phải với sự buồn rầu hay khinh miệt về những gì có liên hệ đến thủy tổ của họ.

4 Vì mục đích ấy nên chúng tôi mới viết ra những điều này, để họ hiểu rằng, chúng
tôi đã biết về Đấng Ky Tô, và chúng tôi đã từng hy vọng trông đợi vinh quang của Ngài
hằng bao thế kỷ trước khi Ngài đến; và không phải chỉ riêng chúng tôi mới có niềm hy
vọng về vinh quang của Ngài, mà trước chúng tôi, tất cả các thánh tiên tri cũng vậy.

5 Này, họ đã tin Đấng Ky Tô, và thờ phượng Đức Chúa Cha trong danh Ngài, và
chúng tôi cũng thờ phượng Đức Chúa Cha trong danh Ngài. Và vì mục đích ấy nên
chúng tôi tuân giữ luật pháp Môi Se, bởi luật pháp ấy hướng dẫn tâm hồn chúng tôi
đến cùng Ngài; và vì lẽ đó, luật pháp này được thánh hóa cho chúng tôi vì sự ngay
chính, chẳng khác chi Áp Ra Ham trong vùng hoang dã, khi ông tuân theo những
lệnh truyền của Thượng Đế bằng cách hiến dâng con trai mình là Y Sác, điều đó tiêu
biểu cho trường hợp của Thượng Đế và Con Độc Sinh của Ngài.

6 Vậy nên, chúng tôi tìm hiểu các lời tiên tri, chúng tôi có được nhiều điều mặc khải
và tinh thần tiên tri; và sau khi có tất cả những bằng chứng ấy, chúng tôi gây được
niềm hy vọng, và đức tin của chúng tôi trở nên khó lay chuyển, đến độ, trong danh
Chúa Giê Su chúng tôi có thể thực sự truyền lệnh cho cây cối, núi non và sóng biển
phải tuân theo chúng tôi.

7 Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng cho chúng tôi thấy sự yếu kém của chúng tôi để
chúng tôi ý thức được rằng, nhờ ân điển và lòng hạ cố lớn lao của Ngài đối với con cái
loài người mà chúng tôi mới có quyền năng làm được những việc này.

8 Này, vĩ đại và kỳ diệu thay những việc làm của Chúa! Thật khó thấu đáo thay sự
kín nhiệm thâm diệu của Ngài! Loài người không thể nào tìm hiểu được hết những
đường lối của Ngài. Và chẳng có một ai biết được đường lối của Ngài ngoại trừ nó
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được tiết lộ cho mình biết; vậy nên, hỡi các anh em, chớ coi thường những điều mặc
khải của Thượng Đế.

9 Vì này, do quyền năng của lời Ngài phán mà loài người mới có trên mặt đất, và thế
gian này cũng được tạo ra bởi quyền năng của lời Ngài. Vậy nên, nếu chỉ cần một lời
phán ra, mà Thượng Đế có thể tạo ra thế gian, và chỉ cần một lời phán thôi mà loài
người được sáng tạo, vậy thì, tại sao Ngài lại không thể ra lệnh cho thế gian hay cho
những tác phẩm do bàn tay Ngài đã tạo ra trên mặt trái đất này, theo ý muốn và sự vui
thích của Ngài?

10 Vậy nên, hỡi các anh em, chớ tìm cách khuyên dạy Chúa, mà phải nhận lãnh
những lời khuyên dạy từ Ngài. Vì này, chính các anh em cũng biết rằng, Ngài khuyên
dạy với sự khôn ngoan, sự công bình, và lòng thương xót bao la đối với tất cả những
công việc của Ngài.

11 Vậy nên, hỡi các anh em yêu dấu, hãy hòa giải với Ngài qua sự chuộc tội của Đấng
Ky Tô, là Con Độc Sinh của Ngài, rồi các anh em có thể sống lại nhờ quyền năng
phục sinh hằng có trong Đấng Ky Tô, và các anh em sẽ được dâng lên Thượng Đế như
những trái đầu mùa của Đấng Ky Tô, nhờ các anh em có đức tin và có hy vọng vững
chãi về vinh quang nơi Ngài, trước khi Ngài tự biểu hiện trong xác thịt.

12 Và giờ đây, hỡi các anh em yêu dấu, chớ kinh ngạc khi nghe tôi nói những điều
này; vì tại sao không nói tới sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, và thu hoạch được một sự
hiểu biết tường tận về Ngài, cũng như để thu hoạch được một sự hiểu biết về sự phục
sinh và về thế giới sắp tới?

13 Này, hỡi các anh em, người nào nói lời tiên tri thì hãy để người đó nói tiên tri cách
nào cho mọi người có thể hiểu được; vì Thánh Linh chỉ nói sự thật và không nói dối.
Vậy nên, Thánh Linh nói lên những điều đúng với sự thật hiện hữu, và đúng với sự
thật mà những điều ấy sẽ có; vậy nên, những điều này đã được biểu hiện cho chúng ta
thấy một cách rõ ràng, vì sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Nhưng này, chúng ta
không phải là những người duy nhất được chứng kiến những điều này; vì Thượng Đế
còn nói cho các vị tiên tri ngày xưa biết nữa.

14 Nhưng này, dân Do Thái là một dân cứng cổ; họ đã coi thường những lời nói minh
bạch ấy, họ đã giết chết các vị tiên tri, và tìm kiếm những điều mà họ không thể hiểu
được. Vậy nên, do sự mù quáng của họ, một sự mù quáng vì đã nhìn xa quá điểm
nhắm, nên họ phải sa ngã; vì Thượng Đế đã cất đi sự minh bạch của Ngài khỏi họ, và
trao cho họ nhiều điều mà họ không thể hiểu thấu được, vì họ muốn vậy. Và cũng vì
họ muốn, nên Thượng Đế đã làm như vậy, để họ vấp ngã.

15 Và giờ đây, tôi, Gia Cốp, được Thánh Linh hướng dẫn nói lên lời tiên tri; vì nhờ
tác động của Thánh Linh ở trong tôi nên tôi thấu hiểu được rằng, vì người Do Thái
vấp ngã nên họ sẽ ném bỏ tảng đá, mà đáng lẽ trên đó họ có thể xây dựng một nền
móng vững chắc.

16 Nhưng này, theo như thánh thư, thì tảng đá đó sẽ trở thành một nền móng vĩ đại,
nền móng cuối cùng duy nhất và vững chắc nhất mà người Do Thái có thể xây dựng
trên đó.

17 Và giờ đây, hỡi các anh em yêu dấu, một khi những người Do Thái này đã ném bỏ
nền móng vững chắc ấy đi rồi, thì làm sao họ có thể xây dựng lên trên nền móng ấy, để
nó có thể trở thành đá đầu góc nhà của họ được?

18 Này, hỡi các anh em yêu dấu, tôi sẽ tiết lộ sự kín nhiệm này cho các anh em biết;
nếu không vì một lẽ gì mà sự vững vàng của tôi trong Thánh Linh phải lung lay, và nếu
tôi không bị vấp ngã vì quá lo âu cho các anh em.
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Gia Cốp 5
1 Này, hỡi các anh em, các anh em không nhớ rằng mình đã từng đọc những lời của tiên

tri Giê Nốt nói về gia tộc Y Sơ Ra Ên như vầy sao:
2 Hãy nghe đây, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, hãy nghe những lời của tôi, là tiên tri của

Chúa.
3 Vì này, Chúa có phán rằng: Hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, ta sánh các ngươi như một cây

ô liu lành mà một người kia đã đem về chăm bón trong vườn mình; và cây đó đã lớn
lên, rồi trở nên già cỗi và bắt đầu tàn tạ.

4 Và chuyện rằng, chủ vườn đi ra trông thấy cây ô liu của mình bắt đầu tàn tạ, ông
bèn nói rằng: Ta sẽ tỉa xén cây này, vun xới và chăm bón nó, may ra nó sẽ mọc lên
những nhánh non mềm mại, và nó sẽ không bị chết đi.

5 Và chuyện rằng, người ấy tỉa xén cây, vun xới và chăm bón cho nó y như lời ông nói.
6 Và chuyện rằng, sau nhiều ngày, cây ấy bắt đầu mọc lên những nhánh nhỏ, non,

mềm mại; nhưng này, ngọn chính của cây lại bắt đầu héo úa.
7 Và chuyện rằng, khi chủ vườn trông thấy vậy, ông bèn bảo tôi tớ của mình rằng: Ta

rất đau buồn nếu phải mất cây này; vậy ngươi hãy đi kiếm những cành của cây ô liu
dại đem về đây cho ta; rồi chúng ta sẽ cắt bỏ những cành lớn đang héo úa này đi, và
chúng ta sẽ liệng chúng vào lửa cho thiêu cháy hết.

8 Và này, Chúa vườn bảo rằng: ta cắt nhiều cành non mềm mại này đi, và ta sẽ đem
những cành này ghép vào bất cứ nơi nào ta thích; và nếu rễ cây ấy có chết cũng không
quan hệ gì, miễn sao ta vẫn giữ trái của cây ấy cho ta là được; vậy nên ta phải lấy những
cành non mềm mại này ghép vào bất cứ nơi nào ta thích.

9 Ngươi hãy lấy những cành của cây ô liu dại, và ghép chúng thay thế vào đó; và
những cành ta đã cắt bỏ này, ta sẽ liệng vào lửa cho cháy thiêu hết để chúng không
choán đất trong vườn của ta.

10 Và chuyện rằng, tôi tớ của Chúa vườn đã làm đúng theo lời Chúa vườn chỉ bảo, và
đem ghép những cành cây ô liu dại vào.

11 Và Chúa vườn bảo phải vun xới, tỉa xén và chăm bón cho cây. Ông bảo tôi tớ ông
rằng: Ta rất đau buồn nếu phải mất cây này, vậy nên, để may ra có thể gìn giữ những rễ
cây này khỏi chết ngõ hầu ta có thể bảo tồn những rễ ấy cho riêng ta, mà ta đã làm vậy.

12 Vậy nên, ngươi hãy đi trông nom cây và chăm bón nó, theo như lời ta chỉ bảo.
13 Và ta sẽ trồng những nhánh cây này vào nơi xa nhất trong vườn của ta, vào nơi mà

ta thích, điều đó không quan hệ gì đến ngươi; và sở dĩ ta làm vậy là vì ta muốn bảo tồn
cho riêng ta những cành thiên nhiên của cây ấy; và hơn nữa, ta muốn để dành trái của
cây ấy cho ta vào lúc trái mùa; vì ta sẽ đau buồn nếu ta phải mất cả cây lẫn trái của nó.

14 Và chuyện rằng, Chúa vườn làm theo cách thức của mình, đem trồng giấu những
cành thiên nhiên của cây ô liu lành vào những nơi xa nhất trong vườn, nơi này một ít,
nơi kia một ít, tùy theo ý muốn và sự vui thích của ông.

15 Và chuyện rằng, một thời gian lâu trôi qua, Chúa vườn bảo tôi tớ của ông rằng:
Lại đây, chúng ta hãy cùng đi xuống vườn để chúng ta có thể làm việc trong vườn.

16 Và chuyện rằng, Chúa vườn và người tôi tớ xuống vườn làm việc. Và chuyện rằng,
người tôi tớ thưa với chủ mình rằng: Này, Ngài hãy xem đây, hãy nhìn cây này!

17 Và chuyện rằng, Chúa vườn bèn nhìn và trông thấy cây mà trước kia những cành ô
liu dại đã được ghép vào, nay nó mọc lớn mạnh và bắt đầu có trái. Và ông nhận thấy
nó tươi tốt và những trái của nó chẳng khác chi trái thiên nhiên.

18 Và ông bèn bảo người tôi tớ rằng: Này, những cành cây dại ghép vào đã giữ được
nhựa của rễ cây khiến cho rễ cây mang được một sức sống dồi dào; và cũng nhờ sức
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sống dồi dào của rễ nên những cành cây dại đã kết được những trái lành. Này, nếu lúc
trước chúng ta không ghép vào những cành này thì nay cây này đã chết rồi. Và giờ đây,
kìa, ta sẽ thu hoạch được nhiều trái mà cây này đã kết được, và ta sẽ để dành những
trái này cho ta khi lúc trái mùa.

19 Và chuyện rằng, Chúa vườn bảo người tôi tớ rằng: Nào, chúng ta hãy đi xuống chỗ
xa nhất trong vườn để xem những cành thiên nhiên của cây ấy có kết nhiều trái
không, hầu ta có thể để dành trái của nó cho ta khi lúc trái mùa.

20 Và chuyện rằng, cả hai cùng đi đến nơi mà ngày trước chủ vườn đã trồng giấu
những cành thiên nhiên của cây ô liu ấy. Ông bảo tôi tớ của ông rằng: Hãy xem
những cành cây này; và người tôi tớ thấy rằng cành cây thứ nhất đã kết được nhiều
trái, và người tôi tớ cũng thấy rằng những trái ấy rất tốt. Ông bèn bảo người tôi tớ:
Ngươi hãy hái những trái này và để dành nó cho lúc trái mùa, ngõ hầu ta có thể cất giữ
nó cho riêng ta; vì này, ông bảo, ta đã chăm bón trong suốt thời gian dài qua, và nay
nó đã kết nhiều trái.

21 Và chuyện rằng, người tôi tớ thưa cùng chủ mình rằng: Thưa, cớ sao Ngài lại tới
đây để trồng cây này hay cành này? Vì này, nơi đây là chỗ đất xấu nhất trong vườn.

22 Chúa vườn bèn nói với hắn: Chớ khuyên dạy ta; ta biết nơi đây là phần đất xấu,
vậy nên ta đã bảo ngươi rằng: Ta đã chăm bón nó trong suốt thời gian dài qua, và như
ngươi đã thấy, nay nó đã kết nhiều trái.

23 Và chuyện rằng Chúa vườn bảo người tôi tớ rằng: Hãy xem đây! Này ta có trồng
một cành khác của cây ấy ở đây nữa; và ngươi biết rằng phần đất này lại còn xấu hơn
phần đất trước nữa. Nhưng hãy nhìn xem cây này! Ta đã chăm bón nó suốt thời gian
dài qua, và nay nó kết nhiều trái; vậy hãy hái những trái ấy và để dành nó cho lúc trái
mùa, ngõ hầu ta có thể cất giữ nó cho riêng ta.

24 Và chuyện rằng, Chúa vườn lại bảo người tôi tớ của mình rằng: Hãy xem đây! Hãy
nhìn một cành khác nữa đây mà ta đã trồng; này, ta cũng đã chăm bón cây này, và nó
đã kết trái.

25 Rồi ông bảo người tôi tớ: Hãy xem đây, hãy nhìn cây cuối cùng này! Này, cây này
ta đã trồng trong một phần đất tốt, và ta đã chăm sóc nó suốt thời gian dài qua, nhưng
chỉ có một phần của cây kết cho ta những quả lành, còn những phần khác của cây
toàn kết trái dại cả; này, ta đã chăm bón cây này chẳng khác chi những cây khác.

26 Và chuyện rằng, Chúa vườn bảo người tôi tớ rằng: Hãy cắt những cành không kết
trái lành và quăng hết vào lửa cho ta.

27 Nhưng này, người tôi tớ bèn thưa với ông rằng: Chúng ta hãy tỉa xén nó, vun xới
nó và chăm bón nó một thời gian nữa, rồi biết đâu nó chẳng đem lại cho Ngài những
trái tốt lành để Ngài có thể để dành cho lúc trái mùa.

28 Và chuyện rằng, Chúa vườn cùng tôi tớ của Chúa vườn chăm bón tất cả các cây
trái trong vườn.

29 Và chuyện rằng, một thời gian lâu qua đi, Chúa vườn bèn bảo tôi tớ của ông rằng:
Nào, chúng ta hãy đi xuống vườn để chúng ta có thể làm việc lại trong vườn. Vì này,
thời gian đã gần kề, và sự cuối cùng cũng sắp đến rồi, vậy nên, ta cần phải để dành các
trái cho ta khi trái mùa.

30 Và chuyện rằng, Chúa vườn và người tôi tớ đi xuống vườn. Cả hai cùng đi đến cây
mà lúc trước những cành thiên nhiên đã bị cắt bỏ, và những cành dại đã được ghép
thay vào. Này, đủ loại trái đã kết nặng trỉu trên cành!

31 Và chuyện rằng, Chúa vườn nếm thử trái cây ấy, ông nếm đủ loại theo thứ tự của
nó. Rồi Chúa vườn bảo rằng: Này, chúng ta đã chăm bón cây này suốt thời gian dài
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qua, và nay ta đã để dành cho ta được nhiều trái cho lúc trái mùa.
32 Nhưng này, mặc dù lần này nó kết nhiều trái, nhưng chẳng có trái nào tốt lành cả.

Và này, nó cho ta đủ loại trái xấu, và nó chẳng lợi ích gì cho ta cả, mặc dù với biết bao
công lao khó nhọc của chúng ta; và giờ đây, ta lấy làm đau buồn là ta phải mất cây này.

33 Rồi Chúa vườn hỏi người tôi tớ rằng: Bây giờ chúng ta phải làm gì với cây này để
ta có thể thu hoạch được lại những trái tốt cho riêng ta?

34 Người tôi tớ bèn thưa với chủ mình rằng: Này, vì Ngài đã ghép những cành cây ô
liu dại vào cây này để nó nuôi dưỡng những rễ cây ấy sống và không chết; nhờ thế mà
Ngài thấy nó vẫn được tươi tốt.

35 Và chuyện rằng, Chúa vườn bèn bảo người tôi tớ của mình rằng: Cây này chẳng
đem lại lợi ích gì cho ta, cả rễ cây này nữa, cũng chẳng ích lợi gì cho ta nếu nó vẫn đem
lại cho ta những trái xấu.

36 Tuy nhiên ta biết rằng, những rễ cây này đều tốt cả, và vì mục đích riêng của ta, ta
đã giữ gìn chúng; và cũng vì chúng còn đầy sức sống mạnh nên, cho tới giờ, chúng vẫn
kết trái tốt trên những cành dại.

37 Nhưng này, những cành dại đã mọc lấn các rễ cây ấy; và cũng vì những cành dại đã
mọc lên mạnh hơn rễ nên cây đã kết nhiều trái xấu; và vì cây đã kết quá nhiều trái xấu
nên ngươi thấy rằng cây đã bắt đầu héo tàn; và chẳng bao lâu sẽ tới lúc nó chín muồi
và phải bị ném vào lửa, trừ phi chúng ta phải làm một việc gì để gìn giữ nó.

38 Và chuyện rằng, Chúa vườn đã bảo người tôi tớ của mình rằng: Chúng ta hãy đi
xuống chỗ xa nhất trong vườn để xem những cành thiên nhiên của cây ấy có kết trái
xấu không.

39 Và chuyện rằng, hai người cùng đi xuống chỗ xa nhất trong vườn. Và chuyện rằng,
họ trông thấy những trái do cành thiên nhiên sinh ra cũng hư; phải, cả cành thứ nhất
lẫn cành thứ nhì và cành cuối cùng; và tất cả trái đều hư hết.

40 Và những trái dại của cành cuối cùng đã lan tràn phần cây mà trước kia đã kết trái
tốt, đến nỗi cành này đã khô héo và chết.

41 Và chuyện rằng, Chúa vườn khóc và bảo người tôi tớ rằng: Ta đã có thể làm gì hơn
nữa cho vườn cây này của ta?

42 Này, ta đã biết rằng tất cả những trái cây trong vườn, trừ những cây này, đều hư hết.
Và giờ đây, ngay cả những cây này đã có lần kết trái tốt nay cũng trở nên hư; và giờ
đây, tất cả cây trong vườn của ta đều vô dụng hết, chỉ còn cách đốn đi và ném vào lửa
mà thôi.

43 Và hãy nhìn xem cây cuối cùng này, là cây có cành khô héo, ta đã trồng nó trong
một chỗ đất tốt; phải, một chỗ đất chọn lọc cho ta hơn hết thảy mọi nơi khác trong
vườn của ta.

44 Và ngươi đã thấy rằng ta cũng đã đốn hết những cây khác đã choán chỗ đất này để
ta có thể trồng cây này thay vào.

45 Và ngươi đã thấy rằng, một phần của cây đã kết trái tốt, và một phần của cây thì
kết trái dại; và cũng vì ta không chịu chặt những cành xấu đi và quăng vào lửa, này,
chúng đã lấn qua phần tốt của cây, đến nỗi nay nó đã khô héo.

46 Và giờ đây, này, mặc dù với tất cả sự chăm sóc chúng ta đã dành cho khu vườn này,
nhưng các cây trong vườn đều hư hết, khiến chúng không còn kết được một trái tốt
lành nào nữa, và ta đã từng hy vọng giữ gìn chúng để có thể để dành trái được cho ta
lúc trái mùa. Nhưng, này, chúng chẳng khác chi cây ô liu dại, và chúng không còn giá
trị gì nữa, mà chỉ còn cách bị đốn đi và ném vào lửa mà thôi; và ta lấy làm đau buồn là
ta phải mất chúng.
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47 Nhưng ta đã có thể làm gì hơn nữa trong vườn của ta? Phải chăng ta đã nghỉ tay
không chăm bón nó? Không, ta đã chăm sóc nó, đã vun xới nó, đã tỉa xén và đã bón
phân cho nó. Hầu như suốt ngày bàn tay ta đã dang ra, và sự cuối cùng đã gần kề. Ta
rất lấy đau buồn là ta phải đốn tất cả cây trong vườn của ta, và quăng chúng vào lửa để
đốt bỏ chúng đi. Ai là người đã làm hư vườn của ta?

48 Và chuyện rằng, người tôi tớ bèn thưa với chủ mình rằng: Phải chăng đó là vì cây
trong vườn mọc cao quá—phải chăng vì những cành cây đã lấn áp phần rễ cây tốt ở
dưới? Và phải chăng vì các cành cây đã lấn áp rễ cây, nên này, chúng đã mọc mau lẹ
hơn sức sống của rễ cây, chúng đã giành hết sức sống về phần chúng. Này, tôi xin thưa,
phải chăng đó là nguyên do đã làm cho những cây trong vườn của Ngài hư hết?

49 Và chuyện rằng, Chúa vườn đã bảo người tôi tớ rằng: Chúng ta hãy đi đốn hết cây
trong vườn và ném chúng vào lửa, để chúng không còn choán đất trong vườn của ta
nữa, vì ta đã làm tất cả mọi việc cho chúng rồi. Ta đã có thể làm gì hơn nữa cho vườn
cây của ta?

50 Nhưng này, người tôi tớ lại thưa cùng Chúa vườn rằng: Xin Ngài hãy tha cho nó
một thời gian ngắn nữa.

51 Chúa vườn bèn nói rằng: Phải, ta sẽ tha cho nó một thời gian ngắn nữa, vì ta cũng
lấy làm đau buồn là ta phải mất những cây trong vườn của ta.

52 Vậy nên, chúng ta hãy cắt những cành của những cây mà ta đã trồng trong chỗ xa
nhất trong vườn của ta, rồi chúng ta hãy đem ghép chúng lại với cây hồi trước của
chúng; và chúng ta hãy chặt bỏ những cành có trái đắng đi, và ghép những cành thiên
nhiên thay vào những chỗ đó.

53 Và ta sẽ làm vậy là để cho cây khỏi bị chết, để may ra, ta có thể gìn giữ rễ của nó cho
mục đích riêng của ta.

54 Và, này, những rễ của các cành thiên nhiên của cây mà ta đã trồng tại những nơi ta
thích nay vẫy còn sống; vậy nên, để ta có thể gìn giữ chúng cho mục đích riêng của ta,
ta sẽ lấy những cành của cây này đem ghép trở lại với chúng. Phải, ta sẽ ghép những
cành cây vào cây mẹ của chúng, để ta cũng có thể gìn giữ cho riêng ta những rễ cây, và
đợi cho đến khi nào chúng đủ sức mạnh, thì biết đâu, chúng lại chẳng kết cho ta
những trái tốt lành, và ta vẫn có thể hãnh diện về những trái cây trong vườn của ta.

55 Và chuyện rằng, cả hai người bèn lấy những cành cây từ cây thiên nhiên nhưng nay
nó đã trở thành hoang dại, và đem ghép vào với những cây thiên nhiên mà nay chúng
cũng đã trở thành hoang dại.

56 Và họ còn lấy những cành của các cây thiên nhiên nhưng nay đã trở thành hoang
dại mà ghép vào với cây mẹ của chúng.

57 Rồi Chúa vườn bảo người tôi tớ rằng: Chớ bẻ những cành cây dại, mà hãy bẻ
những cành có trái đắng nhất; và ghép những cành thiên nhiên vào như lời ta đã nói.

58 Và chúng ta sẽ lại chăm bón những cây trong vườn, và chúng ta sẽ tỉa xén các cành
và cắt bỏ những cành chín muồi và phải chết mà ném chúng vào lửa.

59 Và ta làm như vậy để may ra rễ cây sẽ lấy lại được sức sống vì chúng vốn rất tốt; và
nhờ sự thay đổi các cành mà cành tốt có thể lấn áp được cành xấu.

60 Và vì ta đã gìn giữ các cành thiên nhiên cùng với rễ của chúng, và ta đã ghép những
cành thiên nhiên này trở lại với cây mẹ của chúng, và đã gìn giữ những rễ cây mẹ, để
may ra, những cây trong vườn của ta sẽ có thể kết lại những trái tốt lành; và để ta có
thể tìm lại được niềm vui về những trái trong vườn của ta, và biết đâu, ta sẽ được vô
cùng hân hoan vì ta đã gìn giữ được cả rễ lẫn cành của cây đầu tiên—

61 Vậy nên, hãy đi gọi các tôi tớ lại đây, để chúng ta cùng làm việc cần mẫn với tất cả
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sức lực của chúng ta trong vườn, để chúng ta có thể chuẩn bị đường lối, ngõ hầu ta lại
có được trái thiên nhiên, là trái tốt lành và quý báu hơn hết thảy mọi trái khác.

62 Vậy nên, chúng ta hãy đi và làm việc tận lực một lần chót, vì này, sự cuối cùng đã
gần kề, và đây cũng là lần chót mà ta xén tỉa vườn cây của ta.

63 Hãy ghép những cành vào; hãy bắt đầu bằng những cành cuối cùng để chúng sẽ trở
thành những cành đầu tiên, và rồi những cành đầu tiên sẽ trở thành những cành cuối
cùng, và hãy vun xới các cây, cả cây non lẫn cây già, cả cây đầu tiên lẫn cây cuối cùng;
và cây cuối cùng lẫn cây đầu tiên, để cho tất cả mọi cây đều có thể được chăm bón một
lần cuối.

64 Vậy nên, hãy vun xới, tỉa xén và bón phân cho chúng một lần cuối, vì sự cuối cùng
đã gần kề. Và nếu những cành ghép lần chót này nẩy nở và kết thành những trái thiên
nhiên, thì lúc đó, các ngươi hãy chuẩn bị con đường cho chúng để chúng có thể nẩy
nở.

65 Và khi nào chúng bắt đầu nẩy nở, thì các ngươi sẽ tỉa xén bớt những cành có trái
đắng, tùy theo sức mọc và độ lớn của chúng; và các ngươi chớ cắt bỏ những cành xấu
ngay một lúc, vì sợ rằng, rễ cây mạnh quá đối với những cành mới ghép, rồi làm
những cành mới ghép sẽ chết đi, và ta sẽ mất hết những cây trong vườn của ta.

66 Vì ta sẽ đau buồn nếu ta phải mất những cây trong vườn của ta; vậy nên các ngươi
chỉ nên cắt bỏ những cành xấu tùy theo sức lớn của cành tốt, để cho sức sống của rễ
cây và ngọn cây được đồng đều, cho đến khi nào cành tốt lấn áp được cành xấu, và
những cành xấu đều bị đốn đi và ném vào lửa hết, để cho chúng không choán đất
trong vườn của ta, và như vậy, ta sẽ loại bỏ được những cây xấu khỏi vườn của ta.

67 Và các cành của cây thiên nhiên ta sẽ ghép trở lại vào cây thiên nhiên;
68 Và các cành của cây thiên nhiên ta sẽ ghép vào những cành thiên nhiên của cây; và

cứ thế, ta sẽ ghép chúng lại với nhau để chúng kết trái thiên nhiên, và chúng sẽ trở
thành một.

69 Và những cây xấu sẽ bị loại bỏ, phải, chúng sẽ bị loại bỏ khỏi phần đất trong vườn
cây của ta; vì này, ta chỉ tỉa xén vườn cây của ta một lần này nữa mà thôi.

70 Và chuyện rằng, Chúa vườn phái tôi tớ của ông đi. Người tôi tớ ra đi làm đúng
theo lời Chúa đã truyền lệnh; và còn đem theo những tôi tớ khác; và họ không đông
lắm.

71 Và Chúa vườn bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi làm việc trong vườn với hết sức lực
của mình. Vì này, đây là lần chót ta nuôi dưỡng vườn cây của ta; vì sự cuối cùng đã
gần kề, và vụ mùa cũng sắp đến; và nếu các ngươi đem hết sức mình ra làm việc với ta
thì các ngươi sẽ vui mừng về những trái mà ta sẽ để dành cho ta để đề phòng thời gian
sắp tới.

72 Và chuyện rằng, các tôi tớ ấy đi làm việc với hết sức lực của mình. Chúa vườn cũng
ra làm việc chung với họ nữa, và họ đã tuân theo những lệnh truyền của Chúa vườn
trong mọi việc.

73 Và rồi những trái thiên nhiên đã bắt đầu có lại trong vườn, và những cành thiên
nhiên cũng bắt đầu nẩy nở và lớn mạnh. Còn những cành cây dại bắt đầu bị cắt và loại
bỏ; và họ giữ cho rễ và ngọn được thăng bằng theo sự tăng trưởng sức sống của chúng.

74 Và cứ thế, họ đã cần mẫn làm việc theo những lệnh truyền của Chúa vườn cho đến
khi những cành xấu đã bị loại bỏ khỏi vườn, và Chúa đã giữ cho mình những cây kết
lại trái thiên nhiên; và những cây ấy đều trở thành một giống duy nhất, và những trái
cây đều bằng nhau; và Chúa vườn đã giữ cho mình được những trái thiên nhiên là
những trái quý giá nhất đối với ông từ lúc đầu.
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75 Và chuyện rằng, khi Chúa vườn trông thấy trái cây của mình tốt và vườn cây của
mình không còn hư nữa, ông bèn gọi các tôi tớ của mình lại mà bảo rằng: Này, đây là
lần cuối cùng mà chúng ta nuôi dưỡng vườn cây của ta; và các ngươi đã thấy rằng, ta
đã làm theo ý muốn của ta; và ta đã giữ được những trái thiên nhiên tốt lành chẳng
khác chi những trái lúc đầu. Và phước thay cho các ngươi, vì các ngươi đã cùng ta làm
việc một cách cần mẫn trong vườn cây của ta, và đã tuân giữ những lệnh truyền của ta,
và còn đem lại cho ta những trái thiên nhiên, khiến cho vườn của ta không còn hư
nữa, và những cành xấu đều bị loại bỏ. Này, các ngươi sẽ có được sự vui mừng với ta vì
những trái cây trong vườn của ta.

76 Vì này, đã lâu lắm ta mới để dành được cho ta những trái trong vườn của ta cho lúc
trái mùa, mà nó sẽ tới rất gần đây; và đây cũng là lần chót mà ta đã nuôi dưỡng vườn
cây của ta, và tỉa xén, vun xới, và bón phân cho nó; vậy nên ta sẽ để dành cho ta những
trái ấy trong một thời gian lâu dài, như ta đã từng nói.

77 Và khi đến lúc những trái xấu trở lại vườn của ta, thì lúc đó ta sẽ cho hái cả trái tốt
lẫn trái xấu; và những trái tốt ta sẽ giữ lại cho ta, còn những trái xấu ta sẽ ném vào nơi
dành riêng cho chúng. Và rồi vụ mùa và sự cuối cùng sẽ đến; và vườn cây của ta ta sẽ
cho đốt cháy hết.

Gia Cốp 6
1 Và giờ đây, này, hỡi các anh em, tôi đã nói với các anh em rằng, tôi sẽ tiên tri, thì này

đây là lời tiên tri của tôi rằng những gì mà tiên tri Giê Nốt đã nói, liên quan tới gia tộc
Y Sơ Ra Ên, khi ông sánh họ như cây ô liu lành, đều chắc chắn phải xảy ra.

2 Và ngày mà Ngài sẽ đưa tay ra lần thứ hai để phục hồi dân Ngài, đó là ngày, phải, là
lần cuối cùng, mà những tôi tớ của Chúa sẽ ra đi nhờ quyền năng của Ngài để nuôi
dưỡng và tỉa xén vườn cây của Ngài; và sau đó sự cuối cùng sẽ đến.

3 Và phước thay cho những ai đã cần mẫn làm việc trong vườn cây của Ngài; và đáng
rủa sả thay cho những kẻ bị đuổi vào nơi dành riêng của mình! Và rồi thế gian sẽ bị
lửa thiêu hủy.

4 Và Thượng Đế của chúng ta đã thương xót chúng ta biết bao, vì Ngài đã nhớ tới gia
tộc Y Sơ Ra Ên, cả rễ lẫn nhánh. Ngài đưa tay ra cho họ suốt ngày; vậy mà họ lại là
một dân tộc cứng cổ và hay chống báng; nhưng tất cả những ai không chai đá trong
lòng đều sẽ được cứu vào vương quốc của Thượng Đế.

5 Vậy nên, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi van xin các người bằng những lời phải lẽ
là các người hãy hối cải và đến với một tấm lòng cương quyết, và hãy gắn bó với
Thượng Đế cũng như Ngài đã gắn bó với các người. Và một khi cánh tay thương xót
của Ngài còn đưa ra đón chờ các người trong ánh sáng ban ngày, thì xin các người
đừng có chai đá trong lòng.

6 Phải, nếu hôm nay các người nghe tiếng nói của Ngài, thì chớ có chai đá trong
lòng; vì tại sao các người lại muốn chết?

7 Vì này, sau khi các người được nuôi dưỡng bằng lời tốt đẹp của Thượng Đế suốt
ngày, lẽ nào các người lại còn muốn sinh ra trái xấu để các người phải bị đốn đi và ném
vào lửa?

8 Này, lẽ nào các người lại bác bỏ những lời này? Lẽ nào các người lại bác bỏ những
lời của các vị tiên tri? Và lẽ nào các người lại bác bỏ tất cả những lời nói về Đấng Ky
Tô sau khi đã có biết bao nhiêu người nói về Ngài? Lẽ nào các người lại chối bỏ
những lời tốt đẹp của Đấng Ky Tô, và quyền năng của Thượng Đế, cùng ân tứ Đức
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Thánh Linh? Và lẽ nào các người lại dập tắt Thánh Linh và nhạo báng kế hoạch cứu
chuộc vĩ đại đã được chuẩn bị trước cho mình?

9 Các người há không biết rằng, nếu các người làm như vậy, thì quyền năng cứu
chuộc và phục sinh, hằng có nơi Đấng Ky Tô, sẽ đem các người đến trước rào phán xét
của Thượng Đế với sự hổ thẹn và tội lỗi ghê gớm hay sao?

10 Và theo quyền năng của công lý, vì công lý không thể bị chối bỏ được, các người
phải đi vào hồ lửa với diêm sinh, mà các ngọn lửa của nó không bao giờ tắt được, và
khói của nó cứ bốc lên mãi mãi và đời đời; hồ lửa với diêm sinh ấy là cực hình bất tận.

11 Ôi, vậy thì, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, các người hãy hối cải và đi vào cổng hẹp,
và hãy tiếp tục đi trên con đường hẹp, cho đến khi nào các người đạt được cuộc sống
vĩnh cửu.

12 Ôi, hãy khôn ngoan! Bây giờ tôi còn biết nói gì thêm nữa đây?
13 Sau hết, tôi xin vĩnh biệt các người cho đến ngày tôi gặp lại các người trước rào

phán xét dễ chịu của Thượng Đế, là nơi đánh những kẻ độc ác bằng sự sợ hãi kinh
hồn. A Men.

Gia Cốp 7
1 Và giờ đây chuyện rằng, mấy năm sau đó, có một người đàn ông đến ở với dân Nê Phi,

tên hắn là Sê Rem.
2 Và chuyện rằng, hắn bắt đầu thuyết giảng trong dân chúng và tuyên bố với họ rằng

sẽ không có Đấng Ky Tô. Và hắn còn giảng dạy nhiều điều nịnh hót dân chúng; và
hắn làm như vậy để hắn có thể đánh đổ giáo lý của Đấng Ky Tô.

3 Và hắn cần mẫn làm việc để hắn có thể dẫn dụ lòng dân, đến đỗi hắn đã dẫn dụ
được nhiều người; và khi hắn biết rằng, tôi, Gia Cốp có đức tin nơi Đấng Ky Tô là
Đấng sẽ đến, hắn liền tìm nhiều cơ hội để hắn có thể đến với tôi.

4 Và hắn là người học rộng đến độ hắn có một sự hiểu biết tường tận về ngôn ngữ
của dân chúng; vậy nên hắn đã đem tài ăn nói của mình ra nịnh hót dựa theo quyền
năng của quỷ dữ.

5 Và hắn hy vọng có thể lay chuyển được đức tin của tôi, mặc dù có biết bao nhiêu
điều mặc khải và nhiều điều mà tôi đã từng được chứng kiến về vấn đề này; vì quả thật
tôi đã trông thấy các thiên sứ và các vị ấy đã thuyết giảng cho tôi. Ngoài ra đôi khi tôi
còn được nghe cả tiếng nói của Chúa phán với tôi bằng chính giọng nói của Ngài; vậy
nên, tôi không thể nào bị lay chuyển được.

6 Và chuyện rằng, hắn đã đến với tôi và nói với tôi những lời như vầy: Hỡi anh Gia
Cốp, tôi đã tìm nhiều cơ hội để tôi có thể nói chuyện với anh; vì tôi thường nghe và
cũng được biết rằng anh hay đi thuyết giảng những điều mà anh gọi là phúc âm hay là
giáo lý của Đấng Ky Tô.

7 Và anh đã dẫn dụ được một số đông dân này khiến họ đi sai đường lối ngay chính
của Thượng Đế và không còn tuân giữ luật pháp Môi Se là một luật pháp chân chính;
và đã biến đổi luật pháp Môi Se thành sự tôn thờ một người, mà theo anh nói, sẽ hiện
đến vào mấy trăm năm sau. Và giờ đây này, tôi, Sê Rem, xin tuyên bố với anh rằng,
đây là một sự phạm thượng; vì không một ai có thể hiểu được những việc như vậy; vì
không ai có thể nói được những điều chưa xảy tới. Và đó là luận điệu mà Sê Rem đã
dùng để chống đối tôi.

8 Nhưng này, Đức Chúa Trời đã trút Thánh Linh của Ngài vào tâm hồn tôi đến nỗi
tôi đã làm cho hắn phải luống cuống trong mọi lời nói của hắn.
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9 Rồi tôi bảo hắn rằng: Anh chối bỏ Đấng Ky Tô là Đấng sẽ đến hay sao? Hắn bèn
trả lời: Nếu quả thật có một Đấng Ky Tô, thì tôi đâu dám chối bỏ Ngài; nhưng tôi
biết rằng không có Đấng Ky Tô, chưa bao giờ có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có.

10 Tôi bèn hỏi hắn: Anh có tin thánh thư không? Và hắn đáp lời: Có.
11 Tôi bèn bảo hắn: Như vậy là anh không hiểu thánh thư, vì quả thật thánh thư đã

làm chứng về Đấng Ky Tô. Này, tôi nói cho anh hay rằng, chẳng có một vị tiên tri nào
đã viết hay nói tiên tri mà không đề cập tới Đấng Ky Tô này.

12 Và như vậy chưa phải là hết—điều ấy còn biểu hiện rõ ràng cho tôi biết nữa, vì
chính tôi đã được nghe và thấy; và điều ấy cũng đã được biểu hiện cho tôi biết bằng
quyền năng của Đức Thánh Linh; vậy nên tôi biết rằng nếu không có sự chuộc tội thì
tất cả loài người ắt sẽ bị lạc lối.

13 Và chuyện rằng, hắn bảo tôi: Hãy cho tôi thấy một điềm triệu bằng quyền năng
này của Đức Thánh Linh mà nhờ đó anh biết được nhiều việc như vậy.

14 Và tôi trả lời hắn rằng: Tôi là ai mà dám thử Thượng Đế để cho anh thấy một điềm
triệu về điều mà chính anh đã biết rõ là có thật? Vậy mà anh chối bỏ điều đó là vì anh
thuộc về quỷ dữ. Tuy nhiên, không phải ý tôi được nên, nhưng nếu Thượng Đế có
đánh phạt anh, thì đó chính là một điềm triệu để chứng tỏ rằng Ngài có quyền năng
cả trên trời lẫn dưới đất; và cũng để chứng tỏ rằng Đấng Ky Tô sẽ đến. Lạy Chúa, ý
Ngài được nên, chứ không phải ý con.

15 Và chuyện rằng, tôi, Gia Cốp, sau khi nói xong những lời này, thì quyền năng của
Chúa đã giáng xuống hắn, đến nỗi hắn phải ngã lăn xuống đất. Và chuyện rằng, hắn
phải được săn sóc nuôi dưỡng nhiều ngày.

16 Và chuyện rằng, hắn đã nói với dân chúng: Ngày mai hãy tụ họp lại đây, vì tôi sẽ
chết; vậy nên tôi muốn nói với dân chúng trước khi tôi chết.

17 Và chuyện rằng, ngày hôm sau, dân chúng tụ họp lại, và hắn nói với họ một cách rõ
ràng và phủ nhận tất cả những điều gì hắn đã dạy họ từ trước đến nay, và hắn thừa
nhận Đấng Ky Tô cùng quyền năng của Đức Thánh Linh và sự phù trợ của các thiên
sứ.

18 Và hắn đã nói rõ cho dân chúng hay rằng hắn đã bị quyền năng của quỷ dữ lừa gạt.
Và hắn còn nói về ngục giới và sự vĩnh cửu cùng hình phạt vĩnh cửu.

19 Rồi hắn nói: Tôi e rằng tôi đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ được, vì tôi đã
dối Thượng Đế; vì tôi đã chối bỏ Đấng Ky Tô và nói rằng tôi tin thánh thư; quả thật
thánh thư đã làm chứng về Ngài. Và vì tôi đã dối Thượng Đế như vậy nên tôi rất sợ
rằng, trường hợp của tôi sẽ rất khủng khiếp; tuy nhiên tôi vẫn thú tội với Thượng Đế.

20 Và chuyện rằng, sau khi nói xong những lời này hắn không còn nói thêm được gì
nữa và hắn đã trút linh hồn.

21 Và sau khi dân chúng nghe được những lời hắn nói trước khi hắn trút linh hồn, họ
quá đỗi ngạc nhiên; rồi quyền năng của Thượng Đế bao trùm lấy họ đến độ họ phải
choáng váng và ngã xuống đất.

22 Giờ đây, sự việc này đã làm cho tôi là Gia Cốp hài lòng, vì tôi đã cầu xin điều này
với Cha tôi trên trời; vì Ngài đã nghe lời kêu cầu của tôi, và nhậm lời cầu nguyện của
tôi.

23 Và chuyện rằng, sự bình an và tình thương yêu Thượng Đế được phục hồi lại trong
dân chúng; rồi họ tìm đọc thánh thư và không còn nghe theo những lời của người
độc ác đó nữa.

24 Và chuyện rằng, có biết bao nhiêu phương cách được phác họa ra để cải thiện và
phục hồi cho dân La Man sự hiểu biết về lẽ thật. Nhưng chỉ hoài công, vì họ chỉ thấy
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vui thích trong chiến tranh và đổ máu, và họ còn ôm lòng thù hận vĩnh cửu với chúng
tôi là những người anh em của họ. Họ luôn luôn tìm cách hủy diệt chúng tôi bằng vũ
lực.

25 Vậy nên, dân Nê Phi đã tăng cường chống lại họ với vũ khí và với tất cả khả năng
của mình, và đặt tin cậy vào Thượng Đế là đá cứu rỗi của họ; vậy nên, từ trước đến nay
họ lúc nào cũng thắng được kẻ thù của mình.

26 Và chuyện rằng, tôi, Gia Cốp, bắt đầu trở nên già cả; và vì biên sử của dân tộc này
đã được ghi khắc trên các bảng khắc khác của Nê Phi, nên tôi xin chấm dứt biên sử
này, và xin tuyên bố rằng, tôi đã ghi chép với tất cả sự hiểu biết chín chắn nhất của tôi,
và cũng xin nói thêm rằng, thời gian đã trôi qua cùng với chúng tôi, và cuộc đời của
chúng tôi rồi đây cũng trôi qua như một giấc mộng. Hơn nữa chúng tôi chỉ là một
dân tộc cô đơn, trầm lặng, nay đây mai đó, đã bị đuổi ra khỏi Giê Ru Sa Lem, và sinh
trưởng trong nỗi thống khổ trong vùng hoang dã, đã bị anh em mình ghét bỏ, và điều
đó đã gây ra biết bao chiến tranh cùng những cuộc tranh chấp; vậy nên, chúng tôi đã
sống trọn cuộc đời của chúng tôi trong trạng thái buồn thảm.

27 Và tôi, Gia Cốp, thấy rằng mình sắp nằm xuống lòng mộ nay mai, nên đã dặn dò
con trai tôi là Ê Nót rằng: Con hãy cất giữ những bảng khắc này. Tôi còn nói cho nó
biết những điều mà anh Nê Phi của tôi đã dặn tôi phải làm, và nó có hứa là sẽ tuân
theo những lời dặn bảo đó. Tôi xin chấm dứt việc ghi chép lên các bảng khắc này, mặc
dù tôi chẳng ghi chép được gì nhiều; và tôi xin gởi lời chào vĩnh biệt độc giả, hy vọng
rằng, những lời của tôi sẽ được nhiều đồng bào của tôi đọc tới. Vĩnh biệt đồng bào.
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Sách ÊNót
1 Này, chuyện rằng, tôi, Ê Nót, biết cha tôi là một người công minh—vì ông đã dạy tôi

bằng ngôn ngữ của ông và theo sự dưỡng dục cùng sự khuyên răn của Chúa—phước
thay danh Thượng Đế của tôi về vấn đề này—

2 Và tôi xin kể cho các người nghe về sự phấn đấu của tôi trước Thượng Đế, trước
khi tôi được xá miễn tội lỗi.

3 Này, khi tôi vào rừng săn thú, thì những lời mà tôi thường nghe cha tôi nói về cuộc
sống vĩnh cửu và niềm vui của các thánh đồ in sâu vào tim tôi.

4 Và tâm hồn tôi tràn đầy sự khao khát; tôi bèn quỳ xuống trước Đấng Sáng Tạo tôi,
và tôi kêu cầu Ngài với lời cầu nguyện và khẩn cầu mãnh liệt cho tâm hồn tôi; và tôi
đã kêu cầu Ngài suốt ngày; phải, và khi đêm đến, tôi vẫn còn cất cao lời van xin để cho
những lời của tôi thấu đến các tầng trời.

5 Và thế rồi, một tiếng nói vọng đến tai tôi mà rằng: Ê Nót, ngươi đã được tha tội, và
ngươi sẽ được phước.

6 Và tôi, Ê Nót, biết rằng Thượng Đế không thể nói dối được; vậy nên tội lỗi của tôi
đã được tẩy sạch.

7 Và tôi thưa rằng: Lạy Chúa, làm sao điều này lại có thể xảy ra được?
8 Và Ngài phán cùng tôi rằng: Vì đức tin của ngươi nơi Đấng Ky Tô, là Đấng mà

ngươi chưa từng nghe hay thấy. Và phải còn nhiều năm nữa Ngài mới biểu hiện trong
xác thịt. Vậy nên, hãy đi, đức tin của ngươi làm cho ngươi được trọn lành.

9 Giờ đây, chuyện rằng, khi tôi nghe được những lời như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy
ước mong cho sự an lạc của đồng bào tôi, là dân Nê Phi; vậy nên, tôi đã đem hết tâm
hồn mình dâng lên Thượng Đế vì họ.

10 Và trong lúc tôi đang vận dụng hết tâm hồn mình như vậy, này, tiếng nói của Chúa
lại đến với tâm trí tôi mà rằng: Ta sẽ đến viếng thăm đồng bào của ngươi tùy theo sự
chuyên tâm của chúng trong việc tuân giữ các lệnh truyền của ta. Ta đã ban cho chúng
đất này, và đây là đất thánh; và ta sẽ không bao giờ rủa sả đất này nếu không phải vì sự
bất chính; vậy nên, ta sẽ đến viếng thăm đồng bào của ngươi đúng như lời ta đã phán;
và những tội lỗi của chúng, ta sẽ ghép cùng sự buồn khổ mà trút lên đầu chúng.

11 Và sau khi tôi, Ê Nót, nghe được những lời như vậy, thì đức tin của tôi nơi Chúa
bắt đầu khó lay chuyển; và tôi vận dụng hết tâm hồn mình, khẩn cầu Ngài rất lâu cho
đồng bào của tôi là dân La Man.

12 Và chuyện rằng, sau khi tôi chuyên tâm cầu nguyện và gắng sức thì Chúa phán bảo
tôi rằng: Ta sẽ ban cho ngươi theo những điều ngươi mong muốn, nhờ đức tin của
ngươi.

13 Và giờ đây này, đây là điều mà tôi mong muốn cầu xin Ngài: Nếu quả thật dân của
tôi, là dân Nê Phi một ngày kia sẽ sa vào vòng phạm giới, và bằng cách nào đó bị hủy
diệt, còn dân La Man sẽ không bị hủy diệt, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo tồn một biên sử
của dân tôi, là dân Nê Phi; dù Ngài có phải dùng đến quyền năng cánh tay thánh của
Ngài, để cho đến một ngày nào đó trong tương lai, biên sử này sẽ được truyền đến tay
dân La Man, thì may ra, họ có thể sẽ được dẫn đến sự cứu rỗi—

14 Vì hiện nay, tất cả sự cố gắng của chúng tôi để phục hồi cho họ đức tin chân chính
đều vô hiệu quả. Và họ còn thề nguyền trong cơn nóng giận rằng: Nếu có thể, họ sẽ
hủy diệt hết những biên sử của chúng tôi cùng chúng tôi, và hủy diệt luôn cả những
truyền thống của tổ phụ chúng tôi nữa.

15 Vậy nên, vì tôi biết được rằng Đức Chúa Trời có thể bảo tồn những biên sử của

110 ê nót



chúng tôi, tôi lại càng không ngớt kêu cầu Ngài, vì Ngài có phán bảo tôi rằng: Bất cứ
điều gì ngươi xin với đức tin, và tin tưởng rằng mình sẽ được ban cho trong danh
Đấng Ky Tô, thì ngươi sẽ nhận được.

16 Và tôi đã có đức tin, tôi đã kêu cầu Thượng Đế, xin Ngài bảo tồn các biên sử; và
Ngài đã giao ước với tôi rằng Ngài sẽ mang nó tới người La Man khi đến kỳ định của
Ngài.

17 Và tôi, Ê Nót, biết rằng, điều này sẽ xảy ra đúng như giao ước mà Ngài đã lập; vậy
nên, tâm hồn tôi được yên ổn.

18 Và Chúa có phán bảo tôi rằng: Tổ phụ của con cũng đã cầu khẩn ta điều này; và
điều này sẽ được thực hiện cho họ theo đức tin của họ; vì đức tin của họ cũng giống
như đức tin của con.

19 Và giờ đây chuyện rằng, tôi, Ê Nót đi khắp nơi trong dân Nê Phi, nói tiên tri về
những điều sẽ xảy ra, và làm chứng cho những điều tôi đã được nghe và thấy.

20 Và tôi làm chứng rằng, dân Nê Phi đã chuyên tâm tìm cách để phục hồi cho người
La Man đức tin chân chính nơi Thượng Đế. Nhưng công lao khó nhọc của chúng tôi
đã vô hiệu quả; lòng thù hận của họ đã cố định, và họ đã buông thả theo bản chất xấu
xa của họ, khiến họ trở nên một dân tộc dã man, tàn bạo, và khát máu, tôn thờ hình
tượng, bẩn thỉu, ăn thịt dã thú; họ ở trong các lều trại, và đi lang thang khắp chốn
trong vùng hoang dã với khố da thắt ngang lưng và đầu cạo trọc; và tài năng của họ
nằm trong việc xử dụng cung, đao, và rìu. Và phần đông họ chỉ ăn thịt sống; và họ
luôn luôn tìm cách hủy diệt chúng tôi.

21 Và chuyện rằng, dân Nê Phi thì cày cấy đất đai, trồng tỉa đủ loại ngũ cốc, trái cây,
chăn nuôi các đàn gia súc và các bầy thú, các đàn bò chiên đủ loại, dê, dê rừng, và
nhiều ngựa.

22 Và có rất nhiều vị tiên tri ở giữa chúng tôi. Và dân chúng thì lại cứng cổ và chậm
hiểu.

23 Và không có gì khác hơn ngoài sự nghiêm khắc, việc thuyết giảng và tiên tri về
chiến tranh, những cuộc tranh chấp và diệt vong, để liên tục nhắc nhở họ về cái chết
và sự trường tồn vĩnh cửu, cùng những sự phán xét và quyền năng của Thượng Đế, và
tất cả những điều này—để thức tỉnh họ và giữ cho họ luôn luôn trong sự kính sợ
Chúa. Tôi xin nói rằng, không có điều nào ngoài những điều này, và bằng những lời
nói hết sức minh bạch, mới có thể ngăn ngừa họ khỏi bị chóng rơi vào chỗ diệt vong.
Và theo cách thức này mà tôi viết về họ.

24 Và tôi đã nhìn thấy những cuộc chiến tranh giữa dân Nê Phi và dân La Man trong
những ngày tháng của đời tôi.

25 Và chuyện rằng, tôi đã bắt đầu già cả, thế là một trăm bảy mươi chín năm đã qua
rồi, kể từ ngày tổ phụ Lê Hi của chúng tôi rời Giê Ru Sa Lem.

26 Và tôi thấy rằng, chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ đi xuống mồ, sau khi đã được quyền
năng của Thượng Đế tác động, để tôi phải thuyết giảng và nói tiên tri với dân này, và
rao truyền lời của Thượng Đế theo lẽ thật hằng có trong Đấng Ky Tô. Và suốt đời tôi,
tôi đã rao truyền lời đó, và vui với công việc này hơn hết mọi điều gì khác trên thế
gian này.

27 Và chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ đến chốn an nghỉ của tôi, tức là về với Đấng Cứu
Chuộc của tôi; vì tôi biết rằng, nơi Ngài tôi sẽ an nghỉ. Và tôi cảm thấy sung sướng
khi nghĩ tới ngày mà thể xác hữu diệt của tôi đây sẽ được khoác lên sự bất diệt, và sẽ
được đứng trước mặt Ngài; lúc đó tôi sẽ hân hoan nhìn thấy mặt Ngài, và Ngài sẽ
phán bảo tôi rằng: Hãy đến cùng ta, hỡi ngươi là kẻ được phước, có một chỗ đã sửa
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soạn sẵn cho ngươi trong các gian nhà của Cha ta. A Men.
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SáchGia Rôm
1 Giờ đây, này, tôi, Gia Rôm, xin được viết ít lời, theo lệnh của cha tôi là Ê Nót, để cho

gia phả của chúng tôi được lưu giữ.
2 Và vì các bảng khắc này quá nhỏ, và những điều viết ra đây là nhằm mục đích có lợi

ích cho đồng bào của chúng tôi là dân La Man, vậy nên tôi cần phải viết lên một ít;
tuy nhiên, tôi sẽ không viết về những điều tôi tiên tri và những điều tôi được mặc
khải. Vì tôi có thể viết gì hơn những điều mà tổ phụ tôi đã viết? Chẳng phải họ đã
tiết lộ kế hoạch cứu rỗi hay sao? Tôi nói cho các người hay, phải, và như thế là đủ cho
tôi lắm rồi.

3 Này, điều cần thiết là có nhiều việc phải làm ở giữa dân này, vì lòng họ chai đá, tai
họ điếc, trí họ tối tăm, và cổ họ cứng; tuy nhiên, Thượng Đế vẫn còn thương xót họ
vô cùng, và cho đến bây giờ Ngài cũng chưa nỡ quét họ khỏi mặt đất này.

4 Và trong số chúng ta cũng có nhiều người có được nhiều điều mặc khải, vì họ
không phải ai cũng là những người cứng cổ. Và tất cả những ai không cứng cổ và có
đức tin thì sẽ có được sự giao cảm với Đức Thánh Linh, là Đấng biểu hiện cho con cái
loài người biết tùy theo đức tin của họ.

5 Và giờ đây, này, hai trăm năm đã trôi qua, và dân Nê Phi nay đã trở nên hùng mạnh
trong xứ. Họ biết tuân giữ luật pháp Môi Se cùng giữ ngày sa bát được thánh đối với
Chúa. Họ không phạm thượng và cũng không phỉ báng. Và các luật pháp trong xứ
hết sức nghiêm nhặt.

6 Và họ sống phân tán khắp nơi trong xứ, và cả dân La Man cũng vậy. Và họ đông
hơn dân Nê Phi; và họ thích sát nhân và uống máu thú vật.

7 Và chuyện rằng, họ đến gây chiến với chúng tôi, dân Nê Phi, rất nhiều lần. Nhưng
các vua và các nhà lãnh đạo của chúng tôi là những người có đức tin mạnh mẽ ở
Chúa; và họ đã dạy cho dân chúng biết những đường lối của Chúa; vậy nên, chúng tôi
đã chống cự được dân La Man và đánh đuổi họ ra khỏi xứ sở chúng tôi; và chúng tôi
bắt đầu củng cố lại các thành phố của chúng tôi, hay bất cứ nơi nào khác trên đất thừa
hưởng của chúng tôi.

8 Và chúng tôi gia tăng dân số rất mau lẹ, và sống lan tràn khắp xứ, và trở nên vô
cùng giàu có về vàng, bạc, các vật quý giá, các kiến trúc mỹ thuật bằng gỗ, các dinh
thự, máy móc, và luôn cả sắt, đồng, thau, thép, làm được đủ loại dụng cụ cày xới đất,
và khí giới chiến tranh—phải, như những mũi tên bén nhọn, ống đựng tên, lao, giáo,
và tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho chiến tranh.

9 Và vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dân La Man như vậy, nên họ
không đánh thắng chúng tôi. Nhưng lời của Chúa đã được ứng nghiệm, khi Ngài
phán với tổ phụ chúng tôi như vầy: Chừng nào các ngươi còn biết tuân giữ các lệnh
truyền của ta, thì các ngươi sẽ được thịnh vượng trong xứ.

10 Và chuyện rằng, các vị tiên tri của Chúa cũng cảnh cáo dân Nê Phi, theo lời của
Thượng Đế, rằng nếu họ không biết tuân giữ các lệnh truyền mà lại sa vào vòng phạm
giới thì họ sẽ bị hủy diệt khỏi mặt đất.

11 Vậy nên, các vị tiên tri, các thầy tư tế và các thầy giảng đều cần mẫn làm việc và hết
sức nhẫn nại khuyên nhủ dân chúng hãy cần mẫn, giảng dạy luật pháp Môi Se và mục
đích của sự ban hành luật pháp này; thuyết phục dân chúng trông chờ Đấng Mê Si và
tin nơi Ngài là Đấng sẽ đến như thể là Ngài đã đến rồi vậy. Và trên đây là những điều
mà họ đã giảng dạy dân chúng.

12 Và chuyện rằng, nhờ làm vậy mà họ đã tránh cho dân chúng khỏi bị hủy diệt trên
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xứ sở này; vì họ dùng lời nói làm cắn rứt lòng dân chúng, và luôn luôn đưa dân chúng
đến sự hối cải.

13 Và chuyện rằng, hai trăm ba mươi tám năm đã trôi qua—mà phần lớn khoảng
thời gian này đã đầy những cuộc chiến tranh, những sự tranh chấp, cùng những mối
bất hòa.

14 Và tôi, Gia Rôm, không viết thêm gì nữa, vì các bảng khắc này quá nhỏ. Nhưng
này, hỡi đồng bào, các người có thể tìm đọc những bảng khắc khác của Nê Phi; vì này,
trên các bảng khắc đó có ghi chép các biên sử về các trận chiến của chúng ta, theo sự
ghi chép của các vua, hay của những người mà họ sai ghi chép.

15 Và tôi trao những bảng khắc này vào tay con trai tôi là Ôm Ni, để những bảng khắc
này được gìn giữ theo những lệnh truyền của tổ phụ tôi.
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SáchÔmNi
1 Này, chuyện rằng, tôi, Ôm Ni, có nhận được lệnh của cha tôi là Gia Rôm bảo phải

viết chút ít vào những bảng khắc này, để bảo tồn gia phả của chúng tôi—
2 Vậy nên, tôi muốn các người hiểu rằng, trong đời tôi, tôi đã từng chiến đấu với

gươm đao để gìn giữ dân tôi, là dân Nê Phi, khỏi rơi vào tay kẻ thù của họ, là dân La
Man. Nhưng này, chính tôi lại là một người độc ác, và tôi đã không tuân giữ các luật
lệ cùng các lệnh truyền của Chúa mà đáng lẽ tôi đã phải tuân theo.

3 Và chuyện rằng, hai trăm bảy mươi sáu năm đã trôi qua, chúng tôi đã có nhiều thời
gian thái bình; và chúng tôi cũng có nhiều thời gian chiến tranh và đổ máu trầm
trọng. Phải, tóm lại, hai trăm tám mươi hai năm đã trôi qua, và tôi đã lưu giữ những
bảng khắc này theo những lệnh truyền của các tổ phụ tôi; và tôi đã trao những bảng
khắc này lại cho con trai tôi là A Ma Rôn. Và tôi xin chấm dứt.

4 Và giờ đây, tôi, A Ma Rôn, sẽ viết xuống bất cứ điều gì tôi muốn viết, mặc dù chỉ
rất ít, vào sách của cha tôi.

5 Này, chuyện rằng, ba trăm hai mươi năm đã trôi qua, và phần lớn những phần tử ác
độc của dân Nê Phi đều bị hủy diệt.

6 Vì Chúa, không chịu để sau khi Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem và gìn
giữ và bảo tồn cho họ khỏi bị rơi vào tay kẻ thù, phải, Ngài không chịu để cho những
lời của Ngài không được ứng nghiệm, đó là những lời mà Ngài đã phán với các tổ phụ
chúng tôi như vầy: Chừng nào các ngươi không còn tuân giữ những lệnh truyền của
ta thì các ngươi sẽ không được thịnh vượng trong xứ.

7 Vậy nên, Chúa đã đến viếng họ bằng sự đoán phạt nặng nề; tuy nhiên, Ngài đã
dung tha những người ngay chính để họ khỏi bị diệt vong, và giải cứu họ khỏi bàn tay
kẻ thù của họ.

8 Và chuyện rằng, tôi trao những bảng khắc này lại cho em trai tôi là Kê Mích.
9 Giờ đây, tôi, Kê Mích, xin ghi chép lại một ít sự việc cùng chung trong một sách

với anh tôi; vì này, tôi nhận thấy những dòng chữ cuối cùng đã do chính tay anh tôi
viết ra; và anh tôi đã viết những dòng đó ngay trong ngày anh tôi trao những bảng
khắc này lại cho tôi. Và theo cách thức này, chúng tôi lưu giữ những biên sử, đúng
theo các lệnh truyền của các tổ phụ chúng tôi. Và tôi xin chấm dứt.

10 Này, tôi, A Bi Na Đôm, là con trai của Kê Mích. Này, chuyện rằng tôi đã chứng
kiến nhiều cuộc chiến và tranh chấp giữa dân tôi, là dân Nê Phi, và dân La Man; và
với thanh kiếm của tôi, tôi đã từng lấy mạng nhiều người La Man để bảo vệ đồng bào
của tôi.

11 Và này, biên sử của dân này được ghi khắc trên các bảng khắc đã được các vị vua
lưu giữ theo các thế hệ; và tôi không biết được một điều mặc khải hay tiên tri nào
ngoài những điều đã ghi chép trong sách; vậy nên, những điều đã viết ra đây là đầy đủ
rồi. Và tôi xin chấm dứt.

12 Này, tôi là A Ma Lê Ki, con trai của A Bi Na Đôm. Này, tôi xin nói với các người ít
lời về Mô Si A, là người đã được tôn lên làm vua xứ Gia Ra Hem La; vì này, ông được
Chúa báo cho biết phải trốn khỏi xứ Nê Phi, và tất cả những ai biết nghe theo tiếng
nói của Chúa cũng phải rời khỏi xứ ấy cùng với ông, để đi vào vùng hoang dã.

13 Và chuyện rằng, ông đã làm theo như lời Chúa truyền lệnh ông. Và họ, tất cả
những người biết nghe theo tiếng nói của Chúa, đã rời khỏi xứ ấy đi vào vùng hoang
dã; và họ được hướng dẫn bởi nhiều điều giáo huấn và tiên tri. Và họ không ngớt được
lời của Thượng Đế khuyên răn; và họ được cánh tay quyền năng của Ngài dẫn dắt, qua
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vùng hoang dã, cho đến khi họ đến được xứ mà người ta gọi là xứ Gia Ra Hem La.
14 Và họ đã tìm thấy một sắc dân gọi là dân Gia Ra Hem La. Giờ đây, có một sự vui

mừng lớn lao trong dân Gia Ra Hem La; và Gia Ra Hem La cũng mừng rỡ vô cùng vì
Chúa đã gởi đến dân của Mô Si A cùng với những bảng khắc bằng đồng có chứa đựng
biên sử của dân Do Thái.

15 Này, chuyện rằng, Mô Si A khám phá ra rằng, dân Gia Ra Hem La phát xuất từ
Giê Ru Sa Lem vào thời Sê Đê Kia, vua Giu Đa, bị bắt đày qua Ba Bi Lôn.

16 Và họ đã hành trình trong vùng hoang dã và được bàn tay Chúa dẫn qua đại dương
để đến vùng đất mà Mô Si A tìm thấy họ; và họ đã cư ngụ ở đó từ ngày ấy.

17 Và vào lúc Mô Si A tìm thấy họ, thì họ đã trở nên một dân vô cùng đông đảo. Tuy
nhiên, họ cũng từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều sự tranh chấp trầm trọng,
và thỉnh thoảng đã bị ngã gục bởi gươm đao. Ngôn ngữ của họ đã trở nên hủ bại; và
họ đã không mang theo một biên sử nào với họ; và họ phủ nhận sự hiện hữu của
Đấng Sáng Tạo ra họ; và cả Mô Si A lẫn dân của Mô Si A đều không hiểu được họ.

18 Nhưng chuyện rằng, Mô Si A khiến họ được dạy ngôn ngữ của ông. Và chuyện
rằng, sau khi họ được dạy ngôn ngữ của Mô Si A, Gia Ra Hem La kể gia phả của tổ
phụ ông theo trí nhớ của ông; và những lời ấy được ghi chép nhưng không nằm trong
những bảng khắc này.

19 Và chuyện rằng, dân Gia Ra Hem La và dân Mô Si A cùng nhập vào nhau, và Mô
Si A được tôn lên làm vua của họ.

20 Và chuyện rằng, vào thời Mô Si A, người ta có mang đến cho ông một tảng đá lớn
có những điều chạm khắc trên đó; và ông đã phiên dịch những điều chạm khắc ấy
bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế.

21 Những điều chạm khắc ấy có kể về một người tên là Cô Ri An Tum Rơ, và việc dân
ông bị sát hại. Và Cô Ri An Tum Rơ đã được dân Gia Ra Hem La tìm thấy; và ông đã
sống với họ trong một thời gian là chín tháng.

22 Nó cũng còn đề cập ít lời về tổ phụ ông. Và thủy tổ của ông phát xuất từ ngọn
tháp, vào thời mà Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ của dân chúng và sự nghiêm trị của
Chúa đã giáng xuống họ, theo sự phán xét công bình của Ngài; và những nắm xương
tàn của họ đã nằm rải rác trên đất miền bắc.

23 Này, tôi, A Ma Lê Ki, sinh ra vào thời Mô Si A. Tôi sống và chứng kiến được lúc
ông băng hà; và Bên Gia Min, con trai của ông, lên trị vì thế ông.

24 Và này, vào thời vua Bên Gia Min, tôi đã chứng kiến một trận chiến rất ác liệt và
đổ máu rất nhiều giữa hai dân tộc Nê Phi và La Man. Nhưng này, dân Nê Phi được
nhiều ưu thế hơn họ; phải, đến đỗi vua Bên Gia Min đã đánh đuổi họ ra khỏi xứ Gia
Ra Hem La.

25 Và chuyện rằng, tôi bắt đầu trở nên già cả; và vì không con nối dõi, và biết vua Bên
Gia Min là một người công minh trước mặt Chúa, vậy nên tôi trao những bảng khắc
này cho vua, khuyên nhủ mọi người hãy đến với Thượng Đế, Đấng Thánh của Y Sơ
Ra Ên, và hãy tin các lời tiên tri và những điều mặc khải, và vào sự phù trợ của các
thiên sứ và ân tứ nói nhiều thứ tiếng, ân tứ thông dịch các ngôn ngữ, cùng tất cả
những điều thiện; vì chẳng có một điều thiện nào lại không do Chúa mà ra; còn
những điều gì xấu xa đều do quỷ dữ đem lại.

26 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi mong rằng các người hãy đến cùng
Đấng Ky Tô, là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, và chia xẻ sự cứu rỗi của Ngài cùng
quyền năng cứu chuộc của Ngài. Phải, các người hãy đến cùng Ngài, và hãy dâng tất cả
tâm hồn mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài, và hãy tiếp tục nhịn ăn và cầu
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nguyện, và kiên trì đến cùng; và như Chúa là Đấng hằng sống, các người sẽ được cứu.
27 Và giờ đây tôi xin nói sơ qua về một số người đã đi vào vùng hoang dã để trở lại xứ

Nê Phi; vì có một số đông mong muốn chiếm hữu lại đất thừa hưởng của mình.
28 Vậy nên họ đã đi vào vùng hoang dã. Và người lãnh đạo của họ là một người cường

tráng, mạnh mẽ và cứng cổ, vậy nên hắn đã gây ra một cuộc tranh chấp giữa bọn họ;
rồi tất cả bọn họ đều bị giết chết trong vùng hoang dã, chỉ còn lại năm chục người, và
họ trở về lại xứ Gia Ra Hem La.

29 Và chuyện rằng, họ lại đem một số đông người khác hành trình vào vùng hoang dã.
30 Và tôi, A Ma Lê Ki, có một người em trai cũng đi theo bọn họ. Và từ ngày ấy, tôi

không còn biết gì về họ nữa. Và nay tôi sắp phải nằm xuống trong lòng mộ; và những
bảng khắc này đã đầy. Và tôi xin dứt lời.
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LờiMặcMôn
1 Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, khi sắp trao vào tay con trai tôi là Mô Rô Ni biên sử mà tôi

hằng ghi chép, này, tôi đã chứng kiến hầu hết tất cả sự hủy diệt của dân tôi là dân Nê
Phi.

2 Và nhiều trăm năm sau ngày hiện đến của Đấng Ky Tô, tôi trao những biên sử này
vào tay con trai tôi; và tôi nghĩ rằng, nó là người sẽ chứng kiến sự hủy diệt hoàn toàn
của dân tôi. Nhưng, cầu mong sao Thượng Đế sẽ cứu nó sống sót để nó có thể viết lên
một phần nào về họ, và một phần nào về Đấng Ky Tô, để may ra một ngày kia những
điều này sẽ mang lại lợi ích cho họ.

3 Và giờ đây, tôi xin nói sơ qua về những điều tôi đã viết ra; vì sau khi tôi đã tóm lược
những bảng khắc Nê Phi, xuống tới triều vua Bên Gia Min này, là vì vua mà A Ma Lê
Ki đã nói tới, thì tôi tìm kiếm trong những biên sử đã được giao vào tay tôi, và tôi đã
tìm thấy những bảng khắc này, là những bảng khắc có chứa đựng truyện ký nhỏ này về
các vị tiên tri từ thời Gia Cốp cho tới triều vua Bên Gia Min này, và nhiều lời nói của
Nê Phi.

4 Và những điều ghi chép trên các bảng khắc này làm cho tôi vô cùng hoan hỷ, vì đó
là những lời tiên tri về sự hiện đến của Đấng Ky Tô; và các tổ phụ của tôi đều biết
rằng, đa số những điều tiên tri ấy đã được ứng nghiệm; phải, và tôi cũng biết rằng,
nhiều điều tiên tri về chúng tôi cho đến ngày nay đều đã được ứng nghiệm, và nhiều
điều tiên tri về tương lai cũng chắc chắn sẽ xảy ra—

5 Vậy nên, tôi chọn những điều này để viết cho xong biên sử của tôi trên đó, và phần
còn lại của biên sử của tôi mà tôi sẽ lấy từ các bảng khắc Nê Phi; và dù một phần trăm
những sự việc của dân tôi, tôi cũng không thể viết hết.

6 Nhưng này, tôi sẽ lấy những bảng khắc này, là những bảng có chứa đựng những
điều tiên tri và mặc khải này, và đem để chung với phần còn lại của biên sử của tôi, vì
đối với tôi, đây là những bảng khắc chọn lọc; và tôi biết rằng nó cũng sẽ là những bảng
khắc chọn lọc đối với đồng bào của tôi.

7 Và tôi đã làm vậy vì mục đích thông sáng; vì tôi đã được thầm nhủ bởi những tác
động của Thánh Linh của Chúa hằng có trong tôi. Và giờ đây, tôi không hiểu hết mọi
sự vật, nhưng Chúa hiểu hết mọi điều sẽ xảy ra trong tương lai; vậy nên, Ngài đã tác
động tôi làm theo ý muốn của Ngài.

8 Và lời cầu nguyện của tôi dâng lên Thượng Đế có liên quan đến đồng bào của tôi,
để cầu mong cho họ một lần nữa trở nên hiểu biết được Thượng Đế, phải, hiểu biết
được sự cứu chuộc của Đấng Ky Tô, ngõ hầu họ có thể trở thành một dân tộc khả ái
như trước.

9 Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, xin chấm dứt biên sử của tôi, là biên sử mà tôi đã lấy ra
từ các bảng khắc Nê Phi; và tôi đã làm ra biên sử này thể theo sự hiểu biết và kiến thức
mà Thượng Đế đã ban cho tôi.

10 Vậy nên, chuyện rằng sau khi A Ma Lê Ki trao những bảng này vào tay vua Bên Gia
Min, thì nhà vua đem những bảng này để chung với những bảng khắc khác, là những
bảng khắc có chứa đựng các biên sử mà các vị vua trước đã lưu truyền, xuống từ thế hệ
này đến thế hệ khác cho tới thời vua Bên Gia Min.

11 Và từ vua Bên Gia Min, các bảng khắc này được lưu truyền xuống, từ thế hệ này
đến thế hệ khác cho đến khi chúng rơi vào tay tôi. Và tôi, Mặc Môn, cầu nguyện lên
Thượng Đế rằng những bảng khắc này từ nay trở đi có thể được bảo tồn. Và tôi biết
rằng, những bảng khắc này sẽ được bảo tồn; vì có nhiều sự việc vĩ đại được ghi chép
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trên ấy, và dựa theo các bảng khắc ấy mà dân tôi và đồng bào của họ sẽ bị xét xử vào
ngày trọng đại cuối cùng, theo lời của Thượng Đế đã được ghi chép.

12 Và giờ đây, về vị vua Bên Gia Min này—ông đã có một ít sự tranh chấp giữa dân
ông.

13 Và chuyện rằng, quân La Man tiến xuống xứ Nê Phi để đánh dân ông. Nhưng này,
vua Bên Gia Min đã tập họp các quân đội của mình, và ông đã chống cự lại chúng.
Ông đã chiến đấu với sức mạnh của cánh tay ông, với gươm của La Ban.

14 Và trong sức mạnh của Chúa, họ đã giao chiến với quân thù của mình, cho đến khi
họ giết chết được hằng ngàn quân La Man. Và chuyện rằng họ đã giao chiến với quân
La Man cho đến khi họ đánh đuổi chúng ra khỏi tất cả đất thừa hưởng của họ.

15 Và chuyện rằng, sau khi có các Đấng Ky Tô giả, thì miệng những kẻ ấy đã bị bịt lại
và bị trừng phạt theo tội trạng của mình;

16 Và sau khi đã có những nhà tiên tri giả, những nhà thuyết giảng và những thầy
giảng giả, thì những người này cũng bị trừng phạt tùy theo tội trạng của mình; và sau
khi những sự tranh chấp cùng những mối bất hòa đã lan tràn đến dân La Man, này,
chuyện rằng, vua Bên Gia Min được các thánh tiên tri trong dân ông ra giúp đỡ—

17 Vì này, vua Bên Gia Min là một thánh nhân, và ông đã trị vì dân mình trong sự
ngay chính; và trong xứ lúc ấy cũng có nhiều thánh nhân khác, và họ đã truyền rao lời
của Thượng Đế với quyền năng và thẩm quyền; và họ đã dùng nhiều sự nghiêm khắc
cũng vì dân chúng cứng cổ—

18 Vậy nên, nhờ sự giúp đỡ của các thánh nhân ấy, và nhờ công lao khó nhọc làm việc
với tất cả sức lực của thể xác và tất cả năng lực của tâm hồn mình, và của các vị tiên tri,
mà vua Bên Gia Min một lần nữa đã thiết lập được thái bình trong xứ.
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SáchMô SiA
Mô Si A 1

1 Và giờ đây trên khắp lãnh thổ Gia Ra Hem La, không còn có một cuộc tranh chấp
nào trong tất cả các dân thuộc về vua Bên Gia Min nữa, nhờ thế mà vua Bên Gia Min
đã được hưởng thái bình suốt những ngày còn lại của ông.

2 Và chuyện rằng vua có ba người con trai; và vua đặt tên cho họ là Mô Si A, Hê Lô
Rum và Hê La Man. Và ông đã khiến cho họ được dạy dỗ bằng tất cả ngôn ngữ của tổ
phụ ông, để họ nhờ đó trở thành những người trí thức, ngõ hầu họ có thể biết được
những lời tiên tri đã được thốt ra từ miệng tổ phụ họ, và đã được chính bàn tay Chúa
ban cho tổ tiên họ.

3 Và ông còn dạy họ về các biên sử ghi khắc trên những bảng khắc bằng đồng, ông
nói: Hỡi các con trai của cha, cha muốn các con hãy ghi nhớ rằng nếu không nhờ có
những bảng khắc này, trên đó có chứa đựng các biên sử và các lệnh truyền này, thì
chúng ta đã phải chịu sự ngu dốt cho đến ngày nay, không biết được những điều kín
nhiệm của Thượng Đế.

4 Vì không thể nào tổ phụ Lê Hi của chúng ta có thể nhớ hết được tất cả những điều
này để giảng dạy con cháu ông ngoại trừ qua sự giúp đỡ từ những bảng khắc này; vì
ông đã được dạy dỗ bằng ngôn ngữ của người Ai Cập nên ông đọc được các điều ghi
khắc này và dạy lại cho con cháu ông, và nhờ thế mà họ lại giảng dạy cho con cháu họ,
và khiến cho những lệnh truyền của Thượng Đế được thi hành như vậy, ngay cả cho
đến ngày nay.

5 Các con trai của cha, cha nói cho các con hay, nếu không nhờ những điều này, là
những điều đã được bàn tay của Thượng Đế gìn giữ và bảo tồn để cho chúng ta có thể
đọc và hiểu về những sự kín nhiệm của Ngài, và luôn có được các lệnh truyền của
Ngài trước mắt chúng ta, thì tổ phụ chúng ta ắt đã sa vào vòng vô tín ngưỡng, và ngày
nay chúng ta ắt đã giống như những người anh em của chúng ta là dân La Man, là
những người không biết gì về những điều này, hay dù cho họ có được giảng dạy những
điều này, thì họ cũng không tin, vì những truyền thống của tổ phụ họ là những truyền
thống sai lầm.

6 Hỡi các con trai của cha, cha mong các con hãy ghi nhớ rằng, những lời này là đúng
sự thật, và những biên sử này cũng đúng sự thật. Và này, ngay cả những bảng khắc Nê
Phi, là những bảng khắc có chứa đựng lịch sử và những lời nói của tổ phụ chúng ta kể
từ ngày họ rời khỏi Giê Ru Sa Lem cho đến ngày nay, cũng đúng sự thật; và chúng ta
có thể biết chắc những điều này vì chúng ta có được chúng ở trước mắt chúng ta.

7 Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, cha mong rằng các con nên nhớ tìm tòi những
điều đó một cách cần mẫn, để các con có thể nhờ đó mà được lợi ích; và cha cũng
mong rằng các con biết tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, để các con được
thịnh vượng trong xứ này theo như lời Chúa đã hứa với tổ phụ chúng ta.

8 Và vua Bên Gia Min còn giảng dạy các con trai của ông nhiều điều khác nữa,
nhưng không có ghi chép trong sách này.

9 Và chuyện rằng, sau khi vua Bên Gia Min chấm dứt việc giảng dạy các con trai của
ông, ông trở nên già yếu, và ông thấy rằng, chẳng còn bao lâu nữa ông cũng phải đi
theo con đường của mọi người thế gian; vậy nên, ông nghĩ rằng, đã đến lúc thích hợp
để ông trao vương quốc này lại cho một trong những người con trai của ông.

10 Vậy nên, ông cho gọi Mô Si A đến trước mặt mình; và sau đây là những lời ông nói
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với Mô Si A: Hỡi con trai của cha, cha muốn con hãy tuyên cáo cho tất cả mọi người
trên lãnh thổ này hay, cả dân Gia Ra Hem La lẫn dân Mô Si A đang sống trong xứ này,
để họ quy tụ lại; vì ngày mai cha sẽ tuyên bố với chính miệng mình cho dân tộc này
của cha biết rằng, con sẽ là vua và là người cai trị dân này, là dân mà Chúa, Thượng Đế
của chúng ta, đã ban cho chúng ta.

11 Và hơn nữa, cha sẽ đặt cho dân này một danh hiệu, để họ được phân biệt với tất cả
những dân khác mà Đức Chúa Trời đã đem ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem; và sở dĩ Cha
làm vậy là vì họ là một dân rất chuyên tâm trong việc tuân giữ các lệnh truyền của
Chúa.

12 Và Cha sẽ đặt cho họ một cái tên mà sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, trừ phi họ phạm
giới.

13 Phải, và hơn nữa, cha nói cho con hay, nếu dân tộc được Chúa dành cho nhiều ưu
đãi này lại sa vào vòng phạm giới, và trở thành một dân tộc tà ác và ngoại tình, thì
Chúa sẽ từ bỏ họ, lúc đó họ sẽ trở nên yếu đuối như những người anh em của họ; và
Ngài sẽ không còn bảo tồn họ với quyền năng vô song và kỳ diệu của Ngài nữa, như
Ngài đã từng bảo tồn tổ phụ chúng ta từ trước đến nay.

14 Vì cha nói cho con hay, nếu Ngài không dang cánh tay ra che chở cho tổ phụ chúng
ta thì họ đã rơi vào tay dân La Man và đã là nạn nhân của lòng thù hận của dân ấy.

15 Và chuyện rằng, sau khi vua Bên Gia Min chấm dứt những lời này với con trai của
ông, ông bèn giao phó cho con trai ông trách nhiệm trông coi mọi công việc trào
chính.

16 Ngoài ra, ông cũng giao phó cho con trai mình trách nhiệm bảo tồn các biên sử ghi
khắc trên các bảng khắc bằng đồng; và luôn cả các bảng khắc Nê Phi, cùng với gươm
của La Ban và quả cầu hay vật chỉ hướng, mà ngày xưa đã chỉ đường cho tổ phụ chúng
ta vượt qua vùng hoang dã, và do bàn tay Chúa chuẩn bị để nhờ đó mà họ được dẫn
dắt, tùy theo sự chú tâm và sự cần mẫn của mỗi người đối với Ngài.

17 Vậy nên, mỗi khi họ không trung thành, họ đều không được thịnh vượng và không
tiến triển được trong cuộc hành trình của họ, trái lại họ còn bị đẩy lui và hứng chịu sự
bất bình của Thượng Đế; và vì thế mà họ phải bị đánh phạt bằng nạn đói cùng những
nỗi khổ đau lớn lao để nhắc nhở họ nhớ đến bổn phận của mình.

18 Và giờ đây chuyện rằng, Mô Si A đã đi làm đúng theo những điều cha mình truyền
lệnh, tuyên cáo với tất cả dân chúng ở xứ Gia Ra Hem La để họ có thể quy tụ lại với
nhau và đi lên đền thờ để nghe lời mà cha ông sẽ nói với họ.

Mô Si A 2
1 Và chuyện rằng, sau khi Mô Si A đã làm theo lệnh dạy của cha mình, và đã truyền cáo

khắp xứ cho dân chúng quy tụ lại để đi lên đền thờ nghe những lời mà vua Bên Gia
Min sẽ nói với họ.

2 Và con số dân chúng rất đông, nhiều đến nỗi họ không thể đếm được; vì họ đã
sinh sôi nẩy nở rất nhiều và trở nên hùng mạnh trong xứ.

3 Và họ còn mang theo những con vật đầu lòng trong đàn gia súc của mình, để họ có
thể dâng lễ vật hy sinh và của lễ thiêu theo luật pháp Môi Se;

4 Và cũng để họ có thể tạ ơn Chúa, Thượng Đế của họ, là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ
Giê Ru Sa Lem, và là Đấng đã giải thoát họ khỏi tay kẻ thù, cùng chỉ định những
người công minh làm thầy dạy dỗ họ và một người công minh làm vua họ, là người đã
đem lại thanh bình cho xứ Gia Ra Hem La, và đã dạy họ tuân giữ các lệnh truyền của
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Thượng Đế, để họ có thể vui mừng và tràn đầy lòng thương yêu đối với Thượng Đế và
tất cả mọi người.

5 Và chuyện rằng, khi họ lên đến đền thờ, họ dựng lều chung quanh, mỗi người ở
cùng với gia đình mình gồm có vợ, các con trai và con gái của mình, và các con trai và
con gái của chúng, từ đứa lớn nhất đến đứa nhỏ nhất, mỗi gia đình ở riêng với nhau.

6 Và họ dựng lều chung quanh đền thờ, và mọi người đều hướng cửa lều của mình về
phía đền thờ, để họ có thể ở trong lều của mình mà nghe được những lời vua Bên Gia
Min ngỏ cùng họ;

7 Vì đám quần chúng quá đông đảo, đến nỗi vua Bên Gia Min không thể nào từ
trong đền thờ mà truyền dạy tất cả mọi người được, vậy nên ông đã cho dựng lên một
tháp cao, để từ đó dân ông có thể nghe được những lời ông ngỏ cùng họ.

8 Và chuyện rằng, ông bắt đầu ngỏ lời với dân của mình từ trên tháp cao; và vì quần
chúng quá đông nên có nhiều người không nghe được lời nói của ông; vậy nên ông
phải cho ghi chép lại những lời nói của mình rồi đem phát cho những người ở ngoài
tầm tiếng nói của ông, để họ cũng có thể nhận được những lời của ông nói.

9 Và đây là những lời ông nói và đã cho ghi chép lại: Hỡi đồng bào của tôi, là tất cả
những người đang tập họp để nghe những lời tôi sẽ nói với các người ngày hôm nay;
vì tôi không ra lệnh cho các người lên đến đây để xem thường những lời tôi sắp nói,
mà để chú ý nghe lời tôi nói; các người hãy mở tai ra để nghe, hãy mở tâm hồn ra để
hiểu, và hãy mở tâm trí ra để những điều kín nhiệm của Thượng Đế có thể phơi bày ra
trước mắt mình.

10 Tôi không ra lệnh cho các người đến đây để các người sợ hãi tôi hoặc để có ý nghĩ
rằng, tôi là một người hữu diệt.

11 Nhưng tôi cũng giống như các người, cũng phải chịu tất cả mọi thứ yếu đuối về thể
xác và tâm trí; tuy nhiên, tôi đã được dân này lựa chọn, và đã được cha tôi lập lên, và
cũng đã được bàn tay của Chúa chịu để cho tôi làm người cai trị và làm vua dân này;
và tôi đã được gìn giữ và bảo vệ bởi quyền năng vô song của Ngài, để phục vụ các
người với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh mà Chúa đã ban cho tôi.

12 Tôi nói cho các người hay rằng, tôi đã chịu dành hết những ngày tháng của đời tôi
để phục vụ các người, ngay cả cho đến giờ phút này, và tôi đã không tìm kiếm vàng
bạc hay bất cứ của cải nào của các người;

13 Tôi cũng đã không chịu để cho các người phải bị giam cầm trong ngục tối, hay để
cho các người bắt người này làm nô lệ người kia, cũng không chịu để cho các người
phạm tội sát nhân, cướp bóc, trộm cắp, hay phạm tội ngoại tình; tôi đã không chịu để
cho các người phạm bất cứ một sự tà ác nào, và đã dạy các người nên tuân giữ các lệnh
truyền của Chúa, cùng tất cả những gì Ngài đã truyền lệnh cho các người—

14 Và ngay cả chính tôi cũng phải lao nhọc với chính bàn tay mình để phục vụ các
người, để các người khỏi phải chịu sưu cao thuế nặng, và để các người khỏi phải hứng
chịu một điều gì nặng nề khó mà chịu đựng nổi—và hôm nay các người có thể làm
chứng cho tất cả những điều tôi vừa nói.

15 Tuy nhiên, hỡi đồng bào của tôi, tôi không phải làm những điều này để tôi khoe
khoang, và cũng không phải tôi nói ra những điều này để tôi kết tội các người; nhưng
tôi nói với các người những điều này là để cho các người có thể biết rằng, hôm nay tôi
có thể trả lời trước mặt Thượng Đế với một lương tâm trong sạch.

16 Này, tôi nói cho các người hay, vì tôi đã nói với các người là tôi đã dành hết những
ngày tháng của đời mình để phục vụ các người, tôi không muốn khoe khoang, vì tôi
làm thế là để phục vụ Thượng Đế.
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17 Và này, tôi nói với các người những điều này là để các người có thể học sự thông
sáng; để các người hiểu rằng, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục
vụ Thượng Đế của mình vậy.

18 Này, các người đã xưng gọi tôi là vua của các người, và nếu một khi tôi là người đã
được các người gọi là vua của các người mà lại biết lao nhọc để phục vụ các người, thì
lẽ nào các người lại không lao nhọc để phục vụ lẫn nhau?

19 Và này, nếu tôi là người đã được các người xưng gọi là vua của các người, là người
đã dành hết những ngày tháng của đời mình ra phục vụ các người, và cũng chính thực
là để phục vụ Thượng Đế, mà còn được các người dành cho một sự biết ơn, thì các
người cần phải biết cám ơn Vua trên trời của các người biết dường nào!

20 Tôi nói cho các người, là đồng bào của tôi, hay rằng nếu các người dâng tất cả
những lời cám ơn và lời ca ngợi với tất cả tâm hồn mà các người có đủ khả năng có
được, lên Đấng Thượng Đế đã sáng tạo ra mình, đã gìn giữ và bảo tồn mình, và đã làm
cho mình có lý do để vui mừng, và đã ban cho mình một cuộc sống an bình bên
nhau—

21 Tôi nói cho các người hay, nếu các người phục vụ Đấng đã sáng tạo ra mình từ
thuở ban đầu, và đang bảo tồn mình ngày này qua ngày khác, bằng cách ban cho mình
hơi thở, để mình có thể sống được, có thể cử động được, và có thể hoạt động theo như
ý muốn của mình, và đã từng trợ giúp mình từ giai đoạn này qua giai đoạn khác—tôi
nói, dù các người có phục vụ Ngài với hết tâm hồn mình đi nữa, thì các người vẫn còn
là những tôi tớ vô dụng.

22 Và này, tất cả những gì Ngài đòi hỏi ở các người là tuân giữ các lệnh truyền của
Ngài; và Ngài có hứa với các người rằng, nếu các người tuân giữ các lệnh truyền của
Ngài thì các người sẽ được thịnh vượng trong xứ; và Ngài không bao giờ thay đổi
những điều Ngài đã nói; vậy nên, nếu các người tuân giữ các lệnh truyền của Ngài thì
Ngài sẽ ban phước cho các người, và sẽ làm cho các người được thịnh vượng.

23 Và này, trước hết, Ngài đã sáng tạo ra các người và ban cho các người sự sống, việc
này đã làm cho các người phải mắc nợ Ngài.

24 Và thứ đến, Ngài đòi hỏi các người phải biết làm theo điều Ngài truyền phán; vì
nếu các người làm được như vậy, thì Ngài ban phước lành cho các người ngay; và như
vậy là Ngài đã trả công cho các người. Và như vậy là các người vẫn còn mắc nợ Ngài,
và hiện giờ, và sẽ mãi mãi và đời đời vẫn còn mắc nợ Ngài; vậy thì các người có gì đâu
mà phải khoe khoang?

25 Và giờ đây tôi xin hỏi, các người có thể nói gì về bản thân mình được chăng? Tôi
xin trả lời: Không. Các người không thể nói rằng mình cũng bằng như bụi đất thế
gian; mặc dù các người đã từ bụi đất thế gian mà được tạo ra; nhưng này, chính bụi
đất ấy cũng thuộc về Đấng đã sáng tạo ra các người.

26 Và ngay cả chính tôi đây là người được các người xưng gọi là vua của các người
cũng không hơn gì các người; vì tôi cũng chỉ là bụi đất. Và các người thấy rằng nay tôi
đã già rồi, và tôi sắp nhượng lại hình hài trần gian này cho lòng đất mẹ.

27 Vậy nên, như tôi đã nói với các người là tôi đã phục vụ các người và bước đi trước
mặt Thượng Đế với một lương tâm trong sạch, cũng như ngày hôm nay, tôi tập họp
các người lại đây để tôi có thể được xét thấy là vô tội, và máu của các người sẽ không
vấy được vào tôi, khi tôi đứng ra để được Thượng Đế phán xét về những việc mà Ngài
đã truyền lệnh tôi phải làm cho các người.

28 Tôi nói cho các người hay, tôi đã cho tập họp các người lại đây là để tôi có thể tẩy
sạch máu của các người khỏi y phục của tôi vào lúc này là lúc tôi sắp sửa bước xuống
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mồ, ngõ hầu tôi có thể nằm xuống trong sự bình an, và linh hồn bất diệt của tôi có thể
họp cùng các ca đoàn trên cao kia để đồng ca lên những lời tán mỹ Đấng Thượng Đế
công minh.

29 Và ngoài ra, tôi nói cho các người hay, tôi đã cho tập họp các người lại đây là để tôi
có thể tuyên bố với các người rằng, tôi sẽ không còn là người giáo huấn và là vua của
các người nữa;

30 Vì, ngay như giờ phút này, toàn thân tôi vô cùng run rẩy khi tôi cố gắng nói với các
người; nhưng Đức Chúa Trời đã trợ giúp tôi, và đã cho phép tôi nói chuyện với các
người, và đã truyền lệnh cho tôi rằng tôi phải tuyên bố với các người ngày hôm nay là
con tôi Mô Si A sẽ là vua và là người cai trị của các người.

31 Và bây giờ, hỡi đồng bào của tôi, tôi mong các người hãy làm những điều như từ
trước đến nay các người vẫn làm. Như các người đã từng làm theo lệnh của tôi, cũng
như đã từng làm theo lệnh phụ thân tôi, và đã được thịnh vượng và được giữ gìn khỏi
bị rơi vào tay kẻ thù của mình, thì ngày nay cũng vậy, nếu các người tuân theo lệnh của
con tôi, hay là những lệnh truyền của Thượng Đế sẽ được truyền đến cho các người
bởi con tôi, thì các người sẽ được thịnh vượng trong xứ, và kẻ thù của các người sẽ
không có quyền lực gì đối với các người hết.

32 Nhưng, hỡi đồng bào của tôi, hãy đề phòng, kẻo sự tranh chấp sẽ phát khởi giữa
các người, và rồi các người chịu vâng theo quỷ dữ, như điều mà phụ thân tôi là Mô Si
A đã có nói tới.

33 Vì này, có một lời nguyền rủa đã được dành sẵn cho kẻ nào chịu vâng theo quỷ dữ
đó; vì nếu kẻ nào chịu vâng theo nó, và duy trì như vậy và chết trong tội lỗi của mình,
thì kẻ đó sẽ phải uống sự đoán phạt cho linh hồn mình; vì kẻ đó sẽ nhận thù lao của
mình bằng một hình phạt vĩnh viễn, vì đã vi phạm luật pháp của Thượng Đế trái với
sự hiểu biết của mình.

34 Tôi nói cho các người hay rằng, ngoại trừ trẻ con của các người ra là những kẻ chưa
được giáo huấn về những điều này, thì trong số các người ai ai cũng biết rằng mình đã
mắc nợ Cha trên trời mãi mãi, để trả ơn những gì mình có và tình trạng của mình
ngày nay; và cũng đã được giảng dạy về những biên sử trong ấy có chứa đựng những
lời tiên tri mà đã được các thánh tiên tri nói ra, cho đến thời tổ phụ Lê Hi của chúng
ta rời Giê Ru Sa Lem;

35 Và luôn tất cả những gì các tổ phụ chúng ta đã nói ra từ trước cho đến nay. Và này,
những gì họ nói ra đều do Chúa truyền lệnh cho họ; vậy nên những điều đó chính
đáng và chân thật cả.

36 Và giờ đây, tôi nói cho các người, là đồng bào của tôi, hay rằng, sau khi các người
đã biết và đã được giáo huấn về tất cả những điều này mà nếu các người phạm giới và
làm ngược lại những điều đã được nói ra, thì tức là các người đã tự lánh xa khỏi Thánh
Linh của Chúa, khiến Ngài không còn chỗ đứng trong các người để hướng dẫn các
người vào những nẻo đường của sự khôn ngoan, ngõ hầu các người được phước, được
thịnh vượng, và được bảo tồn—

37 Tôi nói cho các người hay rằng, ai làm như vậy tức là công khai chống lại Thượng
Đế; vậy nên, kẻ ấy chịu vâng theo linh hồn quỷ dữ, và trở thành kẻ thù của mọi sự
ngay chính; do đó, Chúa không còn ở trong kẻ ấy nữa, vì Ngài không ngự trong
những đền thờ không thánh thiện.

38 Vậy nên, nếu kẻ đó không hối cải, và tiếp tục sống trong tội lỗi và chết như là một
kẻ thù của Thượng Đế, thì những sự đòi hỏi của một công lý thiêng liêng sẽ đánh thức
linh hồn bất diệt của hắn để nhận thức một cách sâu xa những tội lỗi mình, khiến hắn
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phải thối lui trước sự hiện diện của Chúa, và làm cho tâm hồn hắn tràn đầy tội lỗi,
đau đớn và lo âu, chẳng khác chi một đám lửa không thể bị dập tắt được, mà ngọn lửa
cứ cháy bừng lên mãi mãi và đời đời.

39 Và giờ đây, tôi nói cho các người hay rằng, lòng thương xót không còn hiệu lực gì
nữa đối với kẻ đó; vậy nên số phận cuối cùng của hắn là phải chịu một cực hình bất
tận.

40 Hỡi các niên lão, hỡi các thanh niên, và hỡi các con trẻ nào có thể hiểu được những
lời tôi nói, vì tôi đã nói một cách minh bạch để các người có thể hiểu được, tôi xin cầu
nguyện rằng các người sẽ thức tỉnh mà nhớ tới tình trạng khủng khiếp của những kẻ
đã rơi vào vòng phạm giới.

41 Và ngoài ra, tôi mong rằng các người hãy nên suy ngẫm về trạng thái đầy phước
lành và hạnh phúc của những người tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Vì này,
họ được ban phước lành trong tất cả mọi điều, cả vật chất lẫn tinh thần; và nếu họ
trung thành cho đến cùng thì họ sẽ được thu nhận vào thiên thượng, để nhờ đó họ có
thể ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận. Hãy ghi nhớ, hãy ghi
nhớ rằng những điều này là có thật; vì Đức Chúa Trời đã phán vậy.

Mô Si A 3
1 Hỡi đồng bào của tôi, và một lần nữa tôi muốn kêu gọi sự chú ý của các người, vì tôi

còn một vài điều khác nữa muốn nói với các người; vì này, tôi muốn nói với các người
về những điều sẽ phải xảy đến.

2 Và những điều mà tôi sẽ nói cho các người biết đây là những điều tôi đã được một
thiên sứ của Thượng Đế cho biết. Và vị ấy bảo tôi rằng: Hãy thức dậy; và tôi thức dậy,
này, vị ấy đã đứng trước mặt tôi.

3 Và vị ấy đã nói cùng tôi rằng: Hãy thức dậy mà nghe những lời ta sắp nói cho
ngươi biết đây; vì này, ta đến đây để rao truyền cho ngươi tin lành vui mừng lớn lao.

4 Vì Chúa đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, và đã phán xét sự ngay chính của
ngươi, và đã sai ta xuống rao truyền cho ngươi hay, để ngươi có được vui mừng; và
ngươi hãy rao truyền cho dân của ngươi biết để họ cũng được chứa chan niềm vui.

5 Vì này, chẳng còn bao lâu nữa ngày ấy sẽ đến, đó tức là ngày mà Chúa Vạn Năng,
Đấng hằng trị vì, Đấng từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác, sẽ từ trên trời
xuống giữa đám con cái loài người với quyền năng, và sẽ trú trong một đền tạm bằng
đất sét, và sẽ đi giữa loài người để thực hiện những phép lạ lớn lao, như chữa lành
người bệnh, cứu sống kẻ chết, làm cho kẻ què đi được, kẻ đui thấy được, kẻ điếc nghe
được, cùng chữa lành mọi thứ bệnh tật.

6 Và Ngài sẽ xua đuổi những quỷ dữ hay những ác linh đang chiếm ngự trong trái
tim con cái loài người.

7 Và trông kìa, Ngài sẽ phải chịu đựng những cám dỗ, nỗi đau đớn của thể xác, sự
đói khát, sự mệt nhọc, ngay cả hơn những gì loài người có thể chịu đựng được, trừ cái
chết; vì này, máu sẽ chảy ra từ mọi lỗ chân lông, nỗi lo âu của Ngài về sự độc ác và
những sự khả ố của dân Ngài thật lớn lao thay.

8 Và Ngài sẽ được gọi là Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Cha của trời đất,
Đấng Sáng Tạo tất cả mọi sự vật từ lúc khởi đầu, và mẹ của Ngài sẽ được gọi là Ma Ri.

9 Và trông kìa, Ngài sẽ đến cùng với dân của Ngài để cho sự cứu rỗi có thể đến được
với con cái loài người nhờ có đức tin nơi danh Ngài; và mặc dù sau khi Ngài đã làm
tất cả những điều này, họ cũng chỉ xem Ngài như một người thường, và còn bảo rằng
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Ngài bị quỷ ám, và sẽ đánh Ngài bằng roi và đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
10 Và Ngài sẽ từ cõi chết sống lại vào ngày thứ ba; và này, Ngài sẽ đứng phán xét thế

gian; và này, tất cả những điều này sẽ được thực hiện để cho sự phán xét công bình có
thể đến với con cái loài người.

11 Vì này, máu của Ngài cũng chuộc tội lỗi của những người đã sa ngã vì sự phạm giới
của A Đam, là những người đã chết mà không được biết ý định của Thượng Đế đối
với họ, hay là những người phạm tội vì không hiểu biết.

12 Nhưng khốn thay, khốn thay cho những ai biết mình chống đối Thượng Đế! Vì sự
cứu rỗi sẽ không đến với những kẻ ấy trừ phi họ hối cải và có đức tin nơi Chúa Giê Su
Ky Tô.

13 Và Đức Chúa Trời đã gởi các thánh tiên tri của Ngài đến giữa tất cả con cái loài
người để rao truyền những điều này cho mọi sắc tộc, mọi quốc gia và mọi sắc ngữ
rằng, kẻ nào nhờ đó mà tin rằng Đấng Ky Tô sẽ đến thì kẻ đó sẽ nhận được sự xá miễn
các tội lỗi của mình và sẽ được tràn đầy niềm vui lớn lao, chẳng khác chi Ngài đã đến
với họ rồi vậy.

14 Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời thấy dân của Ngài là một dân cứng cổ, nên Ngài có
chỉ định cho họ một luật pháp, đó là luật pháp Môi Se.

15 Và Ngài còn cho họ thấy nhiều điềm triệu, những điều kỳ diệu, các dấu hiệu, và các
biểu tượng về sự hiện đến của Ngài; và các thánh tiên tri cũng có nói cho họ biết về sự
hiện đến của Ngài; vậy mà họ vẫn chai đá trong lòng và họ chẳng chịu hiểu rằng luật
pháp Môi Se không ích lợi gì nếu không nhờ sự chuộc tội của máu của Ngài.

16 Và ngay cả nếu có thể là trẻ con có khả năng phạm tội thì chúng không được cứu;
nhưng ta nói cho ngươi hay, chúng được phước; vì này, như trong A Đam, hay vì bản
tính, chúng sa ngã như thể nào, thì máu của Đấng Ky Tô cũng chuộc tội lỗi cho chúng
như thể ấy.

17 Và ngoài ra, ta nói cho ngươi hay rằng, sẽ không có một danh xưng nào khác được
ban ra, hay một con đường hoặc một phương tiện nào khác mà nhờ đó sự cứu rỗi có
thể đến với con cái loài người, chỉ có ở trong hay nhờ danh của Đấng Ky Tô, Chúa
Vạn Năng mà thôi.

18 Vì này, Ngài phán xét, và sự phán xét của Ngài thì công bình; và trẻ nhỏ chết trong
lúc còn thơ ấu sẽ không bị diệt vong; nhưng loài người sẽ phải uống sự đoán phạt cho
linh hồn mình, ngoại trừ họ biết hạ mình để trở thành như những trẻ con, và tin rằng
sự cứu rỗi đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ xảy ra, ở trong và qua máu chuộc tội của Đấng
Ky Tô, Chúa Vạn Năng.

19 Vì con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế, và từ lúc sự sa ngã của A
Đam đến nay, và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài, trừ phi người ấy chịu theo những sự
khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên
một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ,
phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận
tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thuần phục
cha mình vậy.

20 Và ngoài ra, ta nói cho ngươi hay rằng, sẽ đến lúc sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi sẽ
lan tràn đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc.

21 Và này, đến lúc đó thì chẳng còn ai được xét thấy là vô tội trước mặt Thượng Đế,
chỉ trừ trẻ thơ, nếu không nhờ hối cải và đức tin nơi danh Đức Chúa Trời Vạn Năng.

22 Và ngay cả vào lúc này, sau khi ngươi đã dạy dân mình về những điều mà Chúa,
Thượng Đế của ngươi, đã truyền lệnh cho ngươi, thì họ cũng không được xét thấy là
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vô tội nữa trước mắt Thượng Đế, đúng như những lời mà ta đã phán cùng ngươi.
23 Và giờ đây tôi đã nói những lời mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho tôi.
24 Và Chúa đã phán như vầy: Những lời này sẽ là bằng chứng sáng ngời chống lại dân

này, vào ngày phán xét; vậy nên họ sẽ bị phán xét, mỗi người tùy theo việc làm của
mình, dù cho những việc làm của mình thiện, hay dù cho những việc làm của mình ác.

25 Và nếu những việc làm của họ ác thì họ sẽ bị đưa vào một viễn ảnh đáng sợ của tội
lỗi và của những điều khả ố của họ, khiến họ phải thối lui khỏi sự hiện diện của Chúa
để đi vào một trạng thái khổ sở và cực hình bất tận, mà từ đó họ không thể nào trở về
được; vậy nên họ đã uống sự đoán phạt cho linh hồn mình.

26 Vậy nên, họ đã uống cạn chén thịnh nộ của Thượng Đế, là điều mà công lý không
thể chối cãi với họ chẳng khác gì việc công lý không thể chối cãi là A Đam đã sa ngã vì
ăn trái cấm; vậy nên, sự thương xót không bao giờ còn binh vực họ được nữa và mãi
mãi.

27 Và cực hình của họ chẳng khác chi hồ lửa với diêm sinh, mà những ngọn lửa của
nó không thể bị dập tắt được, và khói của nó cứ dâng lên mãi mãi và đời đời. Chúa đã
truyền lệnh cho tôi như vậy. A Men.

Mô Si A 4
1 Và giờ đây, chuyện rằng, khi vua Bên Gia Min chấm dứt nói những lời ông được thiên

sứ của Chúa truyền dạy, ông đưa mắt nhìn quanh đám đông, và thấy rằng họ đã ngã
xuống đất, vì sự kính sợ Chúa đã bao trùm lấy họ.

2 Và họ tự nhận thấy bản thân họ trong trạng thái trần tục còn kém hơn cả bụi đất
thế gian. Và tất cả đồng cất tiếng kêu to lên mà rằng: Xin hãy thương xót, và hãy áp
dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô để chúng tôi có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi
của chúng tôi, và trái tim chúng tôi có thể được thanh tẩy, vì chúng tôi tin ở Chúa Giê
Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng đã sáng tạo ra trời đất và vạn vật; là Đấng
sẽ đến giữa con cái loài người.

3 Và chuyện rằng, sau khi họ nói xong những lời này, thì Thánh Linh của Chúa
giáng xuống trên họ, và họ tràn đầy hân hoan, vì đã nhận được sự xá miễn tội lỗi của
mình và có được sự yên ổn trong lương tâm, nhờ họ có đức tin mãnh liệt nơi Chúa
Giê Su Ky Tô, là Đấng sẽ đến, theo như những lời vua Bên Gia Min đã nói với họ.

4 Và vua Bên Gia Min lại mở miệng và bắt đầu ngỏ lời với họ rằng: Hỡi các bạn, là
anh em của tôi, hỡi đồng bào, là dân của tôi, một lần nữa tôi mong rằng các người hãy
chú ý, để các người có thể nghe và hiểu những lời sau cùng mà tôi sắp nói với các
người đây.

5 Vì này, nếu vào giờ phút này sự hiểu biết về lòng nhân từ của Thượng Đế đã thức
tỉnh các người để nhận thức được sự vô nghĩa và trạng thái không xứng đáng và sa ngã
của mình—

6 Tôi nói cho các người hay, nếu các người đã đạt tới sự hiểu biết về lòng nhân từ của
Thượng Đế và quyền năng vô song của Ngài, cùng sự thông sáng, sự kiên nhẫn và sự
nhịn nhục của Ngài đối với con cái loài người; cũng như sự chuộc tội đã được chuẩn
bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng, để nhờ đó mà sự cứu rỗi có thể đến với ai biết
đặt lòng tin cậy của mình nơi Chúa và chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của
Ngài, cùng kiên trì trong đức tin cho đến ngày cuối cùng của đời mình, tôi muốn nói
là cuộc đời của thể xác hữu diệt này—

7 Tôi xin nói, chính kẻ đó là người nhận được sự cứu rỗi, nhờ sự chuộc tội đã được
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chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng cho tất cả loài người, là những người sống
trên cõi đời này, kể từ lúc sự sa ngã của A Đam cho đến nay, và mãi mãi về sau, dù cho
đến ngày tận thế.

8 Và đó là phương cách mà nhờ đó sự cứu rỗi sẽ đến. Và không có sự cứu rỗi nào
khác hơn là sự cứu rỗi đã được nói đến; và cũng chẳng có điều kiện nào khác hơn để
loài người được cứu ngoài những điều kiện tôi đã nói với các người.

9 Hãy tin nơi Thượng Đế; hãy tin là Ngài hằng hữu, và Ngài đã sáng tạo vạn vật, cả
trên trời lẫn dưới đất; hãy tin rằng Ngài có mọi sự thông sáng, mọi quyền năng, cả
trên trời lẫn dưới đất; hãy tin rằng loài người không hiểu tất cả những sự việc mà
Chúa có thể hiểu được.

10 Và lại nữa, hãy tin rằng, các người cần phải hối cải tội lỗi của mình và hãy từ bỏ
những tội lỗi ấy đi, hãy biết hạ mình trước mặt Thượng Đế; và với tấm lòng chân
thành, hãy cầu xin Ngài tha thứ cho các người; và giờ đây, nếu các người tin tất cả
những điều này, thì các người hãy chú tâm thi hành những điều này đi.

11 Và một lần nữa, tôi nói cho các người hay như tôi đã nói với các người trước kia:
Một khi các người đã đạt tới sự hiểu biết về sự vinh quang của Thượng Đế, hay nếu
các người đã được biết về lòng nhân từ của Ngài, và đã nếm được tình yêu thương của
Ngài, cũng như đã nhận được sự xá miễn các tội lỗi của mình, mà điều này đã đem lại
cho các người một sự hân hoan cực độ trong tâm hồn mình, nếu quả thật như vậy, thì
tôi mong rằng các người hãy ghi nhớ, và luôn luôn ghi nhớ, về sự vĩ đại của Thượng
Đế, và sự vô nghĩa của chính bản thân mình, cùng lòng nhân từ và sự nhịn nhục của
Ngài đối với các người là những sinh vật không xứng đáng, để các người biết hạ mình
xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường, và kêu gọi tôn danh Chúa hằng ngày cùng
đứng vững trong đức tin đối với những điều sẽ phải xảy đến, là điều đã được thốt ra từ
miệng của thiên sứ.

12 Và này, tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người làm được như vậy, thì các
người luôn luôn được vui sướng, và được tràn đầy tình thương yêu của Thượng Đế, và
luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của mình; và các người sẽ được tăng thêm sự hiểu
biết về sự vinh quang của Đấng đã tạo ra các người, hay sự hiểu biết về những điều gì
chính đáng và chân thật.

13 Và các người sẽ không còn ý tưởng làm hại nhau nữa, mà sẽ sống an lành, và trả lại
cho mọi người những gì họ đáng được hưởng.

14 Và các người sẽ không để cho con cái mình phải đói rách; và cũng không để cho
chúng phạm các luật pháp của Thượng Đế, và gây gổ, kình chống nhau, và thuần phục
quỷ dữ, vốn là chủ của tội lỗi, là ác linh, là kẻ thù của mọi điều ngay chính, như tổ phụ
chúng ta đã từng nói tới.

15 Trái lại, các người sẽ dạy chúng theo đường lối của lẽ thật và nghiêm chỉnh; các
người sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau.

16 Và ngoài ra, chính các người cũng sẽ trợ giúp cho những ai cần sự trợ giúp của
mình; các người sẽ chia xẻ của cải mình cho những ai thiếu thốn; và các người sẽ
không để cho kẻ hành khất phải cầu xin các người một cách vô vọng, và sẽ không xua
đuổi họ để họ phải chết.

17 Có lẽ các người sẽ nói rằng: Người này tự chuộc lấy sự khốn khó vào mình; vậy
nên, ta sẽ không dang tay bố thí cho hắn thực phẩm, và cũng không chia xẻ của cải của
ta để làm cho hắn bớt đau khổ, vì sự trừng phạt của hắn thật là công bình—

18 Nhưng, tôi nói cho các người hay, hỡi loài người, nếu ai làm như vậy thì sẽ có lý do
lớn lao để hối cải; và nếu người đó không hối cải về điều mình đã làm thì người đó sẽ
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bị diệt vong mãi mãi, và sẽ không có quyền lợi gì trong vương quốc của Thượng Đế.
19 Vì này, chẳng phải chúng ta toàn là những kẻ hành khất cả hay sao? Chẳng phải tất

cả chúng ta đều tùy thuộc vào một Đấng, tức là Thượng Đế, về mọi vật chất mà chúng
ta đang có như lương thực, áo quần, vàng bạc, và tất cả của cải đủ loại mà chúng ta có
hay sao?

20 Và này, ngay cả trong giờ phút này, các người cũng đang kêu gọi đến danh Ngài, và
cầu xin Ngài xá miễn tội lỗi cho mình. Và Ngài có để cho các người phải khẩn cầu
một cách vô hiệu quả hay chăng? Không, Ngài đã trút Thánh Linh của Ngài lên các
người, và khiến trái tim các người tràn ngập niềm vui, và khiến cho miệng các người
phải nín lặng không thốt được nên lời, vì niềm vui của mình quá lớn lao.

21 Và giờ đây, nếu Thượng Đế, là Đấng đã tạo ra các người, là Đấng mà các người tùy
thuộc vào trong cuộc sống và trong tất cả những gì mình đang có và trong trạng thái
hiện tại của mình, lại còn ban cho các người bất cứ điều gì các người cầu xin chính
đáng, trong đức tin, và tin tưởng rằng các người sẽ nhận được, vậy thì các người lại
càng nên san xẻ bớt những của cải mình có cho người khác.

22 Và nếu các người xét đoán rồi kết tội kẻ cầu xin mình cứu giúp để kẻ ấy khỏi phải
chết, thì thử hỏi phải có sự công bình đến bực nào để kết tội các người, vì các người đã
tàng trữ của cải không phải của mình mà là của Thượng Đế, là Đấng mà ngay cả đời
sống của các người cũng thuộc về; vậy mà các người không dâng lên Ngài một lời cầu
xin nào, cũng như không hối cải về điều mình đã làm.

23 Tôi nói cho các người hay, khốn thay cho kẻ đó, vì của cải của hắn sẽ bị hư mất theo
hắn; và này, tôi nói những điều này với những kẻ giàu có theo những vật chất của thế
gian này.

24 Và lại nữa, tôi nói với những người nghèo khó rằng, các người chẳng có tài sản gì
hết, các người chỉ có vừa đủ sống qua ngày; ý tôi muốn nói với tất cả các người đã từ
chối kẻ hành khất, vì các người không có gì để cho họ; tôi mong các người tự nhủ
trong lòng mình rằng: Sở dĩ tôi không cho bởi tôi không có gì để cho, nhưng nếu tôi
có thì tôi sẽ cho.

25 Và này, nếu các người tự nhủ lòng mình như vậy thì các người sẽ được vô tội, bằng
không thì các người phải bị kết tội; và sự kết tội các người rất công bình, vì các người
tham muốn những gì mình đã không nhận được.

26 Và này, vì những lời tôi vừa nói với các người—có nghĩa là để hằng ngày gìn giữ sự
xá miễn các tội lỗi cho các người ngõ hầu các người có thể trở nên vô tội khi các người
bước đi trước mặt Thượng Đế—tôi mong rằng, các người nên san xẻ những của cải
của mình cho người nghèo khó, mỗi người tùy theo những gì mình có, như đem thức
ăn cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, thăm viếng kẻ bệnh, và trợ giúp họ về
tinh thần lẫn vật chất, tùy theo nhu cầu của họ.

27 Và hãy chú tâm làm tất cả những việc ấy một cách sáng suốt và có trật tự; vì không
bắt buộc con người phải chạy mau hơn sức mình có thể chạy được. Và lại nữa, con
người cần phải chuyên tâm, để nhờ đó mà họ có thể chiếm được phần thưởng; vậy
nên, mọi việc cần phải được thi hành một cách trật tự.

28 Và tôi muốn các người phải ghi nhớ rằng, bất cứ ai trong vòng các người có mượn
vật gì của người láng giềng, thì phải nhớ trả lại vật mình đã mượn, đúng như mình đã
hứa, nếu không, các người sẽ phạm tội; và có thể các người sẽ làm cho người láng
giềng mình cũng phạm tội theo.

29 Và sau cùng, tôi không thể kể hết tất cả những điều mà bởi đó các người có thể
phạm tội được; vì có nhiều đường lối và nhiều cách thức khác nhau, nhiều đến đỗi tôi
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không thể đếm được.
30 Nhưng tôi có thể nói tóm tắt với các người rằng: Nếu các người không tự kiểm

soát lấy mình, cùng tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, và tuân giữ các lệnh truyền
của Thượng Đế, và kiên trì trong đức tin về những gì mình đã nghe nói về sự hiện đến
của Chúa chúng ta, cho đến ngày cuối cùng của mình, thì các người sẽ phải bị diệt
vong. Và giờ đây, hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong.

Mô Si A 5
1 Và giờ đây, chuyện rằng, khi vua Bên Gia Min đã ngỏ lời cùng dân mình xong, ông có

gởi thông điệp đến họ, để muốn biết dân ông có tin theo những lời ông nói với họ
không.

2 Và tất cả dân chúng đồng thanh kêu lên rằng: Vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua
đã nói với chúng tôi; và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân
thật, vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong
chúng tôi, hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác
nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện.

3 Và chính chúng tôi, nhờ lòng nhân từ vô biên của Thượng Đế và những sự biểu
hiện của Thánh Linh Ngài, cũng có được những viễn tượng lớn lao về những điều sẽ
phải xảy đến; và nếu cần thì chúng tôi cũng có thể nói tiên tri về tất cả mọi việc.

4 Và chính nhờ đức tin chúng tôi có nơi những lời vua của chúng tôi đã nói với
chúng tôi khiến chúng tôi có được kiến thức lớn lao này, nhờ đó mà chúng tôi sung
sướng vô cùng.

5 Và chúng tôi sẵn lòng lập giao ước với Thượng Đế của chúng tôi để làm theo ý
Ngài, và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài trong mọi điều mà Ngài sẽ truyền lệnh cho
chúng tôi, suốt quãng đời còn lại của mình, để chúng tôi khỏi rước vào thân một cực
hình bất tận, theo như lời vị thiên sứ đã nói, ngõ hầu chúng tôi khỏi phải uống cạn
chén thịnh nộ của Thượng Đế.

6 Và này, đây chính là những lời mà vua Bên Gia Min mong muốn nơi họ; vậy nên
ông bảo họ rằng: Các người đã nói lên những lời mà tôi mong muốn được nghe; và
giao ước mà các người đã lập là giao ước ngay chính.

7 Và giờ đây, nhờ giao ước mà các người đã lập, các người sẽ được gọi là con cái của
Đấng Ky Tô, các con trai và con gái của Ngài; vì này, hôm nay, Ngài đã sinh ra các
người theo thể thuộc linh; vì các người có nói rằng, lòng các người đã thay đổi nhờ có
đức tin nơi danh Ngài; vậy nên các người được Ngài sinh ra và đã trở thành các con
trai và con gái của Ngài.

8 Và dưới danh nghĩa này các người đã được tự do, và chẳng còn danh nghĩa nào
khác hơn mà nhờ đó các người có thể được tự do. Không có danh xưng nào khác
được ban ra mà nhờ đó sự cứu rỗi đến được; vì thế mà tôi mong rằng, các người hãy
mang danh Đấng Ky Tô vào mình, tất cả các người đã lập giao ước với Thượng Đế, là
các người sẽ vâng lời cho đến ngày cuối cùng của đời mình.

9 Và chuyện rằng, bất cứ ai làm như vậy sẽ được tìm thấy ở bên tay phải của Thượng
Đế, vì người đó sẽ được biết danh xưng mà mình được gọi; vì người đó sẽ được gọi
bằng danh của Đấng Ky Tô.

10 Và giờ đây, chuyện rằng, bất cứ ai không mang danh của Đấng Ky Tô thì sẽ phải bị
gọi bằng một tên khác; vậy nên, kẻ đó sẽ tìm thấy mình ở bên tay trái của Thượng Đế.

11 Và tôi mong các người cũng hãy ghi nhớ rằng, đây là tên mà tôi đã nói là tôi sẽ ban
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cho các người, là tên sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, ngoại trừ trường hợp có sự phạm
giới; vậy nên, các người hãy giữ mình đừng phạm tội, để cho danh xưng ấy không bị
xóa bỏ khỏi tim mình.

12 Tôi nói cho các người hay, tôi mong các người hãy ghi khắc tên đó vào tim mình
luôn luôn, để các người không bị tìm thấy ở bên tay trái của Thượng Đế, mà các người
phải để tai nghe và nhận biết tiếng gọi tên mình, và cũng để nhận biết tên mà Ngài sẽ
dùng để gọi các người.

13 Vì làm sao một người có thể nhận biết được chủ mà mình chưa bao giờ phục vụ,
và là một người xa lạ đối với mình, xa lạ cả trong ý tưởng lẫn ý muốn trong tâm hồn
mình?

14 Và lại nữa, có khi nào một người lại đem con lừa của láng giềng mình về săn sóc
chăng? Tôi nói cho các người hay: Không; dù chỉ để cho nó ăn chung với đàn súc vật
của mình, hắn cũng không chịu, hắn sẽ xua đuổi nó đi chỗ khác. Tôi nói cho các
người hay, sự kiện như vậy cũng sẽ xảy ra cho các người, nếu các người không biết đến
tên mà các người được gọi.

15 Vậy nên, tôi mong rằng, các người hãy vững vàng và cương quyết, luôn luôn làm
những việc tốt lành để cho Đấng Ky Tô, Đức Chúa Trời Vạn Năng, có thể gắn bó với
các người, ngõ hầu các người có thể được đưa lên trời và được hưởng sự cứu rỗi vĩnh
viễn và cuộc sống vĩnh cửu, nhờ sự thông sáng, quyền năng, công lý, cùng lòng thương
xót của Đấng đã tạo ra tất cả mọi sự vật cả trên trời lẫn dưới đất, là Thượng Đế trên tất
cả. A Men.

Mô Si A 6
1 Và giờ đây, sau khi nói với dân chúng xong, vua Bên Gia Min bèn nghĩ rằng, điều cần

thiết là ông phải ghi tên tất cả những ai đã lập giao ước với Thượng Đế để tuân giữ các
lệnh truyền của Ngài.

2 Và chuyện rằng, ngoại trừ những trẻ nhỏ, chẳng một ai mà không lập giao ước và
không mang danh của Đấng Ky Tô.

3 Và lại nữa, chuyện rằng, khi vua Bên Gia Min làm xong tất cả những điều này, và
đã lập con trai của ông là Mô Si A lên làm người cai trị và làm vua dân mình, và đã
giao cho Mô Si A tất cả trọng trách về vương quốc, và cũng đã chỉ định những thầy tư
tế để dạy dỗ dân chúng, để nhờ đó dân chúng được nghe và biết những lệnh truyền
của Thượng Đế, và cũng để nhắc nhở họ nhớ đến lời thề mà họ đã lập, ông bèn cho
dân chúng giải tán, và mọi người, tùy theo gia đình mình, ai nấy đều trở về nhà.

4 Và Mô Si A bắt đầu trị vì thay thế cha mình. Ông bắt đầu trị vì vào lúc ba mươi
tuổi, như vậy là từ lúc Lê Hi rời bỏ Giê Ru Sa Lem ra đi đến nay đã được gần bốn
trăm bảy mươi sáu năm rồi.

5 Và vua Bên Gia Min sống thêm được ba năm nữa thì băng hà.
6 Và chuyện rằng, vua Mô Si A đi theo đường lối của Chúa, tuân theo những mạng

lệnh và luật lệ của Ngài, cùng tuân giữ các lệnh truyền trong mọi điều Ngài phán dạy
ông.

7 Và vua Mô Si A truyền bảo dân mình phải cày bừa đất đai. Và chính ông cũng
thân hành ra cày bừa đất đai nữa, vì ông không muốn trở thành gánh nặng cho dân
mình, và cũng vì ông muốn làm theo những điều mà phụ thân ông đã làm trong mọi
công việc. Và trong khoảng thời gian ba năm, không có một cuộc tranh chấp nào xảy
ra trong tất cả dân ông.
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Mô Si A 7
1 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi vua Mô Si A được hưởng thái bình ba năm liên tiếp,

ông muốn biết về tình trạng của những người đã lên cư ngụ ở xứ Lê Hi-Nê Phi, hay là
ở trong thành phố Lê Hi-Nê Phi; vì dân ông không hề được tin tức gì của những
người ấy từ ngày họ rời khỏi xứ Gia Ra Hem La; vậy nên, dân của ông đã quấy rầy ông
rất nhiều về việc này.

2 Và chuyện rằng, vua Mô Si A cho phép mười sáu người đàn ông khỏe mạnh của họ
lên xứ Lê Hi-Nê Phi để dọ hỏi về những đồng bào ấy.

3 Và chuyện rằng, ngày hôm sau họ bắt đầu lên đường; trong nhóm họ có một người
mạnh mẽ và uy thế tên là Am Môn, con cháu của Gia Ra Hem La; và người này cũng
là người dẫn đầu bọn họ.

4 Và giờ đây, họ không biết phải theo lộ trình nào trong vùng hoang dã để lên xứ Lê
Hi-Nê Phi; vì vậy họ đã đi lang thang nhiều ngày trong vùng hoang dã, phải, họ đã đi
lang thang hết bốn mươi ngày.

5 Sau khi họ đã đi lang thang hết bốn mươi ngày, họ đến được một ngọn đồi ở
hướng bắc của xứ Si Lôm, và họ dựng lều ở đó.

6 Và Am Môn dẫn ba người trong số đồng bào của ông, và tên của ba người này là A
Ma Lê Ki, Hê Lem, và Hem, và họ đi vào xứ Nê Phi.

7 Và này, họ gặp được vua của dân sống trong xứ Nê Phi và xứ Si Lôm; và họ bị các
vệ binh của vua bao vây, và bị bắt trói và cầm tù.

8 Và chuyện rằng, sau khi bị cầm tù hai ngày, họ lại bị áp giải đến trước mặt vua, và
được cởi trói. Họ được đứng trước mặt vua, và được phép, hay nói đúng hơn bị ra
lệnh, là họ phải trả lời những câu hỏi mà vua sẽ hỏi họ.

9 Và vua bảo họ rằng: Này, ta là Lim Hi, con trai của Nô Ê, ông là con trai của Giê
Níp, là người đã ra đi khỏi xứ Gia Ra Hem La để đến thừa hưởng đất này, là đất của tổ
phụ họ, và là người đã được tiếng nói của dân tôn lên làm vua.

10 Và giờ đây, ta muốn biết vì lý do gì mà các người dám táo bạo đến gần tường thành,
trong lúc chính ta cùng vệ binh của ta ở ngoài cổng thành?

11 Và giờ đây, vì lý do này ta mới để cho các người được bảo tồn, để ta có thể tra hỏi
các người, nếu không thì ta đã cho những vệ binh của ta giết chết các người rồi. Các
người được phép nói.

12 Và giờ đây, khi Am Môn thấy mình được phép nói, ông bèn bước tới nghiêng
mình trước mặt vua, rồi đứng thẳng người lên mà thưa rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần
rất đội ơn Thượng Đế vì còn được sống đến hôm nay và được phép nói; và thần sẽ cố
gắng nói lên một cách bạo dạn;

13 Vì thần tin chắc rằng, nếu bệ hạ biết thần là ai thì bệ hạ đã không để thần phải
mang những dây trói này. Vì thần là Am Môn, con cháu của Gia Ra Hem La, và đã rời
khỏi xứ Gia Ra Hem La để đi tìm những đồng bào của chúng tôi mà ngày trước Giê
Níp đã dẫn ra khỏi xứ đó.

14 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi Lim Hi nghe Am Môn nói như vậy, nhà vua quá
đỗi mừng rỡ mà bảo rằng: Bây giờ trẫm mới biết chắc là đồng bào của trẫm ở Gia Ra
Hem La vẫn còn sống. Và giờ đây, trẫm rất vui mừng, và ngày mai trẫm sẽ báo cho
dân chúng hay để họ cũng được vui mừng.

15 Vì này, chúng tôi đang bị làm tôi mọi cho dân La Man, và bị đánh thuế nặng nề
khó mà chịu đựng nổi. Và giờ đây, này, đồng bào của chúng tôi đến để giải thoát cho
chúng tôi khỏi vòng nô lệ, hay là thoát khỏi bàn tay của dân La Man, và chúng tôi
bằng lòng làm nô lệ cho họ; vì thà chúng tôi làm nô lệ cho dân Nê Phi còn hơn là phải
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triều cống cho vua dân La Man.
16 Và giờ đây, vua Lim Hi ra lệnh cho các vệ binh không được trói Am Môn và những

người anh em của ông nữa, và còn bảo họ đi lên ngọn đồi ở hướng bắc Si Lôm mà
đem những người anh em còn lại của họ về thành phố, để họ có thể được ăn uống,
nghỉ ngơi lấy lại sức sau cuộc hành trình vất vả của họ; vì họ đã chịu khổ nhiều điều;
họ đã chịu đựng sự đói khát và mệt nhọc.

17 Và giờ đây, chuyện rằng, qua ngày hôm sau, vua Lim Hi ra một thông cáo gởi đến
toàn dân của ông, bảo họ hãy tụ họp lại tại đền thờ để nghe lời vua sắp nói với họ.

18 Và chuyện rằng, khi dân chúng tụ họp lại với nhau rồi, vua bèn ngỏ cùng họ rằng:
Hỡi đồng bào của trẫm, đồng bào hãy ngẩng đầu lên và hãy an lòng; vì này, trong thời
gian sắp tới, chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ không còn bị lệ thuộc kẻ thù của
chúng ta nữa, mặc dù đã nhiều lần chúng ta tranh đấu nhưng đều vô hiệu; tuy nhiên,
trẫm tin rằng, chúng ta còn một lần tranh đấu nữa với đầy hiệu quả.

19 Vậy nên, đồng bào hãy ngẩng đầu lên, hãy vui mừng và tin cậy vào Thượng Đế, là
Đấng Thượng Đế của Áp Ra Ham, của Y Sác, và của Gia Cốp; và đó cũng là Đấng
Thượng Đế đã đem con cháu của Y Sơ Ra Ên ra khỏi xứ Ai Cập, và đã làm cho họ
vượt qua Biển Đỏ như đi trên đất khô ráo, và đã nuôi dưỡng họ bằng ma na để họ
khỏi chết trong vùng hoang dã; và Ngài còn làm nhiều việc khác nữa cho họ.

20 Và lại nữa, cũng chính Thượng Đế ấy đã đem tổ phụ chúng ta ra khỏi xứ Giê Ru Sa
Lem, và đã gìn giữ và bảo tồn dân của Ngài cho đến hôm nay; và này, chính vì những
điều bất chính và khả ố của chúng ta mà Ngài đã đưa chúng ta vào vòng nô lệ.

21 Và tất cả đồng bào hôm nay là các nhân chứng rằng, Giê Níp, là người được tôn
lên làm vua dân này, vì lòng quá nhiệt thành khi muốn thừa hưởng phần đất của tổ
phụ mình, nên đã bị mưu kế xảo quyệt của vua La Man lường gạt, là kẻ đã ký kết một
hiệp ước với vua Giê Níp, và đã nhượng quyền chiếm hữu cho hắn một phần đất của
xứ này, tức là thành phố Lê Hi-Nê Phi và thành phố Si Lôm cùng các vùng đất chung
quanh—

22 Và tất cả những điều này hắn đã làm vì mục đích duy nhất là biến dân này thành
một dân tộc bị lệ thuộc hay là một dân tộc nô lệ. Và này, hiện nay chúng ta phải triều
cống cho vua dân La Man, với số lượng lên tới phân nửa số bắp, lúa mạch, cùng tất cả
các ngũ cốc đủ loại của chúng ta, và phân nửa số các đàn gia súc và các bầy thú của
chúng ta; và luôn cả phân nửa tất cả những gì chúng ta có mà vua dân La Man đòi hỏi
ở chúng ta, nếu không mạng sống của chúng ta phải thế vào.

23 Và này, điều ấy chẳng phải quá sức chịu đựng của chúng ta hay sao? Và nỗi thống
khổ của chúng ta như vậy không phải là quá lớn lao hay sao? Giờ đây này, chúng ta có
lý do lớn lao biết bao để than khóc!

24 Phải, trẫm nói cho đồng bào hay, các lý do mà chúng ta phải than khóc quá lớn lao;
vì này, có biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta đã bị sát hại, và máu của họ đã đổ ra
một cách vô ích, và tất cả những việc này cũng do điều bất chính mà ra.

25 Vì nếu dân này không rơi vào vòng phạm giới, thì Chúa đã không khiến cho tai họa
lớn lao này đổ xuống trên họ. Nhưng này, họ đã không chịu nghe theo lời của Ngài;
trái lại có những cuộc tranh chấp nổi lên giữa họ, đến đỗi họ đã làm đổ máu lẫn nhau.

26 Và họ đã sát hại một vị tiên tri của Chúa; phải, một người chọn lọc của Thượng
Đế; là người đã nói cho họ biết về những điều tà ác và khả ố của họ, và còn tiên tri về
nhiều điều sẽ xảy đến trong tương lai, phải, ngay cả về sự hiện đến của Đấng Ky Tô
nữa.

27 Và vì ông đã nói cho họ biết rằng, Đấng Ky Tô là Thượng Đế, là Cha của vạn vật,
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và còn bảo rằng, Ngài sẽ mang hình dáng loài người, là hình dáng mà loài người được
tạo ra từ lúc ban đầu; hay nói cách khác, ông muốn bảo rằng, loài người được sáng tạo
theo hình thể của Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ xuống giữa con cái loài người, và
mang vào mình xác thịt và máu, và đi trên mặt đất này—

28 Và giờ đây, cũng vì ông đã nói như vậy nên họ xử tử ông; và họ còn làm nhiều việc
khác nữa khiến họ phải chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế; vậy nên, có ai ngạc
nhiên khi thấy họ bị làm nộ lệ, và họ bị khốn đốn với bao nỗi khổ đau lớn lao?

29 Vì này, Chúa có phán rằng: Ta sẽ không cứu giúp dân của ta vào ngày mà chúng
phạm giới; trái lại ta còn ngăn lối chúng để chúng không thể thịnh vượng được; và
những việc làm của chúng sẽ chẳng khác chi chướng ngại vật trước mặt chúng.

30 Và lại nữa, Ngài có phán rằng: Nếu dân của ta gieo sự ô uế thì chúng sẽ gặt lấy rơm
của nó trong cơn gió lốc, và kết quả sẽ là sự độc hại.

31 Và Ngài còn phán rằng: Nếu dân của ta gieo sự ô uế thì chúng sẽ gặt lấy ngọn gió
đông, là ngọn gió đem lại sự hủy diệt cấp kỳ.

32 Và giờ đây, này, lời hứa của Chúa nay đã ứng nghiệm, và đồng bào đã bị đánh phạt
và bị đau khổ.

33 Nhưng nếu đồng bào quay về với Chúa một cách hết lòng, đặt tin cậy vào Ngài, và
phục vụ Ngài với tất cả sự cần mẫn của tâm trí mình, nếu đồng bào làm như vậy, thì
Ngài sẽ giải thoát cho đồng bào khỏi vòng nô lệ theo như ý muốn và sở thích củaNgài.

Mô Si A 8
1 Và chuyện rằng, sau khi vua Lim Hi đã ngỏ lời với dân của ông xong, vì ông đã nói với

họ rất nhiều điều và tôi chỉ ghi chép một phần ít vào sách này mà thôi, ông còn nói
cho dân ông biết về tất cả những việc có liên hệ đến đồng bào của họ ở trong xứ Gia
Ra Hem La.

2 Và ông bảo Am Môn hãy đứng lên trước đám đông và kể lại cho họ nghe tất cả
những chuyện gì đã xảy ra cho đồng bào của họ từ lúc Giê Níp bỏ xứ ra đi cho đến khi
ông rời khỏi xứ.

3 Và ông còn kể lại cho họ nghe những lời cuối cùng vua Bên Gia Min đã dạy họ, và
giải thích những lời ấy cho dân của vua Lim Hi nghe, để họ hiểu được tất cả những lời
ông nói.

4 Và chuyện rằng, sau khi ông làm xong tất cả những việc này, vua Lim Hi bèn cho
dân chúng giải tán và bảo họ mỗi người hãy trở về nhà riêng của mình.

5 Và chuyện rằng, nhà vua truyền đem đến trước mặt Am Môn, cho ông đọc những
bảng khắc có chứa đựng biên sử của dân ông, kể từ thời họ mới rời bỏ xứ Gia Ra Hem
La.

6 Giờ đây, khi Am Môn đọc xong biên sử, vua bèn hỏi ông có phiên dịch được các
ngôn ngữ không, và Am Môn đáp rằng, ông không phiên dịch được.

7 Và vua nói với ông rằng: Vì ta buồn phiền về những nỗi khốn khổ của dân ta, nên
ta có phái bốn mươi ba người trong dân của ta hành trình vào vùng hoang dã để tìm
kiếm xứ Gia Ra Hem La, để nhờ đó chúng tôi có thể cầu cứu đồng bào của mình đến
giải thoát cho chúng tôi khỏi vòng nô lệ.

8 Và họ đã đi lạc trong vùng hoang dã nhiều ngày, mặc dù họ rất cần mẫn, nhưng
không tìm ra được xứ Gia Ra Hem La và đành phải trở về xứ này, sau khi đã hành
trình trong xứ nằm giữa các vùng nước, và khám phá thấy một xứ đầy xương người và
xương thú vật, cùng những lâu đài đổ nát khắp nơi, và thấy một xứ mà ngày xưa đã
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từng có một dân tộc đông như các đạo quân của Y Sơ Ra Ên.
9 Và để làm chứng cho những điều họ nói là có thật, họ đã mang về hai mươi bốn

bảng khắc có ghi đầy những chữ chạm khắc, và những bảng khắc này làm bằng vàng y.
10 Và này, họ còn đem về những tấm áo giáp khổ lớn, và những tấm áo giáp này làm

bằng thau và bằng đồng, và còn rất tốt.
11 Và lại nữa, họ còn đem về những cây kiếm, nhưng chuôi kiếm đều bị hư nát và lưỡi

kiếm thì rỉ sét; và trong xứ này không có một người nào có thể phiên dịch được ngôn
ngữ hay những chữ ghi khắc trên các bảng khắc ấy. Vậy nên ta đã hỏi khanh, khanh có
thể phiên dịch được chăng?

12 Và ta lại hỏi khanh rằng: Khanh có biết ai có thể phiên dịch được không? Vì ta
muốn những biên sử này phải được phiên dịch ra ngôn ngữ của chúng ta; vì có thể
những bảng khắc này sẽ cho chúng ta một sự hiểu biết về những người còn sót lại
thuộc dân tộc đã bị hủy diệt, là nguồn gốc xuất phát của những bảng khắc này; hoặc
có thể những bảng khắc này sẽ cho chúng ta một sự hiểu biết về dân tộc đã bị hủy diệt
này; và ta muốn biết nguyên nhân sự diệt vong của họ.

13 Rồi Am Môn đáp lời vua rằng: Kính thưa bệ hạ, thần có thể nói chắc với bệ hạ
rằng, có một người có thể phiên dịch được những biên sử này; vì người đó có những
dụng cụ để nhìn vào đó mà phiên dịch tất cả các văn kiện rất cổ xưa; đó là một ân tứ
của Thượng Đế ban cho. Và những vật ấy được gọi là dụng cụ phiên dịch, và không
một người nào có thể nhìn vào những vật ấy được nếu người ấy không được lệnh, vì e
rằng kẻ ấy sẽ tìm hiểu những điều mình không được phép tìm hiểu, mà phải bị diệt
vong. Và ai được lệnh cho nhìn vào những dụng cụ ấy thì sẽ được gọi là vị tiên kiến.

14 Và này, vị vua của dân tộc cư ngụ trên xứ Gia Ra Hem La là người được lệnh làm
những công việc này, và là người có được ân tứ vĩ đại đó từ Thượng Đế.

15 Và nhà vua nói rằng vị tiên kiến còn lớn hơn vị tiên tri.
16 Và Am Môn tâu rằng: Vị tiên kiến là một vị mặc khải và đồng thời cũng là một

tiên tri; và không một ai có thể có được ân tứ lớn lao hơn ngoại trừ người đó có được
quyền năng của Thượng Đế, điều mà không ai có được; tuy nhiên, một người có thể
có được quyền năng lớn lao của Thượng Đế ban cho.

17 Nhưng vị tiên kiến có thể biết được những việc đã xảy ra trong quá khứ cũng như
những việc sẽ xảy đến trong tương lai; và nhờ những dụng cụ đó mà mọi sự việc sẽ
được tiết lộ, hay nói cách khác, mọi điều bí mật sẽ được phơi bày, và những điều che
giấu sẽ được đưa ra ánh sáng, cùng những điều chưa ai được biết tới thì sẽ nhờ những
dụng cụ đó mà biết được, và ngoài ra có những sự việc sẽ nhờ những dụng cụ đó mà
được biết đến, nếu không thì chẳng ai có thể biết được.

18 Như vậy là Thượng Đế đã cung ứng một phương tiện để loài người, qua đức tin, có
thể làm được những phép lạ vĩ đại; vì thế họ sẽ trở nên nguồn lợi ích lớn lao cho đồng
loại mình.

19 Và giờ đây, sau khi Am Môn nói xong những lời này, nhà vua rất đỗi hân hoan và
cất lời cảm tạ Thượng Đế mà rằng: Thật không còn nghi ngờ gì nữa, một sự mầu
nhiệm lớn lao được chứa đựng trong những bảng khắc này, và những dụng cụ phiên
dịch này chắc chắn được chuẩn bị ra với mục đích để tiết lộ những sự kín nhiệm ấy
cho con cái loài người.

20 Ôi, kỳ diệu thay cho những việc làm của Chúa, và sự kiên nhẫn của Ngài đối với
dân Ngài thật là lâu dài lắm thay; phải, sự hiểu biết của con cái loài người thật là tối
tăm nông cạn thay; vì họ không muốn tìm kiếm sự khôn ngoan, và cũng không muốn
sự khôn ngoan hướng dẫn mình!
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21 Phải, họ chẳng khác chi một bầy chiên hoảng hốt chạy tứ tán khỏi tay người chăn,
và bị các thú dữ trong rừng săn đuổi và ăn thịt vậy.

Biên Sử Của Giê Níp—Truyện ký về dân tộc ông kể từ ngày họ rời khỏi xứ Gia Ra
Hem La cho đến khi họ được giải thoát khỏi bàn tay của dân LaMan.

Mô Si A 9
1 Tôi, Giê Níp, được dạy dỗ bằng tất cả ngôn ngữ của dân Nê Phi, và biết rõ về xứ Nê

Phi, hay là xứ thừa hưởng đầu tiên của tổ phụ chúng tôi, và được phái đi làm một
người do thám trong dân La Man để do thám lực lượng của họ ngõ hầu quân đội của
chúng tôi có thể đến tấn công và hủy diệt họ—nhưng khi tôi trông thấy những điều
tốt đẹp của họ, thì tôi lại muốn họ không bị hủy diệt.

2 Vậy nên, tôi đã tranh luận với người anh em của tôi trong vùng hoang dã, vì tôi
muốn người cai trị chúng tôi lập một hiệp ước với họ; nhưng hắn là một người tàn
bạo và khát máu nên ra lệnh giết chết tôi; nhưng tôi đã được cứu sống giữa trận chiến
đẫm máu; vì cha thì đánh với cha, anh em thì đánh với anh em, cho đến khi một phần
lớn quân đội của chúng tôi phải bị hủy diệt trong vùng hoang dã; và chúng tôi, những
người còn sống sót, trở về đất Gia Ra Hem La, kể lại cho vợ con mình nghe những
việc đã xảy ra.

3 Mặc dù vậy, lòng tôi vẫn quá nồng nhiệt khao khát được thừa hưởng xứ sở của tổ
phụ chúng tôi, nên tôi đã thu nhận tất cả những ai muốn đi lên chiếm hữu xứ ấy, và
rồi chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình vào vùng hoang dã để đi lên xứ ấy; nhưng
chúng tôi đã bị khốn đốn vì nạn đói và những nỗi khổ đau lớn lao; vì chúng tôi đã
chậm trễ trong việc tưởng nhớ đến Chúa Thượng Đế của chúng tôi.

4 Tuy vậy, sau nhiều ngày lang thang trong vùng hoang dã, chúng tôi đã dựng lều trại
tại nơi mà trước kia các đồng bào của chúng tôi đã bị giết, nơi ấy ở gần xứ sở của tổ
phụ chúng tôi.

5 Và chuyện rằng, tôi lại đi với bốn người trong nhóm của tôi vào thành phố, đến
yết kiến vua, để tôi có thể biết ý định của vua, và để tôi có thể biết là tôi có được đem
dân tôi đến chiếm hữu xứ này một cách hòa bình không.

6 Và tôi đi đến yết kiến vua và vua giao ước với tôi là tôi có thể chiếm hữu xứ Lê
Hi-Nê Phi, và luôn cả xứ Si Lôm nữa.

7 Và vua còn truyền lệnh cho dân ông phải rời khỏi xứ ấy, và tôi cùng dân của tôi đi
vào xứ ấy để chúng tôi có thể chiếm hữu.

8 Rồi chúng tôi bắt đầu xây cất nhà cửa, tu bổ các tường thành của thành phố, phải,
các tường thành của thành phố Lê Hi-Nê Phi và thành phố Si Lôm.

9 Và chúng tôi bắt đầu cày cấy đất đai, phải, chúng tôi trồng trọt đủ mọi thứ hạt
giống như bắp, lúa mì, lúa mạch, nê át, sê um, cùng các thứ hạt giống của mọi thứ cây
ăn trái; và chúng tôi bắt đầu sinh sôi nẩy nở và thịnh vượng trong xứ.

10 Này, nhưng đây chỉ là sự xảo quyệt và quỷ kế của vua La Man để đưa dân tôi vào
vòng nô lệ, nên ông mới nhường đất này cho dân tôi chiếm hữu.

11 Vậy nên chuyện rằng, sau khi chúng tôi đã sống trên đất này được mười hai năm,
thì vua La Man bắt đầu cảm thấy không an tâm, vì ông ta sợ rằng dân tôi sẽ trở nên
hùng mạnh khiến họ không thể lấn áp dân tôi và đưa dân tôi vào vòng nô lệ được.

12 Này, họ là một dân tộc biếng nhác và thờ thần tượng; vậy nên họ muốn đưa chúng
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tôi vào vòng nô lệ để họ có thể tận dụng sức lao động của hai bàn tay chúng tôi; phải,
để họ có thể thụ hưởng những đàn súc vật chăn nuôi trong đồng cỏ của chúng tôi.

13 Vậy nên chuyện rằng, vua La Man bắt đầu xúi giục dân của ông để họ gây hấn với
dân tôi; vì thế từ đó bắt đầu xảy ra nhiều cuộc chiến tranh cùng tranh chấp trong xứ.

14 Vì đến năm thứ mười ba dưới triều đại của tôi trong xứ Nê Phi, thì ở miền đất xa
về phía nam xứ Si Lôm, trong khi dân tôi đang chăm sóc nuôi nấng các đàn gia súc của
mình, và đang cày cấy đất đai, thì một đạo quân đông đảo của dân La Man đến đánh
phá và giết chết họ để chiếm đoạt các đàn gia súc cùng các bắp ngô trên đồng ruộng
của họ.

15 Phải, và chuyện rằng, họ đã chạy trốn, tất cả những ai không bị bắt kịp, đến thành
phố Nê Phi và cầu cứu tôi che chở.

16 Và chuyện rằng, tôi trang bị cho họ cung tên, gươm, đao, chùy, trành ném đá, cùng
đủ loại vũ khí mà chúng tôi có thể sáng chế ra, rồi tôi cùng dân tôi ra đi đánh lại dân
La Man.

17 Phải, trong sức mạnh của Chúa quả thật chúng tôi đã tiến đánh dân La Man; vì tôi
và dân tôi đã thiết tha kêu cầu Chúa xin Ngài giải thoát chúng tôi khỏi tay kẻ thù, vì
chúng tôi đã thức tỉnh để nhớ lại sự giải thoát của các tổ phụ chúng tôi.

18 Và Thượng Đế đã nghe những lời kêu cầu của chúng tôi, và đã đáp lại lời cầu
nguyện của chúng tôi; và chúng tôi đã tiến lên trong sức mạnh của Ngài; phải, chúng
tôi đã tiến đánh dân La Man, và chỉ trong một ngày một đêm mà chúng tôi đã giết
được ba ngàn bốn mươi ba tên; chúng tôi đã chém giết họ cho đến khi chúng tôi đánh
đuổi họ ra khỏi xứ của mình.

19 Và chính tôi đã tự tay giúp chôn xác họ. Và này, phần các người anh em của chúng
tôi cũng bị giết chết hết hai trăm bảy mươi chín người, khiến cho chúng tôi vô cùng
đau khổ và thương tiếc.

Mô Si A 10
1 Và chuyện rằng chúng tôi lại bắt đầu kiến thiết lại vương quốc, và chúng tôi lại bắt

đầu chiếm hữu xứ sở trong hòa bình. Và tôi cho chế tạo các thứ vũ khí chiến tranh đủ
loại, để tôi có đủ khí giới cho dân của tôi phòng khi dân La Man lại đến gây chiến với
dân tôi nữa.

2 Và tôi cho đặt lính canh khắp quanh xứ, để dân La Man không thể bất thần đến
tấn công chúng tôi và hủy diệt chúng tôi được; và như vậy là tôi đã bảo vệ dân tôi cùng
các đàn gia súc để họ khỏi rơi vào tay kẻ thù của mình.

3 Và chuyện rằng, chúng tôi được thừa hưởng xứ sở của tổ phụ chúng tôi trong
nhiều năm, phải, suốt thời gian hai mươi hai năm.

4 Và tôi đã ra lệnh cho nam giới phải biết cày cấy đất đai, cùng trồng trọt đủ loại ngũ
cốc và đủ loại cây trái.

5 Và tôi đã ra lệnh cho nữ giới phải biết kéo sợi, hết sức ra công làm việc để dệt vải
mịn đủ loại, phải, những vải vóc đủ thứ để chúng tôi có thể may mặc cho khỏi lõa lồ
thân thể; và như thế, chúng tôi đã được thịnh vượng trong xứ—chúng tôi được sống
trong thái bình liên tục như vậy suốt thời gian hai mươi hai năm.

6 Và chuyện rằng, vua La Man băng hà, và con trai ông lên trị vì thế ông. Và hắn bắt
đầu khích động dân mình nổi lên chống đối dân tôi; vì thế họ bắt đầu chuẩn bị chiến
tranh, và tiến lên đánh dân tôi.

7 Nhưng tôi đã phái nhiều người do thám đến những vùng lân cận xứ Sem Lân, để
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tôi có thể khám phá những việc chuẩn bị của họ, ngõ hầu tôi biết mà đề phòng, để
cho họ không thể bất thần đến tấn công dân tôi và hủy diệt họ được.

8 Và chuyện rằng, họ kéo đến miền bắc xứ Si Lôm, với các đạo quân đông đảo gồm
những người được trang bị cung tên, gươm, đao, đá và trành ném đá; đầu của họ thì
cạo trọc, và họ dùng một cái khố da thắt ngang hông.

9 Và chuyện rằng, tôi đã cho đem đàn bà và trẻ con của dân tôi vào ẩn trong vùng
hoang dã; rồi tôi ra lệnh cho tất cả đàn ông lớn tuổi mà còn đủ sức mang khí giới, và
tất cả thanh niên trai tráng nào đủ sức mang khí giới, đều phải tập họp lại để tiến đánh
dân La Man; và tôi sắp họ thành hàng ngũ, mỗi người tùy theo lứa tuổi của mình.

10 Và chuyện rằng, chúng tôi tiến lên đánh dân La Man; còn tôi, dù với tuổi già, cũng
thân chinh chiến đấu với dân La Man. Và chuyện rằng, chúng tôi tiến lên trong sức
mạnh của Chúa để chiến đấu.

11 Này, dân La Man không hiểu biết gì về Chúa, cũng chẳng biết gì về sức mạnh của
Chúa, vậy nên họ chỉ trông cậy vào sức mạnh của mình. Nếu nói về sức mạnh của loài
người thì họ là một dân tộc mạnh mẽ.

12 Họ là một dân tộc man dại, hung bạo và khát máu, và tin vào truyền thống của tổ
phụ họ như vầy: Họ tin rằng vì sự bất chính nên tổ phụ họ bị đuổi ra khỏi xứ Giê Ru
Sa Lem, và họ đã bị anh em mình áp bức trong vùng hoang dã, và họ cũng bị áp bức cả
trong khi vượt biển nữa.

13 Và hơn nữa, họ còn bị áp bức khi ở trên mẩnh đất thừa hưởng đầu tiên của họ sau
khi vượt biển và tất cả những sự việc này đã xảy ra cũng vì ngày xưa Nê Phi đã trung
thành hơn trong việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa—vậy nên ông đã được Chúa
ưu đãi, vì Chúa đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của ông, và ông đã dẫn dắt cuộc hành
trình của họ trong vùng hoang dã.

14 Và các anh của ông đã tức giận ông vì họ không hiểu những việc làm của Chúa; họ
còn tức giận ông khi ở trên mặt bể vì họ đã chai đá trong lòng chống lại Chúa.

15 Và lại nữa, họ còn tức giận ông khi họ đã đến đất hứa, vì họ bảo rằng, ông đã cướp
đoạt quyền cai trị dân khỏi tay họ, rồi họ tìm cách sát hại ông.

16 Và lại nữa, họ còn tức giận ông vì ông đã ra đi vào vùng hoang dã theo như lời
Chúa đã truyền lệnh cho ông và mang theo các biên sử ghi khắc trên các bảng khắc
bằng đồng, vì họ cho rằng ông đã cướp đoạt những bảng khắc này của họ.

17 Và vì thế mà họ đã dạy dỗ con cháu mình phải thù ghét con cháu của Nê Phi, sát
hại họ, trộm cắp, cướp đoạt của họ, và làm đủ mọi cách để hủy diệt họ; vậy nên họ có
một mối thù vĩnh cửu với con cháu của Nê Phi.

18 Cũng vì lý do này mà vua La Man, với sự xảo quyệt và quỷ kế, cùng những lời hứa
hẹn tốt đẹp của mình, đã đánh lừa tôi, để tôi đem dân tôi đến xứ này ngõ hầu họ có
thể hủy diệt được dân tôi; phải, và chúng tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu năm
tháng khốn khổ trong xứ này.

19 Và giờ đây, tôi, Giê Níp, sau khi kể hết những điều này về dân La Man cho dân tôi
nghe, tôi liền khuyến khích họ xông ra chiến trường với tất cả sức mạnh của mình, và
đặt tin cậy vào Chúa; vậy nên chúng tôi đã mặt đối mặt đánh lại họ.

20 Và chuyện rằng, một lần nữa chúng tôi lại đánh đuổi được họ ra khỏi xứ của chúng
tôi. Chúng tôi đã sát hại họ trong một cuộc tàn sát lớn lao, nhiều đến đỗi chúng tôi
không thể đếm xác họ được.

21 Và chuyện rằng, chúng tôi lại trở về xứ của mình, và dân tôi lại bắt đầu chăn nuôi
súc vật và cày cấy đất đai.

22 Và giờ đây, tôi đã già cả rồi nên trao vương quốc này lại cho một trong những
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người con trai của tôi; vậy nên tôi không nói thêm gì nữa. Và tôi cầu xin Chúa ban
phước lành cho dân tôi. A Men.

Mô Si A 11
1 Và giờ đây chuyện rằng, Giê Níp trao vương quốc lại cho Nô Ê, một trong những

người con trai của ông; vậy nên Nô Ê bắt đầu trị vì thay cha, nhưng ông không đi theo
đường lối của cha mình.

2 Vì này, ông không tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế, mà ông chỉ đi theo
sở thích riêng của lòng mình. Và ông có nhiều vợ và hầu thiếp. Và ông khiến cho dân
ông phạm tội, và làm những điều khả ố trước mắt Chúa. Phải, họ đã phạm tội tà dâm
và đủ mọi hành vi tà ác.

3 Và ông còn đặt ra một thứ thuế để thu một phần năm tất cả những gì họ có, như
một phần năm vàng và bạc, một phần năm díp, thau, đồng và sắt; và một phần năm
các gia súc; cùng một phần năm tất cả ngũ cốc của họ.

4 Và ông đánh tất cả các sắc thuế này là để cấp dưỡng mình cùng các vợ và các hầu
thiếp của mình; và cấp dưỡng luôn cả các thầy tư tế cùng vợ và các hầu thiếp của
chúng; như vậy là ông đã thay đổi tất cả các công việc triều chính của vương quốc.

5 Và ông giải nhiệm tất cả các thầy tư tế đã được cha ông lập lên, và lập lên những
người mới vào thay thế họ, những người này dương dương tự đắc trong lòng mình.

6 Phải, và cứ thế, chúng được cấp dưỡng trong sự biếng nhác, trong việc thờ hình
tượng, và trong sự tà dâm của chúng, nhờ những sắc thuế mà vua Nô Ê đã đánh lên
đầu dân của ông; và như vậy là dân chúng đã phải làm việc khó nhọc vô cùng để nuôi
dưỡng những điều bất chính.

7 Phải, và họ cũng trở nên thờ thần tượng nữa, vì họ đã bị những lời phù phiếm và
tâng bốc của vua và của các thầy tư tế lừa gạt, vì chúng đã nói những lời tâng bốc họ.

8 Và chuyện rằng, vua Nô Ê xây cất nhiều dinh thự rộng lớn nguy nga, và ông trang
hoàng những dinh thự ấy với những công nghệ mỹ thuật bằng gỗ, cùng tất cả những
thứ quý giá khác bằng vàng, bạc, sắt, thau, díp và đồng;

9 Ông còn xây cất cho mình một lâu đài rộng lớn, và một cái ngai ở chính giữa, tất
cả những thứ ấy đều làm bằng gỗ quý, và được trang trí bằng vàng, bạc, cùng những
vật quý giá.

10 Ông còn cho thợ làm mọi thứ công nghệ mỹ thuật bằng gỗ quý, đồng và thau ở bên
trong các bức tường của đền thờ.

11 Và tất cả ghế ngồi mà được dành riêng cho các thầy tư tế thượng phẩm là những
ghế được đặt cao hơn hết thảy mọi ghế khác, ông đã cho tô điểm bằng vàng y; và phía
trước ghế ông còn cho dựng lên chỗ dựa để bọn tăng tế thượng phẩm có thể ngã mình
hay tỳ tay lên đó trong khi chúng nói với dân những lời phù phiếm và dối trá.

12 Và chuyện rằng, ông xây một cái tháp gần bên đền thờ; phải, một cái tháp rất cao,
cao đến đỗi khi đứng trên đỉnh tháp, ông có thể trông thấy cả xứ Si Lôm, lẫn xứ Sem
Lân, là xứ do dân La Man chiếm hữu; và ông còn có thể nhìn thấy được khắp xứ
chung quanh.

13 Và chuyện rằng, ông cho xây cất nhiều dinh thự trên xứ Si Lôm; và ông cho xây
một tháp cao vĩ đại trên ngọn đồi nằm về hướng bắc xứ Si Lôm, nơi đó xưa kia là chỗ
ẩn náu của con cháu Nê Phi khi họ trốn khỏi xứ. Và đó là những việc ông đã làm với
của cải thu góp được do các sắc thuế đánh vào dân ông.

14 Và chuyện rằng, ông để hết tâm trí vào tài sản của mình, và ông tiêu hết thì giờ của
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mình trong cuộc sống trụy lạc với các vợ và các hầu thiếp của ông; các thầy tư tế của
ông cũng tiêu hết thì giờ của mình với các gái điếm.

15 Và chuyện rằng ông trồng nho khắp nơi trong xứ; và ông dựng các máy ép nho và
làm ra thật nhiều rượu nho; và do đó mà ông đã trở thành một kẻ nghiện rượu, và dân
của ông cũng vậy.

16 Và chuyện rằng, dân La Man bắt đầu xâm nhập, đánh phá dân ông, từng đám dân
nhỏ, và sát hại họ trong các cánh đồng của họ, khi họ đang ở ngoài đồng chăn súc vật.

17 Và vua Nô Ê phái vệ binh đến đóng quanh xứ để xua đuổi chúng; nhưng ông lại
không phái đầy đủ quân lính, và dân La Man vẫn đến tấn công và giết chết họ, và xua
nhiều đàn gia súc của họ ra khỏi xứ; như thế là dân La Man đã bắt đầu hủy diệt họ để
thỏa lòng thù hận của chúng đối với họ.

18 Và chuyện rằng, vua Nô Ê phái quân lính đến đánh lại chúng, và chúng bị đẩy lui,
hay nói cách khác, quân lính đã đẩy lui được chúng trong một thời gian; vậy nên, họ
đã hân hoan trở về với chiến lợi phẩm của mình.

19 Và giờ đây, vì sự thắng lợi lớn lao ấy mà họ đã dương dương tự đắc trong lòng
mình; họ rất khoe khoang về sức mạnh của mình, và nói rằng: Với năm chục người
họ có thể đánh bại được hằng ngàn dân La Man; và cứ thế họ đã khoe khoang và vui
thích trong máu, và sự đổ máu của các người anh em mình, và nguyên do cũng vì sự tà
ác của nhà vua và các thầy tư tế.

20 Và chuyện rằng, trong dân chúng có một người tên là A Bi Na Đi; và người này đi
đến với dân chúng và bắt đầu tiên tri rằng: Này, lời Chúa phán và truyền lệnh cho tôi
rằng: Hãy ra đi và nói với dân này, lời Chúa phán như vầy: Khốn thay cho dân này, vì
ta đã thấy những hành vi khả ố, những sự tà ác và tính tà dâm của chúng; và nếu
chúng không biết hối cải thì ta sẽ đến viếng phạt chúng trong cơn thịnh nộ của ta.

21 Và nếu chúng không biết hối cải mà quay về với Chúa, Thượng Đế của chúng, này,
ta sẽ trao chúng vào tay kẻ thù của chúng; phải, và chúng sẽ bị đưa vào vòng nô lệ, và
chúng sẽ phải bị đau khổ vì bàn tay kẻ thù của chúng.

22 Và chuyện rằng, đến lúc đó chúng sẽ biết ta là Chúa, Thượng Đế của chúng, và là
một Thượng Đế hay ghen, sẽ đến viếng phạt những điều bất chính của dân ta.

23 Và chuyện rằng, nếu dân này không biết hối cải để trở về với Chúa, Thượng Đế của
chúng, thì chúng sẽ bị đưa vào vòng nô lệ; và sẽ chẳng có một ai có thể giải cứu cho
chúng được, ngoại trừ Chúa, Thượng Đế Toàn Năng.

24 Phải, và chuyện rằng, khi chúng kêu cầu đến ta thì ta sẽ chậm chạp nghe lời kêu cầu
của chúng; phải, ta sẽ để cho chúng bị kẻ thù đánh.

25 Và nếu chúng không biết hối cải, không biết che mình bằng bao gai và tro bụi, và
kêu cầu thống thiết với Chúa, Thượng Đế của chúng, thì ta sẽ không nghe lời cầu
nguyện của chúng, và ta cũng sẽ không giải thoát cho chúng khỏi những nỗi thống
khổ; và Chúa đã phán như vậy, và Ngài đã truyền lệnh cho tôi như vậy.

26 Giờ đây, chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi nói xong những lời này với họ, thì họ
bèn tức giận ông và tìm cách lấy mạng sống ông; nhưng Chúa đã giải cứu ông thoát
khỏi tay họ.

27 Bấy giờ, khi vua Nô Ê nghe được những lời A Bi Na Đi đã nói với dân chúng, ông
cũng tức giận và nói rằng: A Bi Na Đi là ai mà ta và dân ta phải bị hắn xét đoán? Hay
Chúa là ai mà có thể đem lại những nỗi khốn khổ lớn lao cho dân ta như vậy?

28 Ta truyền lệnh cho các ngươi phải dẫn A Bi Na Đi lại đây cho ta giết chết hắn, vì
hắn đã nói lên những điều này để hắn có thể xúi giục cho dân ta tức giận lẫn nhau, và
khiến dân ta nổi lên tranh chấp lẫn nhau; vậy nên ta sẽ giết chết hắn.
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29 Bấy giờ, con mắt của dân chúng đều mù quáng hết, vậy nên họ chai đá trong lòng
chống lại với những lời nói của A Bi Na Đi; và từ lúc đó họ tìm cách bắt ông. Và vua
Nô Ê cũng chai đá trong lòng chống lại lời của Chúa, và ông không hối cải những
hành vi xấu xa của mình.

Mô Si A 12
1 Và chuyện rằng, hai năm sau, A Bi Na Đi cải trang đến với họ, để họ không nhận

được ra ông, rồi ông bắt đầu tiên tri cho họ hay rằng: Chúa đã truyền lệnh cho tôi
như vầy: Hỡi A Bi Na Đi, hãy ra đi nói lời tiên tri cho dân này của ta hay, vì chúng đã
chai đá trong lòng chống lại lời của ta; chúng không biết hối cải những hành vi tà ác
của mình; vì thế ta sẽ đến viếng phạt chúng trong cơn thịnh nộ của ta; phải, trong cơn
thịnh nộ mãnh liệt của ta, ta sẽ đến viếng phạt chúng vì những hành vi bất chính và
khả ố của chúng.

2 Phải, khốn thay cho thế hệ này! Và Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy dang tay ngươi
ra và tiên tri rằng: Chúa có phán như vầy: Chuyện rằng, vì sự bất chính mà thế hệ này
sẽ bị đưa vào vòng nô lệ, và sẽ bị đánh vào má; phải, và sẽ bị người ta xua đuổi, và sẽ bị
giết chết; và rồi những con kên kên trên trời, cùng những con chó, phải, và những con
thú hoang dại, sẽ ăn thịt chúng.

3 Và chuyện rằng, đời của vua Nô Ê sẽ chỉ giá trị như một chiếc áo trong lò lửa nóng;
vì hắn sẽ biết ta là Chúa.

4 Và chuyện rằng, ta sẽ đánh dân này của ta bằng những nỗi đau khổ lớn lao, phải,
bằng nạn đói và bệnh dịch; và ta sẽ làm cho chúng phải gào thét suốt ngày.

5 Phải, ta sẽ khiến cho chúng có những gánh nặng đeo chặt lên lưng chúng; và chúng
sẽ bị dẫn đi như một con lừa câm.

6 Và chuyện rằng, ta sẽ khiến mưa đá rơi trên chúng, và nó sẽ đánh chúng; và chúng
cũng sẽ bị ngọn gió đông quất mạnh; và sâu bọ sẽ phá hoại đất đai của chúng và ăn
nuốt hết các hạt giống của chúng.

7 Và chúng sẽ bị bệnh dịch hoành hành—và sở dĩ ta sẽ làm tất cả những điều này
cũng vì sự bất chính và những điều khả ố của chúng.

8 Và chuyện rằng, nếu chúng không biết hối cải, thì ta sẽ tận diệt chúng khỏi mặt
đất; tuy nhiên, chúng sẽ để lại một biên sử của chúng, và ta sẽ bảo tồn biên sử đó cho
những quốc gia khác sau này đến chiếm hữu xứ này; phải, ta sẽ làm vậy để ta có thể
tiết lộ cho các quốc gia khác biết những điều khả ố của dân này. Và A Bi Na Đi còn
tiên tri nhiều điều nghịch cùng dân này.

9 Và chuyện rằng, họ tức giận ông; và họ bắt ông rồi trói ông lại mang đến trước mặt
vua, và trình với vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi xin dẫn đến trước mặt bệ hạ
một người đã tiên tri những điềm dữ về dân của bệ hạ, và còn bảo rằng Thượng Đế sẽ
hủy diệt họ.

10 Và hắn còn tiên tri những điềm dữ về đời bệ hạ, và bảo rằng đời bệ hạ chẳng khác
chi một chiếc áo trong lò lửa đỏ.

11 Và hơn nữa, hắn còn bảo rằng, bệ hạ sẽ chẳng khác chi một thân cây nhỏ bé, một
thân cây khô héo ngoài đồng, bị thú vật xô ngã và chà đạp dưới chân.

12 Và lại nữa, hắn còn bảo rằng, bệ hạ sẽ giống như hoa cây gai, khi đã nở nếu gặp cơn
gió thổi sẽ bay tản mác khắp xứ. Và hắn làm bộ như Chúa đã phán như vậy. Và hắn
còn nói tất cả những điều này sẽ xảy đến cho bệ hạ vì hành vi bất chính của bệ hạ, trừ
phi bệ hạ biết hối cải.
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13 Và giờ đây, muôn tâu bệ hạ, bệ hạ đã làm điều ác lớn lao nào, hay dân bệ hạ đã
phạm những tội lỗi lớn lao nào mà nay khiến cho chúng ta phải bị Thượng Đế kết tội
hay bị người này xét đoán vậy?

14 Và giờ đây, muôn tâu bệ hạ, này, chúng ta là những kẻ vô tội, và muôn tâu bệ hạ, bệ
hạ chưa hề phạm tội; vậy thì, người này đã nói những điều dối trá về bệ hạ, và hắn đã
tiên tri một cách vô ích.

15 Và này, chúng ta đang hùng mạnh, chúng ta sẽ không bị làm nô lệ hay bị kẻ thù của
chúng ta bắt tù đày; phải, và bệ hạ đã thịnh vượng trong xứ, và bệ hạ sẽ còn thịnh
vượng thêm nữa.

16 Này, kẻ đó ở đây, chúng tôi xin trao hắn vào tay bệ hạ, vậy xin bệ hạ tùy nghi mà
định đoạt số phận hắn.

17 Và chuyện rằng, vua Nô Ê sai đem A Bi Na Đi bỏ vào ngục thất; và vua truyền lệnh
cho các thầy tư tế tụ họp lại để cùng vua thảo luận xem nên làm gì với ông.

18 Và chuyện rằng, chúng tâu với vua rằng: Xin bệ hạ cho dẫn hắn lại đây để chúng
tôi tra hỏi hắn; vua bèn ra lệnh đem ông lại trước mặt chúng.

19 Và chúng bắt đầu tra hỏi ông để chúng làm cho ông nói những lời mâu thuẩn, ngõ
hầu chúng có cơ hội buộc tội ông; nhưng ông đã trả lời chúng một cách vững vàng
quả quyết, và đối đáp được hết tất cả những câu tra hỏi của chúng, phải, làm cho
chúng phải ngạc nhiên; vì ông đã đáp được hết tất cả những câu tra hỏi của chúng và
làm chúng đuối lý trong mọi lời nói của chúng.

20 Và chuyện rằng, một người trong bọn chúng hỏi ông rằng: Những lời đã được ghi
chép và đã được tổ phụ chúng ta giảng dạy như sau có ý nghĩa gì:

21 Trên các núi xinh đẹp làm sao gót chân của người đem lại tin lành, rao truyền sự
bình an, đem tin lành về điều tốt, rao truyền sự cứu rỗi và nói với Si Ôn rằng: Thượng
Đế của ngươi trị vì;

22 Những người canh gác của ngươi sẽ cất tiếng lên; họ sẽ cùng nhau cất tiếng xướng
ca, vì họ sẽ thấy tận mắt khi Chúa đem Si Ôn trở lại.

23 Hãy hoan hỷ, hãy cùng nhau ca hát, hỡi những nơi hoang vắng của Giê Ru Sa Lem;
vì Chúa đã an ủi dân Ngài, Ngài đã cứu chuộc Giê Ru Sa Lem;

24 Chúa đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt tất cả các quốc gia, và khắp mọi
nơi tận cùng của trái đất sẽ được trông thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế chúng ta?

25 Thế rồi, A Bi Na Đi nói với họ rằng: Các người có phải là các thầy tư tế, và giả vờ
dạy dân này, và hiểu được tinh thần tiên tri, mà lại muốn biết từ ta những điều này có
ý nghĩa gì?

26 Ta nói cho các người hay, khốn thay cho các người vì đã làm sai lạc đường lối của
Chúa! Vì nếu các người hiểu những điều này thì các người cũng chưa đem ra giảng
dạy; vậy nên các người đã làm sai lạc đường lối của Chúa.

27 Các người đã không đem hết lòng mình tìm hiểu; vậy nên các người chưa được
khôn ngoan. Vậy các người đã giảng dạy gì cho dân này?

28 Chúng đáp lời rằng: Chúng tôi giảng dạy luật pháp Môi Se.
29 Ông lại hỏi chúng rằng: Nếu các người giảng dạy luật pháp Môi Se thì tại sao các

người không tuân giữ luật ấy? Tại sao các người lại để tâm vào các của cải? Tại sao các
người lại phạm tội tà dâm và tiêu hao sinh lực của mình với các gái điếm, phải, và làm
cho dân này phạm tội, khiến Chúa phải sai ta đến nói lời tiên tri nghịch cùng dân này,
phải, tức là nói về một điềm dữ lớn lao sẽ xảy đến cho dân này?

30 Các người có biết chăng ta đã nói lên sự thật? Phải, các người biết rằng ta nói lên
sự thật; vậy các người cần phải biết run sợ trước mặt Thượng Đế.
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31 Và chuyện rằng, các người sẽ bị đánh phạt vì những điều bất chính của mình, vì
chính các người đã bảo là các người giảng dạy luật pháp Môi Se. Và các người biết gì
về luật pháp Môi Se? Sự cứu rỗi có nhờ luật pháp Môi Se mà đến chăng? Các người
nói sao?

32 Chúng trả lời rằng sự cứu rỗi nhờ luật pháp Môi Se mà đến.
33 Nhưng A Bi Na Đi đã nói với chúng rằng: Ta biết rằng nếu các người tuân giữ các

lệnh truyền của Thượng Đế thì các người sẽ được cứu rỗi; phải, nếu các người biết
tuân giữ các lệnh truyền mà Chúa đã ban cho Môi Se trên núi Si Na I như sau:

34 Ta là Chúa, Thượng Đế của ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.
35 Trước mặt ta, ngươi chớ có Thượng Đế nào khác.
36 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật

trên trời cao hay những vật ở dưới đất.
37 Thế rồi A Bi Na Đi hỏi họ rằng: Các người đã làm được mọi điều này chưa? Ta nói

cho các người hay: Chưa, các người chưa làm. Và các người có giảng dạy cho dân này
biết để họ làm theo mọi điều này chưa? Ta nói cho các người hay: Chưa, các người
chưa giảng dạy cho họ.

Mô Si A 13
1 Và giờ đây khi vua nghe xong những lời này, ông bèn bảo các thầy tư tế của ông rằng:

Hãy đem hắn ra giết chết đi; vì hắn là một thằng điên, chúng ta còn biết làm gì khác
hơn nữa.

2 Và chúng tiến tới định đặt tay lên người ông, nhưng ông đã kháng cự, và bảo họ
rằng:

3 Đừng động vào người ta, vì Thượng Đế sẽ đánh các người nếu các người đặt tay lên
người ta, vì ta chưa trao sứ điệp mà Chúa sai ta đến để trao; và ta cũng chưa nói cho
các người hay những điều mà các người yêu cầu ta nói; vậy nên, Thượng Đế không
chịu để ta phải bị hủy diệt trong lúc này.

4 Nhưng ta cần phải làm tròn những lệnh truyền mà Thượng Đế đã truyền lệnh cho
ta; và vì ta đã nói lên sự thật nên các người tức giận ta. Và hơn nữa, vì ta đã nói lên lời
Thượng Đế nên các người cho rằng ta điên.

5 Giờ đây, chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi thốt lên những lời này, thì bộ hạ của vua
Nô Ê không dám đặt tay lên người ông, vì Thánh Linh của Chúa ở trên ông; và mặt
ông sáng ngời một cách khác thường, chẳng khác chi mặt của Môi Se lúc đang hầu
chuyện với Chúa trên núi Si Na I vậy.

6 Và ông nói bằng quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế; và ông tiếp tục nói
những lời rằng:

7 Các người thấy rằng các người không có quyền năng để giết ta, vậy nên, ta xin nói
hết sứ điệp của ta. Phải, ta nhận thấy rằng sứ điệp này làm các người đau nhói tận tâm
can, vì ta nói lên sự thật về những điều bất chính của các người.

8 Phải, và những lời nói của ta làm cho các người tràn đầy ngạc nhiên, kinh dị và tức
giận.

9 Nhưng ta sẽ nói xong sứ điệp của ta; và rồi ta có đi hay không đều đó không quan
trọng, dù ta được cứu hay không cũng chẳng sao.

10 Nhưng ta nói cho các người biết như vầy: những gì các người làm cho ta, sau này
sẽ là một khuôn mẫu và một biểu tượng cho những điều sẽ xảy đến.

11 Và giờ đây, ta đọc cho các người nghe phần còn lại các điều giáo lệnh của Thượng

mô si a 13 143



Đế, vì ta nhận thấy những lời ấy không được khắc ghi vào tim các người; ta nhận thấy
rằng, các người đã học hỏi và giảng dạy những điều bất chính hầu như suốt đời mình.

12 Và giờ đây, các người hãy nhớ rằng ta đã nói với các người: Ngươi chớ làm tượng
chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao hay những vật
ở dưới đất, hay những vật trong nước dưới đất.

13 Lại nữa: Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng
nó; vì ta, Chúa, Thượng Đế của ngươi, là Thượng Đế hay ghen, sẽ viếng phạt sự bất
chính của tổ phụ trên con cháu đến ba bốn đời của những kẻ ghét ta;

14 Nhưng sẽ thương xót ngàn đời những kẻ yêu mến ta và tuân giữ các lệnh truyền
của ta.

15 Ngươi chớ lấy danh Chúa, Thượng Đế của ngươi, mà làm chơi; vì Chúa sẽ chẳng
cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

16 Hãy nhớ ngày Sa Bát đặng giữ cho ngày ấy được thánh.
17 Ngươi hãy lao nhọc và làm hết việc của mình trong sáu ngày.
18 Nhưng vào ngày thứ bảy, là ngày Sa Bát của Chúa, Thượng Đế của ngươi, ngươi

chớ làm công việc chi hết, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, và luôn cả
gia súc của ngươi, hay khách lạ trong nhà ngươi cũng vậy.

19 Vì trong sáu ngày, Chúa đã dựng nên trời, đất, biển, và vạn vật ở trong đó; vậy nên
Chúa đã ban phước cho ngày Sa Bát và thánh hóa ngày đó.

20 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trong xứ mà Chúa,
Thượng Đế của ngươi, ban cho ngươi.

21 Ngươi chớ giết người.
22 Ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Ngươi chớ trộm cắp.
23 Ngươi chớ làm chứng dối chống lại kẻ lân cận mình.
24 Ngươi chớ ham muốn nhà của kẻ lân cận mình, ngươi chớ ham muốn vợ của kẻ lân

cận mình, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay vật chi thuộc về kẻ lân cận mình.
25 Và chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi nói xong những lời này ông bèn hỏi họ rằng:

Các người có giảng dạy cho dân này biết rằng, họ cần phải làm theo tất cả những điều
này để tuân giữ các điều giáo lệnh này không?

26 Ta nói cho các người hay: Không; vì nếu các người có làm, thì Chúa đã không ra
lệnh cho ta đến đây để tiên tri những điềm dữ về dân này.

27 Và này, các người đã nói rằng, sự cứu rỗi do luật pháp Môi Se mà đến, ta nói cho
các người hay rằng, trong lúc này điều cần thiết là các người cần phải tuân giữ luật
pháp Môi Se; nhưng ta cho các người hay rằng, sẽ có lúc việc tuân giữ luật pháp Môi
Se sẽ không còn cần thiết nữa.

28 Và hơn nữa, ta nói cho các người hay rằng, sự cứu rỗi không phải chỉ do luật pháp
đến mà thôi; vì nếu không nhờ sự chuộc tội, mà chính Thượng Đế sẽ thực hiện vì
những tội lỗi và những điều bất chính của dân Ngài, thì loài người sẽ không thể tránh
khỏi diệt vong, mặc dù đã có luật pháp Môi Se.

29 Và này, ta nói cho các người hay rằng, điều cần thiết là phải có một luật pháp ban
cho con cái Y Sơ Ra Ên, phải, ngay cả một luật pháp rất nghiêm nhặt; vì họ là một
dân tộc cứng cổ, mau làm điều bất chính, nhưng chậm nhớ tới Chúa, Thượng Đế của
mình.

30 Vậy nên, có một luật pháp đã được ban cho họ, phải, đó là luật pháp về các nghi lễ
và các giáo lễ, một luật pháp mà họ phải triệt để tôn trọng từng ngày một, để giữ cho
họ nhớ tới Thượng Đế và bổn phận của mình đối với Ngài.

31 Nhưng này, ta nói cho các người hay rằng, tất cả những điều này đều là những biểu

144 mô si a 13



tượng cho những điều sắp xảy tới.
32 Và này, họ có hiểu luật pháp ấy không? Ta nói cho các người hay: Không, họ

không phải tất cả đều hiểu về luật pháp ấy; và sở dĩ như vậy là vì lòng dạ họ chai đá; vì
họ không hiểu được rằng, chẳng có một người nào được cứu rỗi nếu không nhờ sự
cứu chuộc của Thượng Đế.

33 Vì này, chẳng phải Môi Se đã từng tiên tri với họ về sự hiện đến của Đấng Mê Si, và
Thượng Đế sẽ cứu chuộc dân của Ngài hay sao? Phải, và ngay cả tất cả những vị tiên
tri đã từng tiên tri từ lúc thế gian mới bắt đầu—chẳng phải họ đã từng đề cập ít nhiều
về những vấn đề này hay sao?

34 Chẳng phải họ đã từng bảo rằng, chính Thượng Đế sẽ xuống giữa con cái loài
người, sẽ mang hình thể loài người, và sẽ đi trên mặt đất này với một quyền năng lớn
lao hay sao?

35 Phải, và chẳng phải họ đã từng bảo rằng, Ngài sẽ mang lại sự phục sinh cho người
chết, và chính Ngài cũng sẽ chịu sự áp bức và đau khổ hay sao?

Mô Si A 14
1 Phải, Ê Sai không từng nói như vầy sao: Ai đã tin lời rao truyền của chúng tôi, và cánh

tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?
2 Vì người sẽ được lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, và như một cái rễ mọc

ra từ đất khô cằn. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; và khi chúng ta
thấy người, không có sự tốt đẹp nào làm chúng ta ưa thích được.

3 Người bị người ta khinh rẻ và ghét bỏ, một người sầu khổ và từng trải sự ưu phiền;
và chúng ta đã che mặt không muốn nhìn thấy người; người bị khinh rẻ và chúng ta
cũng chẳng coi người ra gì.

4 Quả thật người đã mang sự đau khổ của chúng ta, và gánh lấy sự sầu muộn của
chúng ta; vậy mà chúng ta lại cho rằng người bị Thượng Đế đánh đập và làm cho đau
khổ.

5 Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi của chúng ta, người đã bị bầm mình vì
những điều bất chính của chúng ta; bởi sự sửa phạt Ngài gánh chịu chúng ta được
bình an, và bởi lằn roi quất vào người mà chúng ta được lành bệnh.

6 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc; mỗi người chúng ta đều đi theo con đường
riêng của mình; và Chúa đã chất sự bất chính của tất cả chúng ta lên mình người.

7 Người bị áp bức, và bị khốn khổ, nhưng người chẳng hề mở miệng; người bị dẫn đi
như chiên con bị dẫn đến lò sát sinh, và như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người
chẳng hề mở miệng.

8 Người bị lôi ra từ chốn ngục tù, và từ nơi xét xử; và ai sẽ thuật lại thế hệ của người?
Vì người đã bị khai trừ ra khỏi đất người sống; vì sự phạm tội của dân ta mà người
phải bị đánh đập.

9 Và người đã dựng mồ mình chung với kẻ ác và với kẻ giàu trong cõi chết; vì người
chẳng hề làm điều ác, và chẳng nói điều chi dối trá trong miệng mình.

10 Thế mà Chúa lấy làm vừa ý để làm thương tổn người; Ngài đã đem sự đau đớn lại
cho người. Sau khi đã dâng tâm hồn người làm của lễ chuộc tội thì người sẽ thấy dòng
dõi mình, người sẽ làm cho những ngày của mình dài thêm ra, và ý chỉ Chúa sẽ nhờ
tay người được thịnh đạt.

11 Ngài sẽ thấy sự khốn khổ của tâm hồn người và sẽ lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ ngay
chính của ta sẽ nhờ sự hiểu biết của mình làm cho nhiều người được biện minh; vì
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người sẽ gánh lấy những điều bất chính của họ.
12 Vậy nên ta sẽ chia cho người một phần với những vĩ nhân, và người sẽ chia của

chiếm được với những kẻ mạnh; vì người đã trút hết tâm hồn mình cho đến chết; và
người đã bị kể vào hàng những kẻ phạm tội; và người đã mang lấy tội lỗi của nhiều
người, cùng can thiệp cho những kẻ phạm tội.

Mô Si A 15
1 Và giờ đây A Bi Na Đi bảo họ rằng: Ta muốn các người hiểu rằng chính Thượng Đế

sẽ đến giữa con cái loài người, và sẽ cứu chuộc dân Ngài.
2 Và vì Ngài sống trong xác thịt nên được gọi là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và vì xác

thịt ấy lệ thuộc vào ý muốn của Đức Chúa Cha, nên Ngài là Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con—

3 Gọi là Đức Chúa Cha vì Ngài được sinh ra bởi quyền năng của Thượng Đế; và gọi
là Đức Chúa Con vì bởi xác thịt; do đó Ngài trở thành Đức Chúa Cha và Đức Chúa
Con—

4 Và cả hai là một Thượng Đế, phải, đó chính là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của trời
đất.

5 Và do đó xác thịt trở nên lệ thuộc Thánh Linh, hay Đức Chúa Con lệ thuộc Đức
Chúa Cha, mà cả hai chỉ là một Thượng Đế, chịu cám dỗ, và không nhượng bộ cám
dỗ, nhưng chịu để cho dân mình nhạo báng, đánh đập, đuổi xua, và khước từ mình.

6 Và sau khi đã chịu đựng tất cả những điều này, sau khi đã làm biết bao phép lạ lớn
lao giữa con cái loài người, Ngài sẽ bị dẫn đi, phải, đúng theo như lời Ê Sai đã nói, như
chiên câm trước mặt kẻ xén lông, Ngài chẳng hề mở miệng.

7 Phải, Ngài sẽ bị dẫn đi, bị đóng đinh trên thập tự giá, và bị giết chết, xác thịt trở
nên lệ thuộc sự chết, và ý muốn của Đức Chúa Con lọt vào trong ý muốn của Đức
Chúa Cha.

8 Và như vậy Thượng Đế sẽ cắt đứt những dây trói buộc của sự chết, vì Ngài đã chiến
thắng được sự chết; và Ngài ban cho Đức Chúa Con quyền năng để can thiệp cho con
cái loài người—

9 Và Ngài đã thăng lên trời, và lòng Ngài chứa đầy sự thương xót, và Ngài tràn đầy
những nỗi lòng thương hại đối với con cái loài người; và Ngài đã đứng trung gian giữa
họ và công lý; và Ngài đã bứt những dây trói buộc của sự chết và chịu gánh về phần
mình những điều bất chính và phạm giới của họ, và đã cứu chuộc họ cùng đáp ứng
những đòi hỏi của công lý.

10 Và giờ đây ta nói cho các người hay, ai sẽ thuật lại thế hệ của Ngài? Này, ta nói cho
các người hay rằng, khi mà tâm hồn Ngài được hiến dâng làm của lễ chuộc tội, thì
Ngài sẽ thấy dòng dõi của Ngài. Và giờ đây các người bảo sao? Ai sẽ là dòng dõi của
Ngài?

11 Này, ta nói cho các người hay rằng, bất cứ ai đã được nghe những lời nói của các vị
tiên tri, phải, tất cả các thánh tiên tri đã nói tiên tri về sự hiện đến của Chúa—ta nói
cho các người hay rằng, tất cả những ai đã nghe theo những lời của họ, và tin rằng
Chúa sẽ cứu chuộc dân Ngài, cùng trông chờ ngày đó để được xá miễn tội lỗi của
mình, thì ta nói cho các người hay rằng, chính những người này là dòng dõi của Ngài
vậy, hay họ chính là những người sẽ thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế.

12 Vì chính những người này đã được Ngài gánh tội lỗi của họ; họ là những người mà
Ngài đã chết để cứu chuộc họ khỏi những điều phạm giới của họ. Và này, như vậy họ
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chẳng phải là dòng dõi của Ngài sao?
13 Phải, và chẳng phải các vị tiên tri, mọi người đều đã mở miệng ra để tiên tri và

không sa vào vòng phạm giới, ý ta muốn nói tất cả các thánh tiên tri kể từ lúc thế gian
mới bắt đầu? Tôi nói cho các người hay rằng, họ là dòng dõi của Ngài.

14 Và chính những vị này là những người đã rao truyền sự bình an, là những người đã
đem lại tin lành về điều tốt, là những người đã rao truyền sự cứu rỗi, và đã nói với Si
Ôn rằng: Thượng Đế của ngươi đang trị vì!

15 Ôi trên các núi, gót chân của họ xinh đẹp dường nào!
16 Và lại nữa, trên các núi, xinh đẹp làm sao gót chân của những vị đang rao truyền sự

bình an!
17 Và lại nữa, trên các núi, xinh đẹp làm sao gót chân của những vị sẽ rao truyền sự

bình an từ nay và mãi mãi về sau!
18 Và này, ta nói cho các người hay, như thế cũng chưa phải là hết. Vì trên các núi,

xinh đẹp làm sao gót chân của Đấng sẽ đem lại tin lành, đó là Đấng sáng lập sự bình
an, phải, tức là Chúa, Đấng đã cứu chuộc dân Ngài; phải, là Đấng đã ban sự cứu rỗi
cho dân Ngài;

19 Vì nếu không có sự cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện cho dân Ngài, và đã được sửa
soạn từ lúc thế gian mới được tạo dựng, tôi nói cho các người hay, nếu không có sự
cứu chuộc ấy thì toàn thể nhân loại chắc phải bị diệt vong hết.

20 Nhưng này, những dây trói buộc của sự chết sẽ bị cắt đứt, và Đức Chúa Con sẽ trị
vì và có quyền năng đối với kẻ chết; vì thế, Ngài sẽ mang lại sự phục sinh cho kẻ chết.

21 Và sự phục sinh sẽ đến, đó là sự phục sinh lần thứ nhất; phải, đó là sự phục sinh
của những kẻ đã sống, đang sống, và sẽ sống, cho tới khi có sự phục sinh của Đấng Ky
Tô—vì Ngài sẽ được gọi như vậy.

22 Và này, sự phục sinh của tất cả các vị tiên tri, và của tất cả những ai đã tin những lời
nói của họ, hay tất cả những ai đã tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, đều được
sống lại trong lần phục sinh thứ nhất; vậy nên, họ là những người phục sinh đầu tiên.

23 Họ được sống lại để ở với Thượng Đế là Đấng đã cứu chuộc họ; do đó họ có được
cuộc sống vĩnh cửu nhờ Đấng Ky Tô, là Đấng đã cắt đứt những dây trói buộc của sự
chết.

24 Và những người này là những người được dự phần vào lần phục sinh thứ nhất; và
họ là những người đã chết trước khi Đấng Ky Tô đến, họ đã chết trong sự vô tri vì sự
cứu rỗi chưa được rao truyền cho họ biết. Vậy nên Chúa mới thực hiện sự phục hồi
cho những người này, và họ được dự phần trong lần phục sinh thứ nhất, hay có được
cuộc sống vĩnh cửu, sau khi được Chúa cứu chuộc.

25 Và trẻ thơ có được cuộc sống vĩnh cửu.
26 Nhưng này, hãy kính sợ và run rẩy trước mặt Thượng Đế, vì các người phải run rẩy

như vậy; vì Chúa không cứu chuộc những kẻ phản nghịch chống lại Ngài và chết
trong tội lỗi của mình; phải, ngay cả tất cả những kẻ đã chết trong tội lỗi từ khi thế
gian mới bắt đầu, những kẻ cố ý phản nghịch chống lại Thượng Đế, những kẻ đã biết
những lệnh truyền của Thượng Đế nhưng lại không tuân theo; họ là những kẻ không
được dự phần vào lần phục sinh thứ nhất đó.

27 Như vậy, các người không thấy phải run sợ sao? Vì sự cứu rỗi sẽ không đến với
những kẻ như vậy; vì Chúa đã không cứu chuộc cho những kẻ nào như vậy; phải,
Chúa không thể nào cứu những kẻ như vậy, vì Ngài không thể phủ nhận chính mình;
vì Ngài không thể phủ nhận công lý một khi nó có quyền đòi hỏi quyền riêng của nó.

28 Và giờ đây ta nói cho các người hay rằng, sẽ đến lúc sự cứu rỗi của Chúa được rao
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truyền đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc.
29 Phải, hỡi Chúa, những người canh gác của Ngài sẽ cùng cất tiếng lên; họ sẽ cùng

nhau cất tiếng xướng ca; vì họ sẽ thấy tận mắt khi Chúa đem Si Ôn trở lại.
30 Hỡi những nơi hoang vắng của Giê Ru Sa Lem, hãy hoan hỷ, hãy cùng nhau ca hát;

vì Chúa đã an ủi dân Ngài, Ngài đã cứu chuộc Giê Ru Sa Lem.
31 Chúa đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt tất cả các quốc gia; và khắp

mọi nơi tận cùng của trái đất sẽ thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế chúng ta.

Mô Si A 16
1 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi nói xong những lời này, ông bèn dang tay

ra mà bảo: Sẽ đến lúc mọi người được thấy sự cứu rỗi của Chúa; khi mà mọi quốc gia,
sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc sẽ được thấy tận mắt, và sẽ thú nhận trước mặt Thượng Đế
rằng, những sự phán xét của Ngài thì công bình.

2 Và rồi lúc ấy những kẻ độc ác sẽ bị khai trừ, và chúng sẽ có lý do để gào thét, khóc
than, rên rỉ và nghiến răng; và sở dĩ như vậy vì chúng không chịu nghe theo tiếng nói
của Chúa; do đó Chúa sẽ không cứu chuộc chúng.

3 Vì chúng là những kẻ sống theo xác thịt và quỷ quái, và quỷ dữ có quyền hành đối
với chúng; phải, nó chính là con rắn xưa đã lừa dối tổ tiên chúng ta, việc đó là nguyên
nhân của sự sa ngã của họ; sự sa ngã này là nguyên nhân xui khiến cho tất cả nhân loại
trở nên xác thịt, nhục dục, quỷ quái, biết phân biệt thiện ác, nhưng lại tự đem mình lệ
thuộc vào quỷ dữ.

4 Vì lẽ đó mà tất cả nhân loại đều lạc lối; và này, họ đã vĩnh viễn thất lạc nếu không
nhờ Thượng Đế cứu chuộc dân Ngài thoát khỏi trạng thái lạc lối và sa ngã.

5 Nhưng hãy ghi nhớ rằng, kẻ nào cố duy trì bản chất xác thịt của mình và tiếp tục đi
vào đường tội lỗi cùng phản nghịch Thượng Đế, thì kẻ đó vẫn còn ở trong trạng thái
sa ngã của mình, và quỷ dữ vẫn còn đủ quyền hành đối với họ. Vì thế, đối với kẻ ấy, sự
cứu chuộc sẽ xem như không có, vì họ là kẻ thù của Thượng Đế; và quỷ dữ cũng là kẻ
thù của Thượng Đế.

6 Và này, nếu Đấng Ky Tô không đến thế gian, nói những điều sẽ xảy đến như thể là
đã xảy ra rồi, thì sự cứu chuộc đã không thể nào có được.

7 Và nếu Đấng Ky Tô không sống lại từ cõi chết, hay không cắt đứt những dây trói
buộc của sự chết để cho nấm mồ không còn sự đắc thắng nữa, và sự chết không còn
nọc độc nữa, thì làm sao có sự phục sinh được.

8 Nhưng có sự phục sinh, vì thế mà mồ mả không còn sự đắc thắng được nữa, và nọc
của sự chết đã bị nuốt mất trong Đấng Ky Tô.

9 Ngài là sự sáng và sự sống của thế gian; phải, một sự sáng bất tận, không bao giờ có
thể bị lu mờ được; phải, và cũng là một sự sống bất tận, để không thể có sự chết được
nữa.

10 Ngay cả thể xác hữu diệt này cũng sẽ khoác lên sự bất diệt và sự hư nát này cũng sẽ
khoác lên sự không hư nát, và sẽ được dẫn đến đứng trước rào phán xét của Thượng
Đế để Ngài xét xử tùy theo những việc làm của mình, dù cho đó là những việc làm
thiện hay ác—

11 Nếu là những việc làm thiện thì sẽ được phục sinh với một cuộc sống bất tận và
hạnh phúc; và nếu là những việc làm ác thì sẽ phục sinh với sự đoán phạt bất tận, bị
trao cho quỷ dữ là kẻ đã chinh phục được họ, và đó là sự đoán phạt vậy—

12 Họ đã buông mình theo những sở thích và những ham muốn xác thịt của họ; và vì
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họ chẳng bao giờ biết khẩn cầu đến Chúa trong lúc cánh tay thương xót của Ngài vẫn
còn dang ra cho họ; vì cánh tay xót thương của Ngài đã dang ra cho họ, nhưng họ
không nắm lấy; họ đã được cảnh cáo về những điều bất chính của họ, nhưng họ không
chịu từ bỏ; và họ đã được truyền lệnh phải hối cải, nhưng họ vẫn không chịu hối cải.

13 Và giờ đây, các người không thấy run sợ và hối cải tội lỗi của mình hay sao, và
không đáng ghi nhớ rằng, chỉ trong và qua Đấng Ky Tô các người mới có thể được
cứu hay sao?

14 Vì thế, nếu các người có giảng dạy luật pháp Môi Se thì cũng nên giảng dạy rằng
luật pháp ấy là hình bóng của những điều sẽ xảy đến—

15 Hãy dạy họ biết rằng sự cứu chuộc có được là nhờ Đấng Ky Tô, là Chúa, và Ngài
chính là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu. A Men.

Mô Si A 17
1 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi nói xong những lời này, vua ra lệnh cho

các thầy tư tế dẫn ông đi để xử tử ông.
2 Nhưng trong số bọn chúng có một người tên là An Ma, ông cũng là con cháu của

Nê Phi. Và ông là một người trẻ tuổi, và tin những lời A Bi Na Đi đã nói, vì ông biết
những điều bất chính mà A Bi Na Đi đã làm chứng nghịch cùng chúng; vậy nên ông
bắt đầu van xin vua đừng tức giận A Bi Na Đi, mà hãy để cho ông ta ra đi yên lành.

3 Nhưng vua lại tức giận thêm, và ra lệnh đuổi An Ma ra khỏi bọn chúng, và còn sai
các tôi tớ của mình đuổi theo để giết ông.

4 Nhưng ông đã chạy thoát khỏi bọn chúng và ẩn mình khiến chúng không tìm thấy
ông được. Và trong nhiều ngày ẩn trốn ấy, ông đã viết lại những lời A Bi Na Đi đã nói.

5 Và chuyện rằng, vua sai các vệ binh vây bắt A Bi Na Đi; rồi chúng trói ông và đem
ông bỏ vào ngục thất.

6 Và ba ngày sau, khi đã bàn luận xong với các thầy tư tế của mình, vua lại sai dẫn A
Bi Na Đi đến trước mặt mình.

7 Và vua bảo ông rằng: A Bi Na Đi, chúng ta đã tìm được lời buộc tội ngươi rồi,
ngươi thật đáng chết.

8 Vì ngươi bảo rằng, chính Thượng Đế sẽ giáng xuống giữa con cái loài người; và
này, chính vì lời nói đó mà ngươi phải bị xử tử nếu ngươi không rút lại tất cả những
lời mà ngươi đã nói điềm dữ về ta và dân ta.

9 Thế rồi A Bi Na Đi đã đáp rằng: Ta nói cho ngươi hay, ta không rút lại những lời
mà ta đã nói với ngươi về dân này, vì những lời nói đó là chân thật; và để ngươi biết
được sự thật của những lời nói đó, ta đã chịu trao mạng sống của ta vào tay ngươi.

10 Phải, ta sẽ chịu đau đớn cho đến chết, và ta nhất quyết không rút lại những lời nói
của ta, và những lời nói của ta sẽ là một bằng chứng chống lại ngươi. Và nếu ngươi
giết chết ta tức là ngươi đã làm đổ máu kẻ vô tội, và điều này sẽ là một bằng chứng
chống lại ngươi vào ngày sau cùng.

11 Và thế rồi, vua Nô Ê hầu như sắp thả ông ra, vì vua sợ lời nói của ông. Vì vua sợ
rằng những sự đoán phạt của Thượng Đế sẽ đến với mình.

12 Nhưng các thầy tư tế đã cất tiếng chống lại A Bi Na Đi, và bắt đầu buộc tội ông với
lời rằng: Hắn đã nhục mạ vua. Thế là vua bị khích động nổi cơn tức giận ông, vua
giao ông cho bọn chúng để ông bị giết chết.

13 Và chuyện rằng, chúng bắt ông trói lại, và lấy các bó củi đốt da ông, phải, họ đốt
ông đến chết.
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14 Và bấy giờ, khi ngọn lửa bắt đầu cháy đến người ông, ông liền thét lên mà bảo
chúng rằng:

15 Này, những điều gì các người làm cho ta, thì sau này dòng dõi các người cũng sẽ
khiến cho nhiều người phải chịu sự đau đớn mà ta đang chịu đựng, ngay cả sự đau
đớn của cái chết vì bị lửa thiêu đốt; và điều này cũng vì họ tin vào sự cứu rỗi của Chúa,
Thượng Đế của họ.

16 Và chuyện rằng, các người sẽ bị đau đớn với đủ các thứ bệnh tật vì những điều bất
chính của các người.

17 Phải, các người sẽ bị đánh từ mọi hướng, và sẽ bị xua đuổi và phân tứ tán khắp nơi,
chẳng khác chi bầy gia súc hoảng hốt, bị các thú rừng hung dữ săn đuổi.

18 Và vào ngày ấy các người sẽ bị săn đuổi, và các người sẽ bị kẻ thù của mình bắt
được, và lúc ấy các người sẽ phải chịu đau đớn chẳng khác chi ta đang chịu sự đau đớn
của cái chết vì bị lửa thiêu đốt.

19 Thượng Đế sẽ thi hành việc trả thù như vậy đối với những kẻ sát hại dân Ngài. Hỡi
Thượng Đế, xin tiếp nhận linh hồn con.

20 Và thế rồi, khi A Bi Na Đi nói xong những lời này, ông ngã xuống, sau khi chịu
đựng cái chết vì lửa thiêu; phải, ông đã chịu tử hình vì không chịu chối bỏ những lệnh
truyền của Thượng Đế, và đã đóng ấn lẽ thật của lời mình nói bằng cái chết của mình.

Mô Si A 18
1 Và giờ đây, chuyện rằng, khi An Ma trốn thoát khỏi các tôi tớ của vua Nô Ê, ông đã

hối cải những tội lỗi và những điều bất chính của mình, rồi ông bí mật đến cùng dân
chúng và bắt đầu giảng dạy những lời của A Bi Na Đi—

2 Phải, về những điều liên quan tới những việc sẽ xảy đến, và luôn cả những điều liên
hệ đến sự phục sinh của người chết, cùng sự cứu chuộc dân, là điều sẽ được thực hiện
qua quyền năng, những sự thống khổ và cái chết của Đấng Ky Tô, và sự phục sinh
cùng sự thăng thiên của Ngài nữa.

3 Ông giảng dạy cho tất cả những ai muốn nghe lời của ông. Và ông giảng dạy họ
một cách bí mật để vua khỏi biết. Và nhiều người đã tin theo lời ông.

4 Và chuyện rằng, tất cả những người tin ông đều đi đến một nơi gọi là Mặc Môn,
đặt tên theo một vị vua ở gần biên giới xứ này, là một xứ có dã thú thường đến quấy
phá từng lúc hoặc từng mùa.

5 Bấy giờ, tại Mặc Môn có một con suối nước trong, và An Ma đã ẩn náu tại đó, vì
gần bên suối có một cánh rừng cây nhỏ rậm rạp, nơi ông trốn lúc ban ngày để tránh
những cuộc truy nã của vua.

6 Và chuyện rằng, tất cả những người tin ông đều đến đó để nghe lời ông giảng.
7 Và chuyện rằng, sau nhiều ngày, có một số rất đông người đến tụ họp tại Mặc Môn

để nghe lời An Ma giảng. Phải, tất cả những ai tin lời của ông đều tụ họp lại đó để
nghe ông giảng. Và ông đã giảng dạy họ, và đã thuyết giảng cho họ nghe về sự hối cải,
sự cứu chuộc và đức tin nơi Chúa.

8 Và chuyện rằng, ông bảo họ rằng: Này, đây là dòng suối Mặc Môn (vì đó là tên gọi
dòng suối ấy) và giờ đây, vì các người muốn gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và để
được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy
được nhẹ nhàng;

9 Phải, và sẵn sàng than khóc với những ai than khóc; phải, và an ủi những ai cần
được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ

150 mô si a 18



việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện, cho đến khi chết, ngõ hầu các
người có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc
về lần phục sinh thứ nhất, để các người có được cuộc sống vĩnh cửu—

10 Giờ đây tôi nói cho các người hay, nếu đây là điều mong muốn trong lòng các
người, thì có việc gì làm cản trở các người được báp têm trong danh Chúa, để chứng
tỏ trước mặt Ngài rằng, các người đã lập giao ước với Ngài, rằng các người sẽ phụng sự
Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài
xuống các người một cách dồi dào hơn chăng?

11 Và giờ đây khi dân chúng nghe những lời này, họ liền vỗ tay vui mừng mà reo lên
rằng: Đó chính là điều mong muốn trong lòng chúng tôi.

12 Và giờ đây chuyện rằng, An Ma dẫn Hê Lam là một trong những người đến đầu
tiên, bước xuống và đứng trong nước và nói lớn lên rằng: Thưa Chúa, xin trút Thánh
Linh của Ngài xuống tôi tớ của Ngài đây, để cho tôi tớ này có thể thực hành công việc
này với một tấm lòng thánh thiện.

13 Và khi ông nói xong những lời này, thì Thánh Linh của Chúa đã đến với ông, và
ông cất tiếng nói rằng: Hỡi Hê Lam, với tư cách là người có được thẩm quyền của
Thượng Đế Toàn Năng, tôi làm phép báp têm cho anh, để làm chứng rằng, anh đã lập
giao ước là sẽ phục vụ Ngài cho đến khi thể xác hữu diệt của anh chết đi; và cầu xin
Thánh Linh của Chúa trút xuống anh; và xin Ngài hãy ban cho anh một cuộc sống
vĩnh cửu, qua sự cứu chuộc của Đấng Ky Tô, là Đấng đã được Ngài chuẩn bị từ lúc thế
gian mới được tạo dựng.

14 Và sau khi An Ma nói xong những lời này, thì cả An Ma lẫn Hê Lam đều dìm mình
xuống nước; và rồi cả hai đều đứng lên và bước ra khỏi suối nước, trong lòng đầy hoan
hỷ vì đã được dẫy đầy Thánh Linh.

15 Và tiếp đó, An Ma dẫn người thứ hai xuống nước, và báp têm cho người này giống
như người thứ nhất, nhưng ông không tự dìm mình xuống nước nữa.

16 Và theo cách thức này, ông lần lượt báp têm cho mọi người đã đến khu vực Mặc
Môn; và tất cả đếm được hai trăm lẻ bốn người; và những người này đều được báp
têm trong dòng suối Mặc Môn, và đều được tràn đầy ân điển của Thượng Đế.

17 Và kể từ đó họ được gọi là giáo hội của Thượng Đế, hay là giáo hội của Đấng Ky
Tô. Và chuyện rằng, bất cứ ai đã được báp têm bởi quyền năng và thẩm quyền của
Thượng Đế đều được tính vào số tín hữu của giáo hội của Ngài.

18 Và chuyện rằng, với thẩm quyền của Thượng Đế, An Ma đã sắc phong các thầy tư
tế; cứ mỗi nhóm năm chục người thì ông sắc phong một thầy tư tế để thuyết giáo và
giảng dạy họ những điều liên quan đến vương quốc của Thượng Đế.

19 Và ông ra lệnh cho họ không được giảng dạy những điều gì ngoài các điều ông đã
dạy, và những điều do từ miệng các thánh tiên tri đã nói ra.

20 Phải, ông còn ra lệnh cho họ không được thuyết giảng những điều gì khác hơn là
sự hối cải và đức tin nơi Chúa, là Đấng đã cứu chuộc dân Ngài.

21 Và ông ra lệnh cho họ không được có sự tranh chấp lẫn nhau, mà họ phải nhìn
thấy những sự việc một cách giống nhau, phải có một đức tin và một phép báp têm,
phải đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau.

22 Và ông đã ra lệnh cho họ phải thuyết giảng như vậy. Và cũng nhờ đó mà họ đã trở
thành con cái của Thượng Đế.

23 Ông còn ra lệnh cho họ phải tôn trọng ngày Sa Bát, và giữ cho ngày ấy được thánh,
và hằng ngày phải tạ ơn Chúa, Thượng Đế của họ.

24 Ngoài ra ông còn ra lệnh cho họ rằng, các thầy tư tế mà ông đã sắc phong phải lao
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động bằng chính tay mình để tự cấp dưỡng.
25 Và phải dành riêng một ngày trong tuần để họ tụ họp lại giảng dạy dân chúng, và

thờ phượng Chúa, Thượng Đế của họ, và ngoài ra, trong khả năng của họ, họ nên
nhóm họp với nhau càng thường xuyên càng tốt.

26 Và các thầy tư tế không được trông cậy dân chúng cấp dưỡng mình; mà chính họ
phải lao động để nhận được ân điển của Thượng Đế, ngõ hầu họ được tăng thêm sức
mạnh trong Thánh Linh, có được sự hiểu biết về Thượng Đế, để họ có thể giảng dạy
với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế.

27 Và lại nữa, An Ma còn ra lệnh cho dân của giáo hội phải san sẻ tài sản mình, mỗi
người tùy theo khả năng mình có; kẻ nào có nhiều thì đóng góp dồi dào hơn; kẻ nào
có ít thì đòi hỏi ở họ ít hơn; và kẻ nào chẳng có gì thì ban phát cho họ.

28 Và cứ thế họ cần phải san sẻ tài sản của họ với lòng tự nguyện thể theo sự mong
mỏi của mình đối với Thượng Đế, và đối với các thầy tư tế đang thiếu thốn đó, phải,
và đối với tất cả những ai đang túng thiếu và đói rách.

29 Và ông nói những điều này cho họ biết vì ông đã được Thượng Đế truyền lệnh; và
họ đã bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế, san sẻ cho nhau về vật chất lẫn tinh
thần, tùy theo sự cần thiết và nhu cầu của họ.

30 Và giờ đây, chuyện rằng, tất cả những sự việc này đều đã được thực hiện tại Mặc
Môn; phải, bên dòng suối Mặc Môn, trong khu rừng gần dòng suối Mặc Môn; phải,
khu vực Mặc Môn, dòng suối Mặc Môn, khu rừng Mặc Môn, những chốn ấy xinh đẹp
làm sao dưới mắt những ai đến đó để tìm hiểu về Đấng Cứu Chuộc của họ; phải, và
họ có phước biết bao, vì họ sẽ hát lên lời ca ngợi Ngài mãi mãi.

31 Và những sự việc này đã được thực hiện tại biên thùy của xứ đó, để họ không bị
nhà vua hay biết tới.

32 Nhưng này, chuyện rằng, khi vua khám phá ra biến chuyển trong dân chúng, ông
đã sai các tôi tớ của mình theo dõi họ. Vì thế mà một ngày nọ, khi họ đang tụ họp để
nghe giảng lời của Chúa, thì họ bị nhà vua khám phá ra.

33 Và thế rồi vua bảo rằng An Ma đã sách động dân chúng nổi lên chống lại vua, vậy
nên vua sai quân đến hủy diệt họ.

34 Và chuyện rằng, An Ma cùng dân của Chúa được báo trước việc quân lính của vua
sắp tiến tới, nên họ thu dọn lều trại và dẫn gia đình mình ra đi vào vùng hoang dã.

35 Tất cả nhóm họ vào khoảng bốn trăm năm mươi người.

Mô Si A 19
1 Và chuyện rằng, quân đội của nhà vua phải quay trở về sau một cuộc truy tầm dân của

Chúa vô hiệu quả.
2 Và giờ đây này, các lực lượng của nhà vua quá ít, và đã bị giảm sút, và một sự chia rẽ

đã bắt đầu nhóm lên trong số dân chúng còn lại.
3 Và một số ít bắt đầu thì thầm những lời hăm dọa vua, và một sự tranh chấp lớn lao

đã bắt đầu nhóm lên trong bọn họ.
4 Và giờ đây trong bọn họ có một người tên là Ghê Đê Ôn, ông ta là một người có

sức mạnh và lại là kẻ thù của vua; vì thế nên ông tuốt gươm ra mà thề trong cơn tức
giận rằng, ông sẽ giết chết vua.

5 Và chuyện rằng, ông đã đánh nhau với vua; và khi vua thấy ông ta sắp thắng được
mình, vua liền thoát chạy và leo lên ngọn tháp gần đền thờ.

6 Và Ghê Đê Ôn rượt theo vua, và sắp leo lên ngọn tháp để giết vua, thì lúc ấy vua
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đưa mắt nhìn về phía xứ Sem Lân, và này, vua trông thấy quân đội La Man đã vượt
qua biên thùy của xứ ấy.

7 Và này, vua liền la lên với nỗi lo lắng trong tâm hồn mình mà rằng: Hỡi Ghê Đê
Ôn, hãy tha cho ta, vì dân La Man đang tấn công chúng ta, và chúng sẽ hủy diệt chúng
ta; phải, chúng sẽ hủy diệt dân ta.

8 Và này, nhà vua không lo lắng gì nhiều cho dân của ông bằng chính mạng sống của
ông; tuy vậy Ghê Đê Ôn vẫn tha mạng sống cho vua.

9 Và vua ra lệnh cho dân mình phải chạy trốn dân La Man, và chính vua đã dẫn đầu,
họ chạy trốn vào vùng hoang dã cùng với vợ con họ.

10 Và chuyện rằng, dân La Man đuổi theo họ, chúng bắt kịp và khởi sự tàn sát họ.
11 Giờ đây chuyện rằng, vua ra lệnh cho tất cả nam giới phải bỏ vợ con lại mà chạy

trốn dân La Man.
12 Giờ đây có nhiều người không chịu bỏ vợ con mình lại, nhưng thà chịu ở lại chết

chung với họ. Và phần còn lại thì bỏ vợ con lại chạy trốn một mình.
13 Và chuyện rằng, những người ở lại với vợ con bèn cho các con gái xinh đẹp của

mình ra van xin dân La Man đừng giết họ.
14 Và chuyện rằng, dân La Man tỏ lòng thương hại họ, vì chúng bị sắc đẹp của các

phụ nữ ấy quyến rũ.
15 Vậy nên dân La Man đã tha mạng cho họ và bắt họ làm phu tù và dẫn họ về xứ Nê

Phi, và ban cho họ xứ này để chiếm hữu với điều kiện là họ phải trao vua Nô Ê vào tay
dân La Man, và phải nộp tài sản của họ, tức là phân nửa tất cả những gì họ có, phân
nửa vàng, bạc, và tất cả những vật quý giá của họ, và họ đã phải triều cống cho vua dân
La Man hằng năm như vậy.

16 Và giờ đây, trong số những người bị bắt làm phu tù có một trong những người con
trai của vua tên là Lim Hi.

17 Và giờ đây, Lim Hi không muốn rằng cha mình phải bị hủy diệt; mặc dù Lim Hi
cũng biết những điều bất chính của cha mình, vì chính ông là một người công minh.

18 Và chuyện rằng, Ghê Đê Ôn bí mật cho người vào vùng hoang dã để dọ tìm vua và
những người đi theo vua. Và chuyện rằng những người này gặp dân chúng trong vùng
hoang dã, tất cả chỉ trừ vua và các thầy tư tế.

19 Bấy giờ họ đã thề trong lòng rằng, họ sẽ trở về xứ Nê Phi, và nếu vợ con họ đều bị
giết chết hết cùng với những người trước kia đã ở lại, thì họ sẽ trả thù và cùng chết
theo.

20 Nhưng vua đã ra lệnh không cho họ trở về; nên họ rất đỗi tức giận vua và bắt vua
phải chịu thống khổ cho đến chết bằng lửa thiêu.

21 Và họ cũng định bắt các thầy tư tế để giết luôn, nhưng chúng đã chạy thoát.
22 Và chuyện rằng, lúc họ sắp trở về xứ Nê Phi, thì họ gặp những người của Ghê Đê

Ôn. Và những người của Ghê Đê Ôn kể cho họ nghe tất những gì đã xảy ra cho vợ
con họ, và rằng dân La Man đã bằng lòng cho họ chiếm hữu xứ sở bằng cách phải nộp
triều cống cho dân La Man phân nửa tất cả những gì họ có.

23 Và dân chúng kể lại cho những người của Ghê Đê Ôn hay rằng họ đã giết chết vua,
còn càc thầy tư tế của vua thì đã trốn chạy vào vùng hoang dã.

24 Và chuyện rằng, sau khi hành lễ xong, họ trở về xứ Nê Phi, và rất vui sướng, vì vợ
con mình không bị sát hại; và họ kể cho Ghê Đê Ôn nghe những gì họ đã làm đối với
vua.

25 Và chuyện rằng, vua dân La Man tuyên thệ với họ là dân ông sẽ không sát hại họ.
26 Ngoài ra, Lim Hi, là con trai của vua và cũng là người được dân chúng trao cho
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vương quốc đã tuyên thệ với vua dân La Man rằng, dân ông sẽ triều cống cho vua dân
La Man phân nửa tất cả những tài sản họ có.

27 Và chuyện rằng, Lim Hi bắt đầu xây dựng vương quốc và thiết lập lại hòa bình
trong dân ông.

28 Và vua dân La Man phái lính canh quanh xứ để giữ dân của Lim Hi trong xứ, ngõ
hầu họ không thể đi vào vùng hoang dã được; và ông đã cấp dưỡng những lính canh
này bằng những vật triều cống mà ông nhận được từ dân Nê Phi.

29 Và giờ đây vua Lim Hi hưởng được thái bình liên tục trong vương quốc của ông
suốt hai năm, vì dân La Man không hề quấy nhiễu hay tìm cách hủy diệt họ.

Mô Si A 20
1 Bấy giờ tại Sem Lân có một nơi mà các con gái dân La Man tụ họp nhau lại để ca hát,

nhảy múa và vui đùa.
2 Và chuyện rằng, một ngày nọ có một nhóm nhỏ những người con gái ấy tụ họp tại

đây ca hát và nhảy múa.
3 Và bấy giờ, càc thầy tư tế của vua Nô Ê, vì hổ thẹn nên không trở về thành phố Nê

Phi, phải, và còn sợ bị dân chúng giết nữa, vậy nên chúng không dám trở về cùng vợ
con mình.

4 Và khi tạm trú trong vùng hoang dã, chúng đã khám phá ra các người con gái dân
La Man, chúng bèn ẩn núp và rình xem;

5 Và khi thấy chỉ có ít các nàng ấy tụ họp nhảy múa, chúng liền rời khỏi nơi ẩn núp
và bắt các nàng đem vào vùng hoang dã; phải, chúng đã bắt đem vào vùng hoang dã
hết hai mươi bốn người con gái của dân La Man.

6 Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy các con gái mình bị mất tích, họ tức giận
dân của Lim Hi, vì họ cho rằng chính dân của Lim Hi đã làm việc này.

7 Vậy nên họ phái quân đội tới; phải, chính vua của họ cũng thân hành dẫn đầu đi
trước; và họ tiến lên xứ Nê Phi để hủy diệt dân của Lim Hi.

8 Và này, Lim Hi đã khám phá ra họ từ trên tháp cao, và ông còn khám phá ra tất cả
những sự chuẩn bị chiến tranh của họ nữa; vậy nên, ông cho tụ tập dân mình lại, và
phục kích họ cả ở ngoài đồng lẫn trong rừng.

9 Và chuyện rằng, khi dân La Man tiến tới, thì dân của Lim Hi liền từ những nơi
mai phục nhào ra và xông tới đánh giết họ.

10 Và chuyện rằng, trận chiến trở nên vô cùng ác liệt, vì họ đánh nhau như những
con sư tử tranh mồi.

11 Và chuyện rằng, dân của Lim Hi bắt đầu đẩy lui được quân La Man, mặc dù quân
số của họ chưa bằng phân nửa quân La Man. Nhưng vì chiến đấu cho sự sống còn và
cho vợ con mình, nên họ đã đem hết sức bình sinh của mình ra chiến đấu chẳng khác
chi những con rồng.

12 Và chuyện rằng, họ tìm thấy vua La Man trong đám xác những người chết; nhưng
vua chưa chết, chỉ bị thương và bị bỏ rơi trên mặt đất vì dân của ông đã chạy trốn quá
mau lẹ.

13 Họ bắt ông và băng bó vết thương cho ông, kế đó họ dẫn ông đến trước mặt Lim
Hi mà thưa rằng: Muôn tâu bệ hạ, đây là vua dân La Man; hắn đã bị thương và ngã
xuống trong đám xác chết, và chúng đã bỏ rơi hắn; và này, chúng tôi đã mang hắn lại
trình bệ hạ; và giờ đây xin bệ hạ để cho chúng tôi giết hắn.

14 Nhưng vua Lim Hi bảo họ rằng: Các người chớ giết ông ta, hãy đem ông ta lại đây
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cho ta xem mặt. Và họ dẫn ông ta lại. Lim Hi bèn nói với ông ta rằng: Vì lý do gì mà
ông đến gây chiến với dân tôi? Này, dân của tôi đâu có phạm lời thề tôi đã lập với ông;
vậy tại sao ông lại phạm lời thề ông đã lập với dân tôi?

15 Và thế rồi, vua trả lời rằng: Ta phạm lời thề vì dân ngươi đã bắt cóc các con gái của
dân ta đi; vậy nên ta đã nổi giận và cho dân ta đến gây chiến với dân ngươi.

16 Và này, vì Lim Hi chưa hề nghe biết những việc như vậy, nên ông bảo rằng: Tôi sẽ
cho điều tra trong dân tôi, nếu kẻ nào làm vậy thì sẽ bị tội chết. Vậy nên ông đã cho
mở cuộc điều tra trong dân của ông.

17 Bấy giờ khi Ghê Đê Ôn nghe biết việc này, ông là một vị lãnh binh của vua, ông
bèn đến bên vua mà thưa rằng: Xin bệ hạ hãy thận trọng, chớ cho điều tra dân này và
gán cho họ tội này.

18 Bệ hạ không nhớ đến các thầy tư tế của thân phụ bệ hạ, là những kẻ mà dân này
đang lùng kiếm để giết chết hay sao? Chẳng phải những kẻ đó đang ở trong vùng
hoang dã hay sao? Và chẳng phải chúng là những kẻ đã cướp đi các con gái của dân La
Man hay sao?

19 Và giờ đây, này, xin bệ hạ hãy nói cho nhà vua biết những điều này để ông ta nói lại
cho dân mình nghe để họ nguôi giận chúng ta; vì này, họ đang sửa soạn đến đánh
chúng ta; và này, chúng ta lại có quá ít người.

20 Và này, họ sẽ đến với các đạo quân đông đảo; và nếu nhà vua của họ không làm cho
họ nguôi giận chúng ta; kìa chúng ta ắt sẽ bị hủy diệt.

21 Vì phải chăng như vậy là lời tiên tri của A Bi Na Đi nói về chúng ta nay đã ứng
nghiệm—và tất cả những việc này xảy ra là vì chúng ta không muốn nghe theo lời của
Chúa, và không chịu từ bỏ những điều bất chính của mình?

22 Và giờ đây chúng ta hãy làm cho vua nguôi giận, và chúng ta nên giữ đúng lời thề
đã lập với ông ta; vì thà chúng ta chịu làm nô lệ còn hơn là phải mất mạng sống; vậy
nên chúng ta hãy chấm dứt cuộc đổ máu quá nhiều này.

23 Và thế rồi Lim Hi kể cho vua nghe hết những việc liên quan tới thân phụ mình và
các thầy tư tế đã chạy trốn vào vùng hoang dã, và quy tội cho chúng đã bắt cóc các con
gái của họ.

24 Và chuyện rằng, vua nguôi giận dân ông và vua nói với họ rằng: Chúng ta hãy đi
đến gặp dân của ta, mà không mang theo khí giới; và ta xin thề với ngươi rằng, dân
của ta sẽ không sát hại dân ngươi.

25 Và chuyện rằng họ đi theo vua đến gặp dân La Man mà không mang theo khí giới.
Và chuyện rằng, họ đã gặp dân La Man; và vua La Man đã nghiêng mình trước mặt
họ mà bào chữa cho dân của Lim Hi.

26 Và khi dân La Man trông thấy dân của Lim Hi không mang theo khí giới, họ động
lòng thương hại và nguôi giận, rồi cùng nhau trở về nước với vua của mình một cách
ôn hòa.

Mô Si A 21
1 Và chuyện rằng, Lim Hi cùng dân của ông trở về thành phố Nê Phi, và bắt đầu sống

trong xứ trong cảnh thái bình trở lại.
2 Và chuyện rằng, sau nhiều ngày, dân La Man lại bắt đầu bị khơi động lòng tức giận

dân Nê Phi, và chúng bắt đầu xâm nhập vùng biên giới chung quanh.
3 Bấy giờ chúng không dám sát hại họ vì lời thề mà vua chúng đã lập với Lim Hi;

nhưng chúng tát vào má họ và dùng quyền uy đối với họ; chúng bắt đầu đặt những
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gánh nặng lên lưng họ, và sai khiến họ chẳng khác chi đối với con lừa câm—
4 Phải, tất cả những sự việc này đã xảy ra để cho lời của Chúa được ứng nghiệm.
5 Và giờ đây những nỗi thống khổ của dân Nê Phi thật là lớn lao, và chẳng có cách

nào để họ có thể thoát khỏi được bàn tay của chúng, vì dân La Man đã vây kín họ ở
mọi phía.

6 Và chuyện rằng, dân chúng bắt đầu than vãn với nhà vua về những nỗi thống khổ
của họ; và họ bắt đầu muốn xuất trận đánh lại chúng. Và họ đã làm cho nhà vua buồn
khổ vô cùng vì những lời than vãn ấy; vậy nên, ông thuận cho họ làm theo ý muốn của
họ.

7 Thế là dân chúng lại cùng nhau tập họp, và mặc áo giáp rồi tiến đánh dân La Man
để đuổi chúng ra khỏi xứ sở của họ.

8 Và chuyện rằng, dân La Man đánh bại họ, và đẩy lui được họ và giết họ chết rất
nhiều.

9 Và giờ đây, tiếng than khóc và buồn thảm nổi lên trong dân Lim Hi, nào đàn bà
góa than khóc chồng, nào con trai và con gái than khóc cha, nào em than khóc anh.

10 Giờ đây, trong xứ có rất nhiều đàn bà góa, họ khóc than thảm thiết hết ngày này
qua ngày khác, vì nỗi lo sợ dân La Man đã bao trùm lấy họ.

11 Và chuyện rằng, những lời kêu gào không ngớt của họ đã khích động những người
dân còn sống sót của Lim Hi tức giận dân La Man; và họ lại xuất trận nữa, nhưng họ
lại bị đẩy lui và chịu tổn thất rất nhiều.

12 Phải, họ lại xuất trận lần thứ ba, nhưng cũng vẫn chịu chung một số phận như vậy;
và những ai không bị giết chết đều trở về thành phố Nê Phi.

13 Và rồi họ đã biết hạ mình xuống tận bụi đất, chịu ách nô lệ, chịu để cho bị đánh
đập, bị lôi kéo từ nơi này qua nơi khác và bị đặt gánh nặng trên vai, tùy theo ý muốn
của kẻ thù.

14 Và họ đã biết hạ mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường; họ kêu cầu thống
thiết lên Thượng Đế; phải, hầu như suốt ngày họ kêu cầu lên Thượng Đế của họ, xin
Ngài giải thoát họ khỏi những nỗi khốn khổ.

15 Và giờ đây, Chúa đã chậm rãi trong việc nghe lời kêu cầu của họ, vì những điều bất
chính của họ; tuy nhiên, sau đó Chúa cũng nghe lời kêu cầu của họ và bắt đầu làm
mềm lòng dân La Man khiến chúng bắt đầu giảm bớt gánh nặng cho họ; tuy nhiên,
Chúa xét thấy chưa phải lúc giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ.

16 Và chuyện rằng, họ bắt đầu được thịnh vượng dần dần trong xứ, và cũng bắt đầu
trồng ngũ cốc dồi dào hơn và nuôi các đàn gia súc và các bầy thú, để họ không còn
chịu khổ vì đói nữa.

17 Bấy giờ số đàn bà nhiều hơn đàn ông; vì thế mà vua Lim Hi ra lệnh cho mọi người
đàn ông phải cấp dưỡng các bà góa và con của họ để họ khỏi chết đói; và sở dĩ họ phải
làm như vậy vì một số rất lớn đàn ông đã bị giết chết.

18 Thế rồi, dân của Lim Hi cố gắng quy tụ lại với nhau càng đông càng tốt để bảo vệ
mùa màng và gia súc của họ.

19 Và chính vua cũng không dám mạo hiểm ra ngoài tường thành nếu không dẫn
theo vệ binh, vì ông sợ rằng ông có thể bất thần bị rơi vào tay quân La Man.

20 Và ông còn ra lệnh cho dân ông phải canh gác quanh xứ để may ra có cơ hội bắt
được các thầy tư tế đang ẩn trốn trong vùng hoang dã, là những kẻ đã cướp đi các con
gái của dân La Man và đã đem lại sự hủy hoại lớn lao cho họ.

21 Vì họ rất mong muốn bắt được những kẻ ấy để trị tội; vì chúng đã lẻn vào xứ Nê
Phi lúc ban đêm để mang đi những ngũ cốc và nhiều vật quý giá; vì thế mà họ đã phục
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kích để bắt chúng.
22 Và chuyện rằng, giữa dân La Man và dân của Lim Hi không còn sự xích mích nào

xảy ra cả, cho đến lúc Am Môn và những người anh em của ông vào xứ này.
23 Và khi vua ra ngoài cổng thành với vệ binh của mình, vua đã bắt gặp Am Môn và

những người anh em của ông ta; vua tưởng họ là các thầy tư tế của vua Nô Ê nên ra
lệnh bắt trói họ lại và bỏ vào ngục. Và nếu họ quả thật là các thầy tư tế của vua Nô Ê
thì ông đã ra lệnh xử tử họ.

24 Nhưng khi khám phá ra họ không phải bọn tăng tế, mà lại là những người anh em
của mình từ xứ Gia Ra Hem La đến, thì vua rất đỗi vui mừng.

25 Này, trước khi Am Môn đến, vua Lim Hi cũng có phái một số ít người đi tìm xứ
Gia Ra Hem La; nhưng họ không tìm thấy, mà lại lạc trong vùng hoang dã.

26 Tuy nhiên, họ đã tìm thấy một xứ trước kia có người ở; phải, một xứ đầy những
xương khô; phải, một xứ trước kia có người ở nhưng nay đã bị hủy diệt, và họ cho
rằng đó là xứ Gia Ra Hem La, nên họ trở về xứ Nê Phi, và mới đến được ranh giới của
xứ này mấy ngày trước khi Am Môn đến.

27 Và họ đem về được một biên sử, là biên sử của sắc dân mà họ tìm thấy nay chỉ còn
có những bộ xương khô; biên sử này được ghi khắc trên các bảng kim khí.

28 Và giờ đây Lim Hi lại tràn ngập niềm vui sướng trong lòng khi được nghe chính
miệng Am Môn nói rằng, vua Mô Si A có được ân tứ của Thượng Đế, nhờ đó vua có
thể dịch được những điều ghi khắc như vậy; phải, và cả Am Môn cũng lấy làm vui
sướng nữa.

29 Tuy vậy, Am Môn và những người anh em của mình cũng tràn ngập nỗi đau buồn
vì những người anh em của họ đã bị giết quá nhiều;

30 Và cũng vì vua Nô Ê và các thầy tư tế của ông đã làm cho dân này phạm quá nhiều
tội lỗi và những điều bất chính đối với Thượng Đế; họ cũng khóc than cho cái chết
của A Bi Na Đi; và luôn cả sự ra đi của An Ma cùng những người theo ông, là những
người đã thiết lập lên một giáo hội của Thượng Đế, nhờ sức mạnh và quyền năng của
Thượng Đế, và nhờ đức tin vào những lời A Bi Na Đi đã nói ra.

31 Phải, họ đã khóc than cho sự ra đi của những người ấy, vì họ chẳng biết những
người ấy đã lẩn trốn nơi nào. Vì lẽ ra họ đã được sung sướng nhập bọn với những
người ấy, vì chính họ cũng đã lập giao ước với Thượng Đế là sẽ phục vụ Ngài và tuân
giữ các lệnh truyền của Ngài.

32 Và giờ đây kể từ ngày Am Môn đến, cả vua Lim Hi lẫn một số đông dân của ông
cũng đã lập giao ước với Thượng Đế là sẽ phục vụ Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của
Ngài.

33 Và chuyện rằng, vua Lim Hi và một số đông dân của ông muốn được báp têm;
nhưng trong xứ này, chẳng có ai có được thẩm quyền của Thượng Đế. Và chính Am
Môn cũng khước từ làm công việc này, vì ông tự xem mình là một tôi tớ không xứng
đáng.

34 Vậy nên, lúc bấy giờ họ không thiết lập họ thành một giáo hội mà lại chờ đợi
Thánh Linh của Chúa. Giờ đây họ ao ước được trở thành như An Ma và đồng bào
của ông, là những người đã lẩn trốn trong vùng hoang dã.

35 Họ ao ước được báp têm để làm chứng và tỏ rõ rằng, họ sẵn lòng phục vụ Thượng
Đế với tất cả lòng thành của mình; tuy nhiên, họ phải kéo dài thời gian đó ra; và câu
chuyện về lễ báp têm của họ sẽ được kể lại sau này.

36 Và giờ đây, tất cả sự nghiên cứu của Am Môn và những người của ông, cùng vua
Lim Hi và dân của vua, là tìm cách làm sao thoát khỏi tay dân La Man và thoát khỏi
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vòng nô lệ.

Mô Si A 22
1 Và giờ đây, chuyện rằng, Am Môn và vua Lim Hi bắt đầu bàn với dân chúng để tìm

cách tự giải thoát khỏi vòng nô lệ. Họ còn cho tập họp tất cả dân chúng lại, và họ làm
vậy để có tiếng nói chung của toàn dân về vấn đề này.

2 Và chuyện rằng, họ chẳng tìm ra được cách thức nào để thoát khỏi vòng nô lệ,
ngoại trừ việc đem tất cả vợ con, các đàn gia súc và các bầy thú và lều vải của họ đi vào
vùng hoang dã; vì dân La Man quá đông nên dân của Lim Hi không thể đánh lại
chúng được, nếu họ có ý định tự giải thoát khỏi vòng nô lệ bằng gươm đao.

3 Giờ đây, chuyện rằng, Ghê Đê Ôn bước ra đứng trước mặt vua mà thưa rằng:
Muôn tâu bệ hạ, từ trước đến giờ bệ hạ đã bao phen nghe theo lời của hạ thần khi
chúng ta phải chống lại với đồng bào của chúng ta là dân La Man.

4 Và bây giờ, muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không cho thần là một tôi tớ vô dụng, hoặc
cho đến giờ phút này, bệ hạ vẫn còn nghe những lời nói của thần với một mức độ nào
đó, vì những lời ấy cũng đã từng đem lại lợi ích cho bệ hạ, thì lần này cũng vậy, thần
xin bệ hạ ngày hôm nay hãy nghe những lời thần nói, và thần nguyện là một tôi tớ của
bệ hạ và giải thoát cho dân này khỏi vòng nô lệ.

5 Và nhà vua đã cho phép ông nói. Ghê Đê Ôn bèn tâu với vua rằng:
6 Này, lối đi phía sau xuyên qua bức tường mặt hậu ở phía sau thành phố. Dân La

Man, hay lính gác La Man, ban đêm thường hay say sưa; vậy chúng ta hãy ra hịch
truyền cho tất cả dân chúng biết để họ thu nhóm các đàn gia súc và các bầy thú của họ
lại, để đợi khi đêm xuống họ sẽ dẫn chúng đi vào vùng hoang dã.

7 Và theo lệnh bệ hạ, thần sẽ đi nộp phần rượu cuối cùng cho dân La Man, và chúng
sẽ say sưa; rồi chúng ta sẽ ra đi bằng lối đi bí mật ấy nằm phía trái trại lính trong khi
chúng say sưa và ngủ thiếp đi.

8 Như vậy chúng ta sẽ ra đi vào vùng hoang dã cùng với vợ con và các đàn gia súc và
các bầy thú của chúng ta; rồi chúng ta sẽ đi bọc quanh xứ Si Lôm.

9 Và chuyện rằng, vua nghe theo lời của Ghê Đê Ôn.
10 Và vua Lim Hi truyền lệnh cho dân chúng phải thu nhóm các đàn gia súc của họ

lại; rồi vua cho đem nộp phần rượu cho dân La Man; ông còn cho gởi thêm rượu để
làm quà tặng chúng; và chúng đã tha hồ uống rượu mà vua Lim Hi đã gởi cho chúng.

11 Và chuyện rằng, khi đêm xuống, dân của vua Lim Hi ra đi vào vùng hoang dã với
các đàn gia súc và các bầy thú của họ, và họ đi vòng quanh xứ Si Lôm trong vùng
hoang dã rồi đổi hướng về lộ trình đến xứ Gia Ra Hem La, dưới sự hướng dẫn của Am
Môn và những người của ông.

12 Và họ đã đem theo tất cả vàng, bạc và các vật quý giá, mà họ có thể mang theo
được, cùng thực phẩm, vào vùng hoang dã; rồi họ tiến theo lộ trình đã định.

13 Sau nhiều ngày trong vùng hoang dã, họ đã đến được xứ Gia Ra Hem La, và sát
nhập vào với dân của Mô Si A và trở nên thần dân của ông.

14 Và chuyện rằng, Mô Si A rất vui mừng tiếp nhận họ; ông còn thu nhận những
biên sử của họ, và thu nhận luôn cả những biên sử mà dân của Lim Hi đã tìm thấy.

15 Và giờ đây, chuyện rằng, khi dân La Man hay được dân của Lim Hi đã ra đi khỏi xứ
lúc ban đêm, chúng liền phái một đạo quân đuổi theo họ vào vùng hoang dã;

16 Và sau khi đuổi theo họ được hai ngày, chúng không còn tìm thấy dấu vết của họ
đâu nữa; vậy nên chúng bị lạc trong vùng hoang dã.
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Truyện ký về AnMa và dân của Chúa, là những người bị dân của vua Nô Ê đuổi chạy
vào vùng hoang dã.

Mô Si A 23
1 Giờ đây, An Ma được Chúa báo trước cho biết là quân của vua Nô Ê sẽ đến đánh họ,

ông bèn cho dân ông hay, do đó họ thu góp các đàn gia súc và các ngũ cốc để ra đi vào
vùng hoang dã trước khi quân của vua Nô Ê đến.

2 Và Chúa đã ban thêm sức lực cho họ, để quân của vua Nô Ê không thể đuổi kịp họ
mà sát hại được.

3 Và họ đã hành trình chạy trốn tám ngày trong vùng hoang dã.
4 Và họ đến được một vùng đất, phải, một vùng đất rất đẹp và đáng yêu, một vùng

đất có nước trong lành.
5 Họ bèn dựng lều, rồi bắt đầu cày cấy đất đai, và bắt đầu xây dựng nhà cửa; phải, họ

là những con người rất chăm chỉ và làm việc hết sức siêng năng.
6 Và dân chúng muốn An Ma làm vua của họ, vì ông rất được lòng yêu mến của dân

ông.
7 Nhưng ông đã nói với họ rằng: Này, việc chúng ta nên có một vị vua là điều không

thích hợp, vì Chúa có phán rằng: Các ngươi không được xem trọng người này hơn
người kia, và chớ tự cho mình là cao quý hơn kẻ khác; vậy nên, tôi nói cho đồng bào
hay rằng, việc đồng bào nên có vua là điều không thích hợp.

8 Tuy nhiên, nếu đồng bào có thể luôn luôn tìm được người công minh để tôn lên
làm vua, thì đó là điều rất hay để đồng bào có được một vị vua.

9 Nhưng hãy ghi nhớ đến những điều bất chính của vua Nô Ê và các thầy tư tế của
hắn; và chính tôi cũng đã từng bị rơi vào cạm bẫy và đã làm nhiều điều khả ố trước
mắt Chúa, khiến tôi hối hận vô cùng;

10 Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều nỗi gian truân, Chúa đã nghe lời kêu cầu của tôi,
Ngài đã nhậm lời cầu xin của tôi và biến tôi thành một dụng cụ trong tay Ngài để đem
lại cho biết bao nhiêu người trong số đồng bào sự hiểu biết được lẽ thật của Ngài.

11 Tuy nhiên, trong việc này tôi không dám tự hào, vì tôi không xứng đáng để khoe
khoang về điều đó.

12 Và giờ đây tôi nói cho đồng bào hay, đồng bào đã từng bị vua Nô Ê áp bức, đã từng
chịu vòng nô lệ của hắn và của các thầy tư tế của hắn, và đã bị họ đưa vào đường bất
chính; vậy nên đồng bào đã bị trói buộc bằng những sợi dây của điều bất chính.

13 Và giờ đây, nhờ quyền năng của Thượng Đế đồng bào đã được giải thoát khỏi
những dây trói buộc ấy; phải, ngay cả thoát khỏi bàn tay vua Nô Ê và dân của hắn, và
cũng thoát khỏi những dây trói buộc của điều bất chính nữa, vậy nên tôi mong rằng
đồng bào hãy cương quyết đứng vững trong sự tự do này mà nhờ nó đồng bào đã được
buông tha, và tôi mong rằng đồng bào sẽ không tin cậy vào một ai để làm vua mình cả.

14 Và cũng đừng tin cậy vào một người nào để làm thầy giảng hay làm giáo sĩ của
mình, trừ phi người đó là người của Thượng Đế, biết đi theo đường lối của Ngài và
tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.

15 An Ma đã dạy dỗ dân ông như vậy, mọi người phải biết thương yêu người láng
giềng của mình như chính bản thân mình, để không có sự tranh chấp nhau nào ở giữa
họ.

16 Và giờ đây An Ma là thầy tư tế thượng phẩm của họ, vì ông là người sáng lập ra
giáo hội của họ.
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17 Và chuyện rằng, chẳng có ai nhận được thẩm quyền để thuyết giáo hay giảng dạy,
trừ phi bởi người của Thượng Đế. Vậy nên ông lập lên tất cả các thầy tư tế và tất cả các
thầy giảng của họ; và chẳng một ai được lập lên nếu họ không phải là người công
minh.

18 Vậy nên họ đã chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự
ngay chính.

19 Và chuyện rằng, họ bắt đầu hết sức thịnh vượng trong xứ, và họ gọi xứ đó là Hê
Lam.

20 Và chuyện rằng, họ gia tăng dân số và phát đạt vô cùng trong xứ Hê Lam. Họ xây
dựng một thành phố gọi là thành phố Hê Lam.

21 Tuy nhiên, Chúa thấy cần phải sửa phạt dân Ngài; phải, Ngài thử lòng kiên nhẫn
và đức tin của họ.

22 Tuy nhiên—bất cứ kẻ nào biết đặt lòng tin cậy của mình nơi Ngài thì sẽ được nâng
cao vào ngày sau cùng. Phải, và đối với dân này là như vậy.

23 Vì này, tôi sẽ cho các người thấy rằng họ đã bị đưa vào vòng nô lệ và chẳng ai có thể
giải cứu họ được ngoại trừ Chúa, Thượng Đế của họ, phải, là Thượng Đế của Áp Ra
Ham, của Y Sác, và của Gia Cốp.

24 Và chuyện rằng, quả thật Ngài đã giải cứu họ, và Ngài đã cho họ thấy quyền năng
lớn lao của Ngài, và những niềm vui sướng của họ lớn lao biết bao.

25 Vì này, chuyện rằng, trong lúc họ đang ở trong xứ Hê Lam, phải, trong thành phố
Hê Lam, trong lúc họ đang cày cấy đất đai chung quanh, này, một đạo binh của dân La
Man đã xâm nhập biên thùy của xứ họ.

26 Giờ đây chuyện rằng, đồng bào của An Ma băng đồng chạy trốn, và cùng nhau tụ
tập lại trong thành phố Hê Lam; và họ rất đỗi kinh hãi vì sự xuất hiện của dân La
Man.

27 Nhưng An Ma đã tiến đến đứng giữa họ và khuyên nhủ họ chớ nên kinh sợ như
vậy, trái lại, họ phải nhớ đến Chúa, Thượng Đế của họ, thì Ngài sẽ giải cứu cho họ.

28 Vậy nên họ đã nén được cơn sợ hãi, và bắt đầu kêu cầu Chúa, xin Ngài hãy làm
mềm lòng dân La Man khiến cho chúng tha cho họ và vợ con họ.

29 Và chuyện rằng, Chúa đã làm mềm lòng dân La Man. Và An Ma cùng đồng bào
ông tự ra nộp mình vào tay chúng; và rồi dân La Man chiếm xứ Hê Lam.

30 Này, các đạo quân La Man, khi đuổi theo dân của vua Lim Hi đã đi lạc trong vùng
hoang dã nhiều ngày.

31 Và này, họ đã tìm thấy các thầy tư tế của vua Nô Ê tại một nơi gọi là A Mu Lôn; vì
các thầy tư tế này đã bắt đầu chiếm cứ xứ A Mu Lôn và chúng đã bắt đầu cày cấy đất
đai.

32 Bấy giờ tên người cầm đầu các thấy tư tế đó là A Mu Lôn.
33 Và chuyện rằng, A Mu Lôn đã khẩn cầu dân La Man, và hắn còn sai vợ của bọn

chúng là những con gái của dân La Man, đến khẩn cầu đồng bào của họ đừng giết hại
chồng họ.

34 Và dân La Man động lòng thương hại A Mu Lôn và những người anh em của hắn,
và không giết chúng, vì vợ của chúng.

35 Và rồi A Mu Lôn cùng đồng bọn đã sáp nhập với dân La Man, rồi chúng cùng
nhau lên đường vào vùng hoang dã để kiếm xứ Nê Phi, thì lúc ấy chúng khám phá ra
xứ Hê Lam do An Ma và những người anh em của ông chiếm hữu.

36 Và chuyện rằng, dân La Man hứa với An Ma và những người anh em của ông rằng
nếu họ chỉ cho chúng đường đi đến xứ Nê Phi, thì chúng sẽ để cho họ được sống và tự
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do.
37 Nhưng sau khi An Ma đã chỉ đường cho dân La Man đi đến xứ Nê Phi rồi, thì

chúng không giữ lời hứa; chúng đặt quân canh gác quanh xứ Hê Lam để canh chừng
An Ma cùng những người anh em của ông.

38 Và số quân còn lại của chúng thì đi đến xứ Nê Phi; và một phần bọn chúng trở lại
xứ Hê Lam, đem theo cả vợ con của các lính canh đã được để lại trong xứ.

39 Và vua dân La Man đã cho A Mu Lôn lên làm vua để cai trị dân của hắn, tức là dân
sống trong xứ Hê Lam; tuy vậy, hắn không được quyền làm điều gì trái ý vua dân La
Man.

Mô Si A 24
1 Và chuyện rằng, A Mu Lôn chiếm được cảm tình của vua dân La Man; vậy nên vua

dân La Man đã ban cho hắn và đồng bọn của hắn chức vụ thầy giảng dân của hắn,
phải, và luôn cả dân ở xứ Sem Lân, ở xứ Si Lôm và ở xứ A Mu Lôn.

2 Vì dân La Man đã chiếm hữu tất cả những xứ này; vậy nên vua dân La Man có
phong nhiều vua khác để trị vì các xứ này.

3 Và bấy giờ danh hiệu của vua dân La Man là La Man, được gọi theo tên của thân
phụ ông; và vì thế ông được gọi là vua La Man. Và ông là vua của một dân tộc đông
đảo.

4 Vua còn phong cho đồng bọn của A Mu Lôn được làm thầy giảng tại mọi xứ mà
dân ông chiếm hữu; và do đó mà ngôn ngữ của dân Nê Phi được bắt đầu đem giảng
dạy cho tất cả dân tộc La Man.

5 Và họ là một dân tộc rất thân thiện với nhau; tuy nhiên, họ không biết Thượng
Đế, và những người của A Mu Lôn cũng không hề giảng dạy cho họ hiểu gì về Chúa,
Thượng Đế của họ, hay luật pháp Môi Se; và những người ấy cũng không dạy họ biết
gì về những lời của A Bi Na Đi;

6 Nhưng các thầy giảng ấy đã giảng dạy họ rằng họ cần phải biết gìn giữ biên sử của
họ và họ có thể viết thư cho nhau.

7 Và rồi dân La Man bắt đầu gia tăng của cải, và bắt đầu giao dịch buôn bán với
nhau, và trở nên hùng mạnh; họ cũng bắt đầu trở thành một dân tộc xảo quyệt và
khôn ngoan, theo sự khôn ngoan của thế gian, phải, một dân tộc xảo quyệt, thích thú
trong mọi sự độc ác và cướp bóc, chỉ trừ ra họ không làm những điều đó trong vòng
đồng bào của họ mà thôi.

8 Và chuyện rằng, A Mu Lôn bắt đầu sử dụng quyền uy của mình đối An Ma và các
người anh em của ông; hắn bắt đầu ngược đãi ông, và còn xúi con cháu mình ngược
đãi con cháu họ nữa.

9 Vì A Mu Lôn biết An Ma trước kia là một thầy tư tế của vua, và biết chính ông ta
là người đã tin những lời nói của A Bi Na Đi và bị vua đuổi đi, vậy nên hắn tức giận
ông; mặc dù hắn là người dưới quyền vua La Man, hắn cũng dùng quyền uy đối xử với
họ, bắt họ làm những việc nặng nhọc, và còn lập lên những tên cai trên họ.

10 Và chuyện rằng, những nỗi thống khổ của họ thật quá lớn lao đến đỗi họ phải kêu
cầu thống thiết với Thượng Đế.

11 Và A Mu Lôn ra lệnh cho họ phải chấm dứt những lời kêu cầu ấy; rồi hắn còn phái
người canh gác theo dõi họ, hễ thấy ai kêu cầu Thượng Đế thì đem xử tử.

12 Và An Ma cùng dân của ông không còn cất lời lên Chúa, Thượng Đế của họ nữa,
mà chỉ biết dâng hết lòng mình lên Ngài; và Ngài đã hiểu thấu những ý nghĩ trong
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lòng họ.
13 Và chuyện rằng, tiếng nói của Chúa đến trong nỗi thống khổ của họ mà rằng: Các

ngươi hãy ngẩng đầu lên và vui vẻ, vì ta biết giao ước mà các ngươi đã lập với ta; và ta
sẽ giao ước với dân ta và giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ.

14 Và ta cũng sẽ làm nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi, đến đỗi các ngươi không còn
cảm thấy gì hết trên vai mình, mặc dù trong lúc các ngươi vẫn còn ở trong vòng nô lệ;
và ta sẽ làm vậy để các ngươi đứng lên làm chứng cho ta sau này, để các ngươi biết chắc
rằng ta, Đức Chúa Trời, có đến viếng thăm dân ta trong cơn đau khổ của họ.

15 Và giờ đây chuyện rằng, những gánh nặng trên vai An Ma cùng những người anh
em của ông đều được làm cho nhẹ đi; phải, Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ để họ
có thể mang những gánh nặng ấy một cách dễ dàng, và họ đã tuân phục tất cả ý muốn
của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn.

16 Và chuyện rằng, đức tin và lòng kiên nhẫn của họ quá lớn lao đến nỗi tiếng nói của
Chúa lại đến với họ mà rằng: Hãy vui vẻ lên, vì ngày mai ta sẽ giải thoát các ngươi
khỏi vòng nô lệ.

17 Và Ngài phán bảo An Ma rằng: Ngươi hãy đi trước mặt dân này, và ta sẽ cùng đi
với ngươi và giải thoát dân này khỏi vòng nô lệ.

18 Giờ đây chuyện rằng, khi đêm xuống, An Ma cùng dân của ông thu góp các đàn gia
súc của họ lại, và cả các hạt ngũ cốc nữa; phải, họ thu góp tất cả các đàn gia súc của họ
suốt cả đêm trường.

19 Và sáng hôm sau, Chúa khiến cho dân La Man thảy đều ngủ say, phải, và tất cả
những bọn cai canh giữ họ cũng đều ngủ mê.

20 Và An Ma cùng dân của ông ra đi vào vùng hoang dã; và sau khi đi hết ngày hôm
đó, họ dừng lại và dựng lều lên trong một thung lũng mà họ gọi là thung lũng An Ma,
vì ông đã dẫn đường cho họ đi trong vùng hoang dã.

21 Phải, và khi ở trong thung lũng An Ma, họ đã dâng lời tạ ơn lên Thượng Đế, vì
Ngài đã thương xót họ và làm nhẹ gánh nặng cho họ, cùng giải thoát họ khỏi vòng nô
lệ; vì họ ở trong cảnh nô lệ và chẳng một ai có thể giải thoát được cho họ ngoại trừ
Chúa, Thượng Đế của họ.

22 Và họ cảm tạ Thượng Đế, phải, tất cả đàn ông, đàn bà cùng những trẻ con biết nói
đều cất cao giọng lên tán mỹ Thượng Đế của họ.

23 Và thế rồi, Chúa phán cùng An Ma rằng: Ngươi hãy mau đem dân của ngươi đi
khỏi xứ này, vì dân La Man đã thức dậy, và đang đuổi theo ngươi; vậy ngươi hãy ra
khỏi xứ này, và ta sẽ cầm chân dân La Man lại trong thung lũng này, để chúng không
đuổi theo dân này nữa.

24 Và chuyện rằng, họ lên đường ra khỏi thung lũng, và tiếp tục cuộc hành trình vào
vùng hoang dã.

25 Và sau khi đã ở trong vùng hoang dã mười hai ngày, họ đến được xứ Gia Ra Hem
La; và vua Mô Si A cũng đã vui mừng đón tiếp họ.

Mô Si A 25
1 Và giờ đây vua Mô Si A cho tập họp tất cả dân chúng lại.
2 Lúc bấy giờ không có nhiều con cháu của Nê Phi, hay là kể tất cả con cháu của Nê

Phi lại thì không đông bằng dân Gia Ra Hem La, là con cháu của Mơ Léc, và những
người đã đi theo ông vào vùng hoang dã.

3 Còn tất cả dân Nê Phi và dân Gia Ra Hem La gồm lại thì không đông bằng dân La
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Man; phải, họ không bằng phân nửa dân La Man.
4 Và giờ đây, tất cả dân Nê Phi đều tụ họp lại, và tất cả dân Gia Ra Hem La cũng vậy,

và họ tụ họp lại thành hai nhóm.
5 Và chuyện rằng, Mô Si A đọc lên, và cho người đọc lên, các biên sử của Giê Níp

cho dân ông nghe; phải, ông đọc những biên sử của dân Giê Níp từ lúc họ rời bỏ xứ
Gia Ra Hem La ra đi cho đến lúc họ trở về.

6 Và ông cũng đọc luôn cả truyện ký về An Ma và các đồng bào của ông, cùng tất cả
những nỗi khổ đau của họ từ lúc họ rời bỏ xứ Gia Ra Hem La cho đến khi họ trở về.

7 Và giờ đây, khi Mô Si A đọc xong những biên sử ấy, thì dân của ông, là những
người còn ở lại trong xứ, rất đỗi ngạc nhiên và kinh dị.

8 Vì họ không biết phải suy nghĩ gì; vì họ tràn đầy sự vui mừng lớn lao khi thấy
những người đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ.

9 Và lại nữa, khi họ nghĩ đến các đồng bào của họ đã bị dân La Man sát hại thì lòng
họ tràn đầy đau đớn đến phải rơi lệ xót thương.

10 Và lại nữa, khi họ nghĩ tới lòng nhân từ kề cận của Thượng Đế và quyền năng của
Ngài trong việc giải thoát An Ma cùng những người anh em của ông ra khỏi bàn tay
của dân La Man và ra khỏi vòng nô lệ, thì họ đồng cất lời cảm tạ Thượng Đế.

11 Và lại nữa, khi họ nghĩ tới dân La Man, là đồng bào của họ, và nghĩ tới trạng thái
tội lỗi và ô uế của dân này, thì lòng họ cảm thấy tràn đầy sự đau đớn và lo âu cho sự an
lạc của tâm hồn họ.

12 Và chuyện rằng, các con cháu của A Mu Lôn và đồng bọn của hắn, tức là những
người trước kia đã bắt các con gái của dân La Man đem về làm vợ, đều không hài lòng
về phẩm hạnh của cha mình, và họ không muốn được gọi bằng tên cha của họ nữa, vì
thế họ mang lấy tên Nê Phi để được gọi là con cháu của Nê Phi, và được kể vào dân số
những người được gọi là dân Nê Phi.

13 Và giờ đây, tất cả dân Gia Ra Hem La đều được kể vào dân Nê Phi, và việc này cũng
vì vương quốc đó chỉ được trao cho con cháu của Nê Phi mà thôi.

14 Và giờ đây chuyện rằng, khi Mô Si A dứt lời và đọc xong biên sử cho dân chúng
nghe, ông muốn An Ma cũng ngỏ lời với dân chúng.

15 Và An Ma đã ngỏ lời cùng họ khi họ đang còn tụ họp thành nhiều đám đông, và
ông đi đến từng đám đông thuyết giảng cho dân chúng nghe về sự hối cải và đức tin
nơi Chúa.

16 Và ông đã khuyên nhủ dân của Lim Hi cùng các người anh em của ông, tất cả
những người đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ, rằng họ nên ghi nhớ là chính Chúa
đã giải thoát họ.

17 Và chuyện rằng, sau khi An Ma giảng dạy cho dân chúng biết nhiều điều, và khi
ông đã dứt lời, thì vua Lim Hi ngỏ ý muốn được báp têm; và luôn cả dân của ông cũng
muốn được báp têm nữa.

18 Vậy nên, An Ma đã bước xuống nước và làm phép báp têm cho họ; phải, ông đã báp
têm cho họ đúng theo thể thức như khi ông báp têm các người anh em của mình trong
dòng suối Mặc Môn; phải, và tất cả những ai đã được ông báp têm đều thuộc về giáo
hội của Thượng Đế; và sở dĩ được vậy là vì họ có lòng tin vào những lời của An Ma.

19 Và chuyện rằng, vua Mô Si A cho phép An Ma được quyền thiết lập các giáo hội
trên toàn lãnh thổ xứ Gia Ra Hem La; và ban cho ông quyền hành được sắc phong
các thầy tư tế và các thầy giảng cho mỗi giáo hội.

20 Bấy giờ sỡ dĩ phải làm như vậy, vì dân số quá đông đảo, nên một thầy giảng không
thể cai quản hết tất cả được; và tất cả mọi người cũng không thể nghe được lời
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Thượng Đế trong một buổi họp chung;
21 Vậy nên, họ phải hội họp lại thành nhiều nhóm khác nhau, và mỗi nhóm được gọi

là một giáo hội; và mỗi giáo hội đều có các thầy tư tế và các thầy giảng, và mọi thầy tư
tế đều phải thuyết giảng lời của Thượng Đế đúng theo lời do từ miệng An Ma nói ra
cho người ấy.

22 Và như vậy, mặc dù có nhiều giáo hội, nhưng tất cả chỉ là một giáo hội; phải, đó là
giáo hội của Thượng Đế; vì trong tất cả các giáo hội đó chẳng thuyết giảng điều gì
khác hơn là sự hối cải và đức tin nơi Thượng Đế.

23 Và giờ đây có tất cả bảy giáo hội trong xứ Gia Ra Hem La. Và chuyện rằng, bất cứ
ai muốn mang danh Đấng Ky Tô, hay danh Thượng Đế, đều gia nhập vào các giáo hội
của Thượng Đế;

24 Và họ được gọi là dân của Thượng Đế. Và Chúa đã trút Thánh Linh của Ngài lên
họ; họ được phước và được thịnh vượng trong xứ.

Mô Si A 26
1 Giờ đây chuyện rằng, có nhiều người trong thế hệ đang vươn lên không hiểu được

những lời của vua Bên Gia Min nói, vì khi vua nói với dân ông thì họ đang còn nhỏ
bé; và họ không tin vào truyền thống của tổ phụ họ.

2 Họ không tin những lời nói về sự phục sinh của người chết, cũng như họ không
tin về sự hiện đến của Đấng Ky Tô.

3 Và giờ đây vì sự vô tín ngưỡng của họ nên họ không thể hiểu được lời của Thượng
Đế; và lòng họ đã chai đá.

4 Và họ không chịu báp têm, cũng không chịu gia nhập giáo hội. Còn về đức tin thì
họ là một dân tộc riêng biệt, và họ cứ sống mãi như thế, trong trạng thái xác thịt và tội
lỗi của mình; vì họ không chịu cầu khẩn lên Chúa, Thượng Đế của họ.

5 Và giờ đây dưới triều Mô Si A, họ không đông bằng phân nửa dân của Thượng Đế;
nhưng vì những mối bất hòa xảy ra giữa các tín hữu nên họ trở nên đông đảo hơn.

6 Vì chuyện rằng, họ đã lừa gạt được nhiều người trong giáo hội với những lời phỉnh
nịnh, và đã xúi giục nhiều người phạm lắm điều tội lỗi; do đó điều trở nên cần thiết là
những người nào ở trong giáo hội mà phạm tội cần phải bị giáo hội khiển trách.

7 Và chuyện rằng, họ bị dẫn đến trước mặt các thầy tư tế, và được các thầy giảng đem
giao cho các thầy tư tế; và các thầy tư tế dẫn họ đến trước mặt An Ma là thầy tư tế
thượng phẩm.

8 Bấy giờ, vua Mô Si A đã ban cho An Ma thẩm quyền cai quản giáo hội.
9 Và chuyện rằng, An Ma không biết gì về họ; nhưng có nhiều nhân chứng chống lại

họ; phải, dân chúng đứng lên làm chứng rất nhiều về những điều bất chính của họ.
10 Này, từ trước tới giờ những chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong giáo hội; vậy

nên An Ma tâm thần bối rối, và ông cho dẫn những người ấy đến trước mặt vua.
11 Và ông nói với vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, đây là những người mà chúng tôi đã dẫn

đến trước mặt bệ hạ, họ là những người bị những người anh em của họ kết tội; phải,
họ đã bị bắt phạm tội bất chính. Và họ không hối cải những điều bất chính của mình;
vậy nên chúng tôi đã dẫn họ đến trước mặt bệ hạ, để bệ hạ xét xử tùy theo tội trạng
của họ.

12 Nhưng vua Mô Si A bảo An Ma rằng: Này, trẫm không xét xử họ; vậy nên, trẫm
trao họ lại vào tay khanh để khanh xét xử lấy.

13 Và giờ đây, tâm thần của An Ma lại bối rối; ông bèn đi cầu vấn Chúa để biết mình
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phải làm gì đối với vấn đề này, vì ông sợ mình sẽ làm điều quấy trước mắt Thượng Đế.
14 Và chuyện rằng, sau khi ông dâng hết tâm hồn mình lên Thượng Đế, thì tiếng nói

của Chúa lại đến với ông mà rằng:
15 Hỡi An Ma, phước thay cho ngươi, và phước cho thay những ai đã được báp têm

trong dòng suối Mặc Môn. Ngươi được phước vì đức tin lớn lao của ngươi đối với
những lời nói của tôi tớ A Bi Na Đi của ta mà thôi.

16 Và phước thay cho những kẻ kia vì đức tin lớn lao của họ đối với những lời ngươi
đã nói với họ.

17 Và phước thay cho ngươi vì ngươi đã thiết lập một giáo hội giữa dân này; và họ sẽ
được thiết lập và sẽ là dân của ta.

18 Phải, phước thay cho dân này là những người sẵn lòng mang danh ta; vì họ sẽ được
gọi theo danh ta, và họ thuộc về ta.

19 Và vì ngươi đã cầu vấn ta về kẻ phạm giới, nên ngươi được phước.
20 Ngươi là tôi tớ của ta; và ta giao ước với ngươi rằng ngươi sẽ có được cuộc sống

vĩnh cửu; và ngươi sẽ phục vụ ta và sẽ tiến bước trong danh ta, và sẽ quy tụ các con
chiên của ta lại.

21 Và kẻ nào nghe tiếng nói của ta sẽ là chiên của ta; và kẻ đó ngươi sẽ tiếp nhận vào
trong giáo hội, và kẻ đó ta cũng sẽ tiếp nhận.

22 Vì này, đây là giáo hội của ta; bất cứ kẻ nào được báp têm thì sẽ được báp têm để
hối cải. Và bất cứ kẻ nào được ngươi tiếp nhận đều sẽ tin nơi danh ta, và kẻ đó sẽ được
ta rộng lòng tha thứ.

23 Vì chính ta là Đấng sẽ nhận lấy các tội lỗi của thế gian; vì chính ta là Đấng đã sáng
tạo ra họ; và cũng chính ta là Đấng sẽ ban một chỗ bên tay phải của ta cho kẻ biết tin
ta cho tới cùng.

24 Vì này, họ được gọi bằng danh ta; và nếu họ biết ta thì họ sẽ đến và sẽ có một chỗ
bên tay phải của ta đời đời.

25 Và chuyện rằng, khi mà tiếng kèn thứ hai thổi lên, thì tất cả những kẻ chưa bao giờ
biết ta sẽ bước ra đứng trước mặt ta.

26 Và rồi lúc ấy họ sẽ biết rằng ta là Chúa, Thượng Đế của họ, rằng ta là Đấng Cứu
Chuộc của họ, nhưng họ sẽ không được cứu chuộc.

27 Và lúc ấy, ta sẽ nói với họ rằng, ta chưa hề biết họ; và rồi họ sẽ phải đi vào ngọn lửa
vĩnh viễn, đã được sắm sẵn cho quỷ dữ và các quỷ sứ của nó.

28 Vậy nên ta nói cho ngươi hay rằng, kẻ nào không chịu nghe lời của ta thì ngươi chớ
thu nhận vào giáo hội của ta, vì vào ngày sau cùng ta sẽ không thu nhận kẻ đó.

29 Vậy nên ta bảo ngươi, hãy đi; và kẻ nào phạm tội chống lại ta thì ngươi cứ xét xử
theo tội trạng của kẻ đó; và nếu kẻ đó thú tội trước mặt ngươi và ta, và biết hối cải
một cách chân thật trong lòng, thì ngươi hãy tha thứ cho kẻ đó, và ta cũng sẽ tha thứ
cho kẻ đó.

30 Phải, và bất cứ lúc nào dân của ta biết hối cải, thì ta sẽ tha thứ cho họ về những
điều họ đã xúc phạm cùng ta.

31 Và các ngươi cũng phải tha thứ cho nhau về những điều các ngươi xúc phạm lẫn
nhau; vì quả thật ta nói cho ngươi hay, kẻ nào không biết tha thứ những lầm lỗi của
người lân cận khi người này nói mình đã biết hối cải, thì chính kẻ đó đã tự chuốc lấy
sự kết tội vậy.

32 Giờ đây ta bảo ngươi, hãy đi; và kẻ nào không chịu hối cải tội lỗi của mình thì sẽ
không được kể là dân của ta; và từ nay trở đi điều này phải được tuân giữ.

33 Và chuyện rằng, khi An Ma nghe xong những lời này, ông bèn ghi chép hết lại để
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lưu giữ những điều đó, ngõ hầu ông có thể xét xử dân của giáo hội đó theo như những
lệnh truyền của Thượng Đế.

34 Và chuyện rằng, An Ma đã ra đi xét xử những kẻ bị bắt phạm tội bất chính, đúng
theo lời của Chúa phán dạy.

35 Và bất cứ kẻ nào biết hối cải tội lỗi của mình và thú tội, thì họ đều được ông kể vào
hàng giáo dân của giáo hội.

36 Còn những kẻ nào không chịu thú tội cùng hối cải sự bất chính của mình, thì
những kẻ đó không được kể vào hàng dân của giáo hội, và tên của họ bị xóa bỏ.

37 Và chuyện rằng, An Ma chỉnh đốn lại tất cả các công việc trong giáo hội; và họ lại
bắt đầu có sự an bình và thành công vượt bực trong các công việc của giáo hội. Họ
bước đi một cách thận trọng trước mắt Thượng Đế, tiếp nhận nhiều người và báp têm
nhiều người.

38 Và giờ đây An Ma cùng những người cộng sự của ông là những người cai quản giáo
hội, đã làm tất cả những công việc ấy, và họ tiến bước đi một cách cần mẫn, giảng dạy
lời của Thượng Đế trong mọi việc, chịu đựng đủ mọi thứ khổ đau, và chịu sự ngược
đãi của những người không thuộc giáo hội của Thượng Đế.

39 Và họ đã khiển trách những người anh em của họ; và chính họ, ai nấy cũng đều bị
lời của Thượng Đế khiển trách, tùy theo tội lỗi của mình hay những tội lỗi mình đã
phạm từ trước, và họ được Thượng Đế truyền lệnh phải cầu nguyện không ngừng và
phải tạ ơn trong mọi việc.

Mô Si A 27
1 Và giờ đây chuyện rằng, sự ngược đãi giáo hội của những người vô tín ngưỡng đã trở

nên quá khắc nghiệt, đến đỗi giáo hội bắt đầu phải ta thán và phàn nàn với các người
lãnh đạo của họ về việc này. Rồi họ đã phàn nàn với An Ma, và An Ma đem trường
hợp này báo cáo với vua của họ là Mô Si A. Và Mô Si A hội ý với các thầy tư tế của
mình.

2 Và chuyện rằng, vua Mô Si A ra một hịch truyền rao khắp xứ rằng, không một
người vô tín ngưỡng nào được quyền ngược đãi bất cứ ai thuộc giáo hội của Thượng
Đế.

3 Và một lệnh truyền nghiêm nhặt được ban ra cho tất cả các giáo hội là, không được
để cho một sự ngược đãi nào xảy ra giữa họ, mà phải có sự bình đẳng giữa mọi người;

4 Không được để cho sự kiêu căng hay ngạo mạn nào quấy rầy sự thanh bình của họ;
mọi người phải tôn trọng người lân cận của mình như chính mình, và phải làm việc
với chính bàn tay mình để nuôi sống mình.

5 Phải, tất cả các thầy tư tế và thầy giảng đều phải làm việc với chính bàn tay của
mình để nuôi sống mình, trong tất cả mọi trường hợp trừ những khi đau ốm hay quá
túng thiếu. Và khi làm những điều này, họ đã được tràn đầy ân điển của Thượng Đế.

6 Và thanh bình lại bắt đầu dẫy đầy trong xứ; và dân chúng bắt đầu gia tăng đông
đảo và bắt đầu ở rải rác khắp mặt đất, phải, ở miền bắc, và ở miền nam, ở phía đông,
và ở phía tây; họ dựng lên những thành phố rộng lớn, và những làng mạc trên khắp
bốn phương trời của xứ sở.

7 Và Chúa có đến viếng thăm họ và làm cho họ được thịnh vượng, và họ đã trở
thành một dân tộc đông đảo và phú cường.

8 Bấy giờ, các con trai của vua Mô Si A lại bị kể vào thành phần những người vô tín
ngưỡng; và một trong những con trai của An Ma cũng bị kể vào thành phần đó, người
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này có tên là An Ma, lấy theo tên của cha mình; tuy nhiên, ông lại là một người hết
sức độc ác và tôn thờ hình tượng. Ông là một người lắm lời, và thường nói nhiều lời
phỉnh nịnh dân chúng; vì thế mà ông đã hướng dẫn nhiều người làm theo những điều
bất chính của mình.

9 Và ông đã trở thành một chướng ngại lớn lao cho sự phát triển của giáo hội của
Thượng Đế; ông đã khéo chiếm đoạt lòng dân chúng, gây nhiều sự bất hòa giữa mọi
người, tạo cơ hội cho kẻ thù của Thượng Đế xử dụng quyền hành của nó đối với họ.

10 Và chuyện rằng, trong lúc ông đang đi khắp nơi để phá hoại giáo hội của Thượng
Đế, vì ông đã bí mật đi khắp nơi cùng các con trai của Mô Si A để tìm cách phá hoại
giáo hội và hướng dẫn dân của Chúa đi lạc lối, trái với các lệnh truyền của Thượng Đế,
hay ngay cả của vua nữa—

11 Và như tôi đã nói với các người, trong lúc họ đi khắp nơi để chống lại Thượng Đế,
này, một vị thiên sứ của Chúa hiện ra cùng họ; và vị này giáng xuống như trong một
đám mây, và cất lời nói với họ như tiếng sấm sét, khiến cho đất nơi họ đang đứng phải
rung chuyển.

12 Và họ ngạc nhiên đến nỗi ngã lăn xuống đất, và không hiểu được những lời vị
thiên sứ đã nói với họ.

13 Tuy nhiên vị thiên sứ lại kêu lên mà rằng: An Ma, hãy đứng lên, và bước lại đây, sao
ngươi dám ngược đãi giáo hội của Thượng Đế? Vì Chúa đã phán rằng: Đây là giáo
hội của ta, và ta sẽ thiết lập nó; và không một điều gì có thể lật đổ được nó, ngoại trừ
sự phạm giới của dân ta.

14 Và vị thiên sứ lại bảo rằng: Này, Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài
và cả lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài, là An Ma, cha của ngươi; vì người đã cầu nguyện
cho ngươi với một đức tin mãnh liệt để ngươi có thể được mang tới sự hiểu biết lẽ
thật; vậy nên, vì mục đích này ta mới đến đây để thuyết phục cho ngươi tin về quyền
năng và thẩm quyền của Thượng Đế, ngõ hầu cho những lời cầu nguyện của các tôi tớ
của Ngài có thể được đáp ứng tùy theo đức tin của họ.

15 Và giờ đây này, ngươi có thể tranh biện về quyền năng của Thượng Đế được
không? Vì này, chẳng phải tiếng nói của ta đã làm rung chuyển mặt đất này sao? Và
ngươi cũng chẳng trông thấy ta đang đứng trước mặt ngươi đây sao? Và ta được
Thượng Đế sai xuống.

16 Giờ đây, ta nói cùng ngươi: Hãy đi, và hãy nhớ sự tù đày của các tổ phụ ngươi
trong xứ Hê Lam và trong xứ Nê Phi; và hãy nhớ những điều Ngài đã làm cho họ thật
vĩ đại biết bao; vì họ bị ở trong vòng nô lệ, và đã được Ngài giải thoát. Và giờ đây ta
bảo ngươi, hỡi An Ma, hãy đi và đừng tìm cách phá hoại giáo hội nữa, để cho những
lời cầu nguyện của họ có thể được đáp ứng, và điều này ngay cả nếu chính ngươi
muốn bị khai trừ.

17 Và giờ đây chuyện rằng, đó là những lời cuối cùng mà vị thiên sứ đã nói với An Ma,
rồi vị thiên sứ bỏ đi.

18 Và giờ đây, An Ma và những người đi theo ông lại một lần nữa ngã xuống đất, vì họ
quá đỗi kinh ngạc; vì chính mắt họ đã trông thấy thiên sứ của Chúa; và tiếng nói của
vị này như sấm làm rung chuyển cả mặt đất; và họ biết rằng, chỉ có quyền năng của
Thượng Đế mới có thể làm cho mặt đất lay chuyển được và khiến cho nó rung động
như sắp nứt ra.

19 Và giờ đây, vì quá đỗi kinh ngạc nên An Ma đã trở nên câm và không mở miệng ra
được; phải, ông đã trở nên quá yếu đuối đến đỗi không cử động được chân tay; vậy
nên ông được những người đi theo ông khiêng ông đi trong lúc ông bất động, ngay cả
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cho đến khi ông được đặt trước mặt cha ông.
20 Và họ kể lại cho cha ông nghe tất cả những gì đã xảy ra; và cha ông rất vui mừng vì

cha ông biết đó là quyền năng của Thượng Đế.
21 Rồi cha ông truyền bảo dân chúng tụ họp lại để chứng kiến những gì Chúa đã làm

cho con trai mình cùng những người theo con trai mình.
22 Và cha ông còn bảo các thầy tư tế họp lại; và họ bắt đầu nhịn ăn và cầu nguyện lên

Chúa, Thượng Đế của họ, để Ngài mở miệng An Ma, để ông có thể nói được và cũng
cầu xin cho tứ chi của ông được phục hồi sinh lực—để cho mắt của dân chúng có thể
được mở ra để thấy và biết được lòng nhân từ và sự vinh quang của Thượng Đế.

23 Và chuyện rằng, sau khi họ nhịn ăn và cầu nguyện suốt hai ngày hai đêm, thì tứ chi
của An Ma lấy lại được sinh lực, và ông đứng lên bắt đầu nói cùng họ, bảo họ hãy vui
vẻ lên.

24 Vì ông nói: Tôi đã hối cải tội lỗi của tôi, và đã được Chúa cứu chuộc; này, tôi đã
được sinh ra bởi Thánh Linh.

25 Và Chúa có phán với tôi rằng: Ngươi chớ kinh ngạc khi thấy tất cả loài người,
phải, cả nam lẫn nữ, tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc, đều phải được tái
sinh; phải, được Thượng Đế sinh ra, được chuyển từ trạng thái trần tục và sa ngã qua
trạng thái ngay chính, được Thượng Đế cứu chuộc, và trở thành những con trai và
con gái của Ngài.

26 Và như vậy họ trở thành những sinh linh mới; và nếu họ không làm điều này thì
không có cách gì họ có thể thừa hưởng được vương quốc của Thượng Đế.

27 Tôi nói cho các người hay, nếu không được như vậy, thì họ phải bị loại trừ; và điều
này tôi biết rõ, vì chính tôi đây cũng gần bị loại trừ.

28 Tuy nhiên, sau khi tôi trải qua nhiều nỗi gian truân, và đã hối cải lúc hầu như gần
kề sự chết, thì Chúa với lòng thương xót đã thấy đến lúc phải giật tôi ra khỏi ngọn lửa
vĩnh viễn, nên tôi mới được Thượng Đế sinh ra.

29 Linh hồn tôi đã được cứu chuộc ra khỏi nỗi thống khổ đắng cay cùng những dây
trói buộc của sự bất chính. Trước kia tôi đã ở trong vực thẳm tối tăm nhất, nhưng nay
tôi đã được trông thấy ánh sáng kỳ diệu của Thượng Đế. Trước kia tâm hồn tôi bị giày
vò bởi cực hình vĩnh cửu, nhưng nay tôi đã được cứu vớt, và tâm hồn tôi không còn
đau khổ nữa.

30 Trước kia tôi chối bỏ Đấng Cứu Chuộc của tôi, và phủ nhận những gì các tổ phụ
chúng ta đã nói, nhưng bây giờ vì muốn cho mọi người thấy trước rằng Ngài sẽ đến, và
Ngài vẫn còn nhớ tới tất cả mọi sinh linh mà Ngài đã sáng tạo, nên Ngài sẽ tự biểu
hiện cho mọi người biết.

31 Phải, mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thú nhận trước mặt Ngài.
Phải, chính đến ngày sau cùng ấy, khi mà tất cả mọi người sẽ phải đứng lên để Ngài
phán xét, thì đến lúc ấy, họ sẽ phải thú nhận rằng Ngài là Thượng Đế; lúc ấy, những ai
khi sống không thèm biết đến Thượng Đế trong thế gian, sẽ thú nhận rằng sự xét xử
hình phạt vĩnh viễn là một sự phán xét công bình cho họ; và những kẻ ấy sẽ run rẩy,
rụng rời và co rúm trước cái nhìn của con mắt thấy suốt mọi sự việc của Ngài.

32 Và giờ đây chuyện rằng, từ đó trở đi, An Ma, và những người đã đi theo ông khi
thiên sứ xuất hiện cùng họ, bắt đầu dạy dỗ dân chúng, đi khắp nơi trong xứ rao truyền
cho dân chúng biết những gì họ đã nghe, thấy, và giảng dạy lời của Thượng Đế với bao
nỗi gian truân vì họ bị những kẻ vô tín ngưỡng ngược đãi khắc nghiệt, và bị nhiều
người trong bọn ấy đánh đập nữa.

33 Nhưng dù với tất cả những chuyện như vậy, họ vẫn đem lại một niềm an ủi lớn lao
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cho giáo hội, xác nhận đức tin của họ, và hết sức nhịn nhục khuyên nhủ họ tuân giữ
các lệnh truyền của Thượng Đế.

34 Và bốn người trong nhóm họ là các con trai của vua Mô Si A, có tên là: Am Môn,
A Rôn, Ôm Nê và Him Ni; đó là tên các con trai của vua Mô Si A.

35 Và họ đã hành trình khắp chốn trên toàn xứ Gia Ra Hem La, và đến cùng mọi sắc
dân sống dưới triều vua Mô Si A; họ cố gắng với đầy lòng nhiệt thành để sửa chữa
những tổn hại mà họ đã gây ra cho giáo hội, cùng thú nhận tất cả những tội lỗi của
mình, và rao truyền những điều họ đã được mục kích, cùng giảng giải những lời tiên
tri và thánh thư cho những ai muốn nghe họ.

36 Vậy nên, họ đã trở thành những công cụ trong bàn tay của Thượng Đế trong việc
mang nhiều người đến sự hiểu biết lẽ thật, phải, sự hiểu biết về Đấng Cứu Chuộc của
mình.

37 Và phước thay cho họ biết bao! Vì họ đã rao truyền sự bình an; họ đã rao truyền
tin lành về điều tốt; và họ đã tuyên bố cho mọi người hay rằng Chúa đang trị vì.

Mô Si A 28
1 Giờ đây chuyện rằng, sau khi các con trai của vua Mô Si A đã làm xong tất cả những

việc này, họ bèn dẫn một số ít người trở về với vua cha, và xin phép ông cho họ cùng
với số người họ đã chọn đi lên xứ Nê Phi để thuyết giảng những điều họ đã nghe, và
chia xẻ lời của Thượng Đế cho đồng bào của họ là dân La Man—

2 Để may ra họ có thể mang đến cho dân ấy hiểu biết về Chúa, Thượng Đế của họ,
cùng chứng giải cho họ biết về sự bất chính của tổ phụ họ; và để may ra có thể giúp họ
dứt bỏ mối hận thù với dân Nê Phi, hầu cho họ cũng có thể được mang tới sự vui
mừng trong Chúa, Thượng Đế của họ, khiến cho hai dân tộc này có thể trở nên thân
thiện với nhau, và nhờ thế sẽ không còn sự tranh chấp nào xảy ra trên dải đất mà
Chúa, Thượng Đế của họ, đã ban cho họ.

3 Giờ đây họ mong muốn rằng, sự cứu rỗi phải được rao truyền cho mọi sinh linh, vì
họ không thể chịu đựng được khi nghe có người nào phải bị diệt vong; phải, dù chỉ có
ý nghĩ một linh hồn nào đó sẽ phải chịu cực hình bất tận cũng đủ làm cho họ run rẩy
và kinh sợ.

4 Và như vậy là Thánh Linh của Chúa đã tác động trên họ, vì họ đã từng là những kẻ
xấu xa nhất trong số những kẻ phạm tội. Và Chúa với lòng xót thương vô hạn của
Ngài đã xét thấy nên dung tha cho họ; tuy vậy họ vẫn phải chịu đựng nhiều nỗi đau
đớn lớn lao trong tâm hồn vì những điều bất chính của họ, và họ đau khổ rất nhiều và
lo sợ rằng mình sẽ bị loại trừ mãi mãi.

5 Và chuyện rằng, họ khẩn cầu với thân phụ của họ trong nhiều ngày để họ có thể đi
lên xứ Nê Phi.

6 Vua Mô Si A bèn đi cầu vấn Chúa để được biết là mình có nên cho phép các con
trai đi thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân La Man không?

7 Và Chúa phán cùng Mô Si A rằng: Hãy để cho chúng đi, vì sẽ có nhiều người tin
lời chúng và chúng sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu; và ta sẽ giải thoát cho các con trai
của ngươi khỏi tay dân La Man.

8 Và chuyện rằng, Mô Si A cho phép họ ra đi làm theo như sự thỉnh cầu của họ.
9 Và họ lên đường vào vùng hoang dã để đi thuyết giảng lời của thượng Đế cho dân

La Man; và sau này tôi sẽ kể lại những hoạt động của họ.
10 Giờ đây vua Mô Si A không còn ai để trao lại vương quyền, vì các con trai của vua
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không ai chịu nhận lãnh vương quyền ấy cả.
11 Vậy nên, vua lấy các biên sử ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng, và luôn cả

những bảng khắc Nê Phi, cùng tất cả những gì ông đã cất giữ và bảo tồn theo các lệnh
truyền của Thượng Đế, sau khi ông đã phiên dịch và cho ghi chép lại các biên sử trên
các bảng khắc bằng vàng mà dân của Lim Hi đã tìm thấy, và được bàn tay của Lim Hi
trao cho ông;

12 Và sở dĩ ông làm vậy là vì dân ông rất đỗi nóng lòng; vì họ vô cùng khao khát
muốn biết về những người đã bị hủy diệt.

13 Và này, ông phiên dịch các biên sử ấy nhờ hai viên đá gắn liền vào hai cái gọng
hình vòng cung.

14 Những vật này đã được sắm sẵn từ lúc ban đầu và được lưu truyền từ thế hệ này
đến thế hệ khác với mục đích để phiên dịch các ngôn ngữ;

15 Và những vật này đã được bàn tay của Chúa bảo tồn và cất giữ để sau này Ngài có
thể tiết lộ cho mọi sắc dân nào chiếm hữu xứ sở này biết những điều bất chính và khả
ố của dân Ngài;

16 Và bất cứ người nào có được những vật này đều được gọi là vị tiên kiến, theo cách
thức thời xưa.

17 Giờ đây sau khi vua Mô Si A phiên dịch xong các biên sử này, này, nó tường thuật
về sắc dân đã bị hủy diệt, kể từ thời họ bị hủy diệt trở lui lại cho đến thời ngọn tháp vĩ
đại được dựng lên, tức là thời mà Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ của dân chúng, và họ bị
phân tán khắp nơi trên mặt địa cầu, phải, và từ thời ấy ngược lên cho tới thời sáng tạo
A Đam.

18 Giờ đây thiên ký thuật này đã làm cho dân của Mô Si A than khóc vô cùng, phải,
họ tràn đầy nổi buồn thảm; tuy nhiên, nó cũng đem lại cho họ nhiều sự hiểu biết, mà
nhờ đó họ cảm thấy hân hoan vô cùng.

19 Và thiên ký thuật này sẽ được viết ra sau này; vì này, mọi người cần phải biết
những điều ghi chép trong đó.

20 Và giờ đây, như tôi đã nói với các người, sau khi vua Mô Si A hoàn tất những công
việc này, vua bèn lấy tất cả những bảng khắc bằng đồng, cùng tất cả những vật vua đã
lưu giữ, trao lại cho An Ma, là con trai của An Ma; phải, vua trao lại cho ông tất cả các
biên sử và các dụng cụ phiên dịch, và vua truyền lệnh cho ông phải bảo tồn và lưu giữ
những vật này, cũng như phải lưu giữ biên sử của dân chúng, để lưu truyền xuống cho
thế hệ này đến thế hệ khác, giống như chúng đã được lưu truyền từ thời Lê Hi rời Giê
Ru Sa Lem vậy.

Mô Si A 29
1 Giờ đây khi Mô Si A đã làm xong những việc này, ông bèn gởi hịch truyền đi khắp xứ,

đến khắp mọi người dân, để muốn biết ý kiến của họ về người nào sẽ lên làm vua của
họ.

2 Và chuyện rằng, tiếng nói của toàn dân đến với ông mà rằng: Chúng tôi muốn A
Rôn, con trai của bệ hạ, lên làm vua và người cai trị của chúng tôi.

3 Bấy giờ A Rôn đã đi lên xứ Nê Phi rồi, vậy nên vua không thể trao vương quốc lại
cho ông được; vả lại A Rôn cũng không muốn nhận lãnh vương quốc này, và cũng
chẳng có một người con trai nào của vua Mô Si A muốn nhận lãnh vương quốc này cả.

4 Vậy nên, vua Mô Si A lại một lần nữa gởi hịch truyền đến dân chúng; phải, ông gởi
đến dân chúng một thông điệp. Và đây là những lời đã được viết ra:
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5 Này hỡi dân của trẫm, hay là những người anh em của trẫm, vì trẫm xem đồng bào
như là anh em vậy. Trẫm muốn đồng bào nên cân nhắc vấn đề mà đồng bào đang
được kêu gọi để suy xét—vì đồng bào mong muốn có một vị vua.

6 Giờ đây trẫm tuyên bố cho đồng bào hay rằng, người mà vương quyền này chính
thức thuộc về đã từ chối, và sẽ không muốn nhận lãnh vương quyền này.

7 Và giờ đây, nếu có ai được cử lên thay thế, này, trẫm sợ rằng sẽ có sự tranh chấp xảy
ra giữa đồng bào. Và biết đâu lúc đó, con trai của trẫm, là người mà vương quyền này
thuộc về, trở nên tức giận và lôi kéo một phần dân này theo mình; việc này sẽ đưa đến
chiến tranh và sự tranh chấp giữa đồng bào, nó sẽ đưa đến sự đổ máu lớn lao, và làm
sai lạc đường lối của Chúa, phải, và sẽ hủy diệt sinh mạng của biết bao nhiêu người.

8 Giờ đây trẫm nói cho đồng bào hay chúng ta phải khôn ngoan mà suy nghĩ kỹ
những vấn đề này, vì chúng ta không có quyền hủy diệt con trai của trẫm, cũng như
chúng ta không có quyền hủy diệt bất cứ một người nào khác nếu người đó được đưa
lên thay thế con trai trẫm.

9 Và nếu con trai trẫm trở lòng kiêu ngạo và ham thích những điều vô bổ, khi đó nó
sẽ rút lại những lời nó đã nói và đòi lại vương quyền thì điều đó sẽ khiến cho nó và
dân này phạm nhiều tội lỗi.

10 Và giờ đây, chúng ta hãy khôn ngoan, hãy tiên liệu những điều này, và hãy làm
những gì có thể đảm bảo sự an bình cho dân này.

11 Vậy nên trẫm vẫn là vua của đồng bào trong những ngày còn lại của đời trẫm; tuy
nhiên, chúng ta hãy chỉ định các phán quan để xét xử dân này theo luật pháp của
chúng ta; và chúng ta sẽ sắp đặt công việc của dân này theo một đường lối mới, vì
chúng ta sẽ chỉ định những người thông sáng lên làm phán quan để xét xử dân này
theo các lệnh truyền của Thượng Đế.

12 Này, một người nên được xét xử bởi Thượng Đế thì tốt hơn là bởi loài người, vì sự
phán xét của Thượng Đế lúc nào cũng công bình; trái lại, sự xét xử của loài người
không phải lúc nào cũng công bình.

13 Vậy nên, nếu đồng bào có thể tìm thấy những người công minh để làm vua của
mình, tức là những vị vua biết thiết lập luật pháp của Thượng Đế và xét xử dân này
theo các lệnh truyền của Ngài, phải, nếu đồng bào có được những vị vua của mình
hành động như vua Bên Gia Min là phụ thân trẫm đã làm cho dân này—thì trẫm nói
cho đồng bào hay, nếu trường hợp đó luôn luôn như vậy thì đó là một điều thích hợp
để đồng bào luôn luôn có những vị vua cai trị mình.

14 Và ngay chính cả trẫm đây đã từng lao nhọc với tất cả khả năng và sức lực của mình
để giảng dạy đồng bào những lệnh truyền của Thượng Đế và thiết lập hòa bình trên
khắp xứ này, để cho không còn xảy ra chiến tranh, tranh chấp, trộm cắp, cướp bóc,
chém giết, hay bất cứ một hành vi bất chính nào;

15 Và bất cứ kẻ nào phạm điều bất chính, trẫm cũng trừng phạt kẻ đó theo tội trạng
mà kẻ đó đã phạm và theo luật pháp mà đã được tổ phụ của chúng ban hành.

16 Giờ đây trẫm nói cho đồng bào hay rằng, vì tất cả mọi người đều không công
minh, nên đồng bào chớ nên có vua hay những vị vua cai trị mình.

17 Vì này, một ông vua độc ác sẽ khiến cho biết bao nhiêu điều bất chính bị vấp
phạm, phải, và sự hủy diệt sẽ vô cùng lớn lao thay!

18 Phải, hãy nhớ lại vua Nô Ê với những điều tà ác và khả ố của ông ta, cùng những sự
độc ác và khả ố của dân ông. Này, sự hủy diệt đã đến với họ thật là lớn lao biết bao! Và
cũng vì những sự bất chính của mình mà họ đã bị mang vào vòng nô lệ.

19 Và nếu không có sự can thiệp của Đấng Sáng Tạo đầy thông sáng của họ, và sở dĩ
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có điều này là vì họ đã biết thành thật hối cải, thì mãi tới bây giờ họ vẫn không tránh
khỏi vòng nô lệ.

20 Nhưng này, Ngài đã giải thoát họ vì họ đã biết hạ mình trước mặt Ngài; và vì họ đã
tha thiết khẩn cầu Ngài, nên Ngài đã đem họ ra khỏi vòng nô lệ; như vậy là Chúa đã
thực hiện quyền năng của Ngài trong mọi trường hợp giữa con cái loài người, và dang
cánh tay đầy xót thương của Ngài ra cho những ai đặt lòng tin cậy của mình nơi Ngài.

21 Và này, giờ đây trẫm nói cho đồng bào hay, đồng bào không thể truất phế một ông
vua bất chính nếu không trải qua nhiều cuộc tranh chấp và đổ máu lớn lao.

22 Vì này, hắn cũng có những bạn bè bất chính, và hắn đặt nhiều vệ sĩ canh gác quanh
mình; hắn xé bỏ những luật pháp của những người trước hắn đã trị vì trong sự ngay
chính và chà đạp dưới chân những lệnh truyền của Thượng Đế;

23 Rồi hắn ban hành nhiều đạo luật mới, và truyền xuống cho dân chúng thi hành,
phải, những đạo luật phù hợp với sự độc ác của mình; và người nào không tuân theo
luật pháp của hắn, thì hắn khiến cho người ấy bị hủy diệt; và những ai nổi lên chống
đối hắn, hắn sẽ phái quân đến gây chiến với họ, và nếu có thể hắn sẽ hủy diệt họ; và
một ông vua bất chính làm sai lạc đường lối của mọi sự ngay chính là như vậy.

24 Và giờ đây, này, trẫm nói cho đồng bào hay, đồng bào chớ nên để cho những điều
khả ố như vậy xảy đến cho mình.

25 Vậy nên, đồng bào hãy chọn lựa các phán quan bằng tiếng nói chung của dân này,
để đồng bào có thể được xét xử theo luật pháp tổ phụ chúng ta đã ban hành, đó là
những luật pháp đúng đắn, do chính bàn tay Chúa ban cho họ.

26 Này, rất ít khi tiếng nói của dân chúng lại mong muốn những điều gì trái với lẽ
công bình, mà thường thì thiểu số dân chúng lại muốn điều trái với lẽ công bình; vậy
nên, đồng bào hãy lưu ý đến điểm này và đặt nó thành luật pháp của mình—thi hành
mọi công việc qua tiếng nói chung của toàn dân.

27 Và nếu đến lúc mà tiếng nói của dân chúng lại chọn lựa điều bất chính, thì đó là
lúc sự phán xét của Thượng Đế sẽ xảy đến cho đồng bào; phải, đó là lúc Ngài sẽ đến
viếng phạt đồng bào bằng sự hủy diệt lớn lao như từ trước tới nay Ngài đã từng đến
viếng phạt xứ sở này.

28 Và giờ đây nếu đồng bào có các phán quan, nhưng những phán quan ấy lại không
xét xử đồng bào đúng theo luật pháp đã được ban hành, thì đồng bào có thể khiến cho
vị phán quan cao cấp hơn xét xử họ.

29 Nếu các phán quan cao cấp hơn của đồng bào lại không xét xử công bình, thì đồng
bào hãy khiến cho một nhóm các phán quan thấp hơn họp nhau lại và họ sẽ xét xử các
phán quan cao cấp theo tiếng nói chung của toàn dân.

30 Và trẫm ra lệnh cho đồng bào hãy làm những việc này trong sự kính sợ Chúa; và
trẫm ra lệnh cho đồng bào phải làm vậy, và đừng nên có một vị vua nào; để nếu dân
này có phạm những tội lỗi và những điều điều bất chính thì chính họ phải gánh chịu
trách nhiệm về những điều đó.

31 Vì này trẫm nói cho đồng bào hay, những tội lỗi của nhiều người là do sự bất
chính của các vua họ gây ra; vậy nên, các vị vua của họ phải chịu trách nhiệm về
những điều bất chính của họ.

32 Và giờ đây trẫm muốn rằng sự bất bình đẳng sẽ không còn tồn tại trên xứ sở này
nữa, đặc biệt là đối với dân này của ta đây; nhưng trẫm muốn rằng, xứ này sẽ là một
xứ tự do, mà trên đó mọi người đều hưởng quyền lợi và đặc ân như nhau, cho đến
chừng nào mà Chúa xét thấy chúng ta còn được sống và thừa hưởng xứ này, phải, cho
đến chừng nào con cháu chúng ta còn tồn tại trên mặt đất của xứ sở này.
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33 Và vua Mô Si A còn viết gởi đến họ nhiều điều khác nữa, phơi bày cho họ biết tất
cả những thử thách và phiền toái của một ông vua ngay chính, phải, tất cả những việc
lao tâm khổ trí đối với dân mình, và luôn cả những tiếng than oán của dân chúng đối
với vua của họ; và ông đã giải thích tất cả những điều đó cho họ nghe.

34 Và ông bảo với họ rằng, những điều như vậy chớ nên để xảy ra, nhưng phải đặt
gánh nặng lên toàn thể dân chúng, để mỗi người gánh chịu lấy phần của mình.

35 Và ông cũng phơi bày cho họ thấy tất cả những điều bất lợi họ phải gánh chịu nếu
họ để cho một ông vua bất chính cai trị họ;

36 Phải, tất cả những điều bất chính và khả ố của một vua như vậy, tất cả những cuộc
chiến cùng những cuộc tranh chấp đổ máu, trộm cắp, cướp bóc, và tội tà dâm, cùng
tất cả mọi hình thức bất chính không thể kể xiết được—và ông bảo họ rằng, những
điều đó không nên để cho xảy ra, vì đó quả là những điều ghê tởm trái hẳn các lệnh
truyền của Thượng Đế.

37 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi vua Mô Si A gởi những lời này đến cùng dân
chúng thì sự chân thật của những lời của ông đã làm cho họ tin chắc.

38 Vậy nên, họ bỏ ý muốn có một vì vua, và hết sức quan tâm đến việc để cho mọi
người có cơ hội đồng đều trong khắp xứ; phải, và mọi người đều tỏ ý sẵn lòng gánh lấy
trách nhiệm về tội lỗi của mình.

39 Vậy nên, chuyện rằng, họ họp nhau lại từng nhóm khắp xứ để nói lên tiếng nói
chung về việc ai sẽ làm phán quan của họ, để xét xử họ theo như luật pháp đã được
ban hành; và họ rất đỗi vui sướng vì sự tự do mà họ được ban cho.

40 Và lòng thương yêu của họ đối với vua Mô Si A lại càng gia tăng; phải, họ kính
mến ông hơn hết thảy mọi người; vì họ không xem ông như một bạo chúa, chỉ biết
kiếm tìm điều lợi cho mình, phải, vì sự vụ lợi đó làm cho con người trở nên đồi bại;
ông không đòi hỏi tài sản của họ, ông cũng không vui thích trong sự đổ máu; nhưng
ông đã thiết lập hòa bình trong xứ, và ông đã cho phép dân mình được cởi bỏ mọi
hình thức nô lệ; vậy nên họ kính trọng ông, phải, họ kính trọng ông vô cùng, không
thể lấy gì mà đo lường được.

41 Và chuyện rằng, họ tuyển chọn những vị phán quan để cai trị họ, hay là để xét xử
họ theo luật pháp; và họ đã làm như vậy khắp cả xứ.

42 Và chuyện rằng, An Ma được chọn làm vị trưởng phán quan đầu tiên, và ông cũng
là thầy tư tế thượng phẩm, vì phụ thân ông đã truyền giao chức vụ này cho ông, và
trao cho ông phụ trách mọi công việc của giáo hội.

43 Và giờ đây chuyện rằng, An Ma đi theo đường lối của Chúa, ông tuân giữ các lệnh
truyền của Ngài, ông xét xử rất công bình, và sự bình an đã được liên tục khắp xứ.

44 Và như vậy là chế độ các phán quan bắt đầu trên toàn cõi xứ Gia Ra Hem La, giữa
tất cả những người được gọi là dân Nê Phi; và An Ma là vị trưởng phán quan đầu tiên
của họ.

45 Và giờ đây chuyện rằng, phụ thân ông từ trần lúc tám mươi hai tuổi, sau khi đã
sống một đời làm tròn những lệnh truyền của Thượng Đế.

46 Và chuyện rằng, vua Mô Si A cũng băng hà, vào năm thứ ba mươi ba của triều đại
ông, hưởng thọ sáu mươi ba tuổi; tính chung tất cả là năm trăm lẻ chín năm kể từ
ngày Lê Hi rời khỏi Giê Ru Sa Lem.

47 Và như vậy là chấm dứt triều đại các vị vua đã trị vì dân Nê Phi, và cũng chấm dứt
thời đại của An Ma, người đã sáng lập giáo hội của họ.
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SáchAnMa
Con Trai của AnMa

Thiên ký thuật của AnMa, ông là con trai của AnMa, và là vị trưởng phán quan đầu
tiên cai trị dân Nê Phi, và cũng là thầy tư tế thượng phẩm cai quản Giáo Hội. Thiên ký
thuật về chế độ các phán quan cùng những trận chiến và những cuộc tranh chấp trong
dân chúng. Đây cũng là một thiên ký thuật nói về trận chiến giữa dân Nê Phi và dân
LaMan, theo biên sử của AnMa, vị trưởng phán quan đầu tiên.

AnMa 1
1 Giờ đây chuyện rằng, vào năm thứ nhất của chế độ các phán quan của dân Nê Phi, từ

nay trở đi, tức là kể từ ngày vua Mô Si A chết đi như mọi người phàm tục khác, sau
khi đã anh dũng chiến đấu và đã bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế, và khi chết
đi ông không để lại một ai lên thay thế ông trị vì; tuy nhiên ông đã thiết lập các luật
pháp được dân chúng công nhận; vậy nên họ có bổn phận phải tôn trọng những luật
pháp ông đã lập ra.

2 Và chuyện rằng, vào năm thứ nhất của triều đại An Ma trong chức vụ phán quan,
có một người bị áp giải đến trước mặt ông để ông xét xử, đó là một người đàn ông to
lớn và nổi tiếng là có nhiều sức mạnh.

3 Và người này đã đi khắp nơi trong dân chúng giảng dạy những điều mà hắn gọi là
lời của Thượng Đế, để cố gắng phá hoại giáo hội, hắn rao truyền cùng dân chúng rằng
mọi thầy tư tế và thầy giảng phải được ngưỡng mộ; họ không cần phải lao động chân
tay, mà trái lại họ cần phải được dân chúng cấp dưỡng.

4 Và hắn còn làm chứng với dân chúng rằng tất cả nhân loại sẽ được cứu vào ngày
sau cùng, và họ không cần phải kinh hãi hay run sợ gì cả, trái lại, họ có thể ngẩng đầu
lên mà vui mừng; vì Chúa đã sáng tạo ra tất cả mọi người và cũng đã cứu chuộc tất cả
mọi người; và cuối cùng là tất cả mọi người sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.

5 Và chuyện rằng, hắn đã giảng dạy rất nhiều về những điều này khiến cho nhiều
người tin theo lời nói của hắn, đến đỗi có rất nhiều người đã bắt đầu cấp dưỡng hắn
và cho hắn tiền bạc.

6 Rồi hắn bắt đầu dương dương tự đắc trong lòng mình, và mặc y phục đắt giá, phải,
ngay cả bắt đầu thiết lập một giáo hội theo như những điều hắn thuyết giảng.

7 Và chuyện rằng, một hôm khi đi thuyết giảng cho những người đã tin theo lời của
hắn, thì hắn gặp một người thuộc giáo hội của Thượng Đế, phải, một thầy giảng của
giáo hội. Thế rồi hắn bắt đầu tranh luận gay gắt với vị này để hắn có thể dẫn dắt giáo
dân đi lạc lối; nhưng vị này đã dùng những lời của Thượng Đế chống lại hắn và khiển
trách hắn.

8 Này, tên của vị ấy là Ghê Đê Ôn; chính ông là một công cụ trong tay Thượng Đế
trong việc giải thoát dân Lim Hi ra khỏi vòng nô lệ.

9 Thế rồi, vì Ghê Đê Ôn đã chống lại hắn với những lời của Thượng Đế nên hắn tức
giận Ghê Đê Ôn và tuốt gươm ra chém ông. Giờ đây vì Ghê Đê Ôn đã luống tuổi nên
không thể chống cự lại được những đường gươm của hắn, do đó ông đã bị giết chết
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bởi lưỡi gươm của hắn.
10 Và kẻ giết ông đã bị dân của giáo hội bắt giữ và bị áp giải đến trước mặt An Ma để

được xét xử theo tội trạng hắn đã phạm.
11 Và chuyện rằng, khi đứng trước mặt An Ma hắn đã mạnh bạo tự bào chữa cho

mình.
12 Nhưng An Ma bảo với hắn rằng: Này, đây là lần đầu tiên có sự mưu chước tăng tế

xảy ra trong dân này. Và này, không phải ngươi chỉ có tội dùng sự mưu chước tăng tế
mà thôi, mà ngươi còn dùng gươm để bắt buộc người ta phải chấp nhận nữa; và nếu
những sự mưu chước tăng tế được đem ra thi hành trong dân này thì đó là nguyên
nhân sẽ đưa lại sự hủy diệt cho họ.

13 Và ngươi lại còn làm đổ máu một người ngay chính, phải, một người đã làm nhiều
điều tốt lành cho dân này; và nếu chúng ta tha tội cho ngươi, thì máu của người chết
này sẽ đổ trên chúng ta để trả thù.

14 Vậy nên, ngươi phải bị kết án tử hình, đúng theo luật pháp mà vị vua quá cố của
chúng ta là Mô Si A đã ban hành, và nó đã được dân này công nhận; vậy nên dân này
phải tôn trọng luật pháp đó.

15 Và chuyện rằng, họ dẫn hắn đi; tên hắn là Nê Hô. Họ đem hắn lên đỉnh đồi Man
Ti, và tại đó hắn bị truyền lệnh, hay nói đúng ra đã nhìn nhận với trời đất rằng, những
điều hắn đã thuyết giảng dân chúng là trái ngược với lời của Thượng Đế; và tại đó hắn
đã chịu cái chết ô nhục.

16 Tuy nhiên, việc này cũng không chấm dứt được sự mưu chước tăng tế đang lan tràn
khắp xứ, vì có nhiều người vẫn ưa thích những điều hão huyền của thế gian và đi rao
giảng các giáo lý sai lầm; và họ làm như vậy là vì lòng ham thích sự giàu sang và danh
vọng.

17 Tuy nhiên, họ vẫn không dám nói dối vì sợ luật pháp, bởi vì những kẻ nói dối, nếu
bị khám phá, sẽ bị trừng phạt; vậy nên, họ giả vờ thuyết giảng theo tín ngưỡng của
mình; và giờ đây luật pháp không có quyền hành chi đối với tín ngưỡng của một
người nào.

18 Và họ cũng không dám trộm cắp vì sợ luật pháp, vì những kẻ như vậy sẽ bị trừng
phạt; và họ cũng không dám cướp bóc hoặc giết người, vì kẻ nào giết người sẽ bị tội tử
hình.

19 Nhưng chuyện rằng những kẻ không thuộc giáo hội của Thượng Đế lại bắt đầu
ngược đãi những người thuộc giáo hội của Thượng Đế, và những người đã mang danh
Đấng Ky Tô.

20 Phải, chúng ngược đãi và làm họ đau khổ với đủ mọi lời lẽ, và việc này đã xảy ra là
vì họ rất khiêm nhường; vì họ không tỏ ra kiêu ngạo, và vì họ đã chia xẻ cho nhau lời
của Thượng Đế mà không cần tiền bạc hay giá cả gì.

21 Bấy giờ, trong dân của giáo hội có một luật pháp rất nghiêm khắc, đó là không một
ai, thuộc giáo hội, được nổi dậy ngược đãi những người ngoài giáo hội, và những
người trong giáo hội cũng không được ngược đãi lẫn nhau.

22 Tuy nhiên, có nhiều người trong bọn họ đã bắt đầu trở nên kiêu ngạo, và bắt đầu
tranh chấp nhau rất sôi nổi với các kẻ thù nghịch của mình, đến độ ấu đả nhau; phải,
họ đã dùng cả nắm tay để thoi nhau.

23 Bấy giờ chuyện này xảy ra vào năm thứ hai của chế độ An Ma, và đã gây nên lắm sự
buồn khổ cho giáo hội; phải, đó là nguyên nhân của lắm sự thử thách đối với giáo hội.

24 Vì lòng dạ của nhiều người đã trở nên chai đá, nên tên họ bị xóa bỏ, để họ không
còn được nhắc nhở giữa dân của Thượng Đế nữa. Và cũng có nhiều người tự ý rút lui
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ra khỏi họ.
25 Giờ đây điều này là một thử thách lớn lao đối với những người cương quyết đứng

vững trong đức tin; tuy nhiên, họ vẫn một lòng vững chắc không lay chuyển trong
việc tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và họ kiên nhẫn chịu đựng những sự
ngược đãi đang chồng chất lên họ.

26 Và khi các thầy tư tế ngưng công việc làm ăn của mình để truyền giảng lời của
Thượng Đế cho dân chúng, thì dân chúng cũng ngưng công việc làm ăn của mình để
nghe giảng lời của Thượng Đế. Và sau khi các thầy tư tế giảng lời của Thượng Đế
xong, họ lại trở về tiếp tục công việc làm ăn của mình một cách cần mẫn; và các thầy
tư tế không xem mình là cao quý hơn những người nghe giảng, vì người thuyết giảng
không hơn gì người nghe giảng, và người giảng dạy cũng không hơn gì người học; do
đó tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, ai ai cũng phải lao động chân tay tùy
theo sức lực của mình.

27 Mỗi người còn tùy theo những gì mình có, họ chia sớt tài sản của họ cho người
nghèo, người túng thiếu, người đau ốm và người khốn khổ; và tuy không mặc y phục
đắt giá, họ vẫn gọn gàng đáng yêu.

28 Và như thế, họ đã tổ chức các công việc của giáo hội; và do đó họ bắt đầu có được
hòa bình liên tục trở lại, mặc dù có mọi sự ngược đãi đã xảy đến cho họ.

29 Và giờ đây, nhờ sự vững vàng của giáo hội, họ bắt đầu trở nên rất giàu, có đầy đủ tất
cả những gì họ cần—nhiều đàn gia súc và nhiều bầy thú và thú béo mập đủ loại, ngũ
cốc dồi dào, vô số vàng, bạc và các vật quý giá, cùng vô số lụa là, và vải gai mịn, và đủ
các loại hàng vải gia dụng.

30 Và mặc dầu sống trong cảnh thịnh vượng như vậy, nhưng họ không xua đuổi
những kẻ thiếu áo quần, đói khát hay bệnh tật, hoặc không ai nuôi nấng; và họ không
chú tâm đến của cải; vậy nên, họ ban phát rất rộng rãi cho tất cả mọi người, trẻ cũng
như già, nô lệ cũng như tự do, nam cũng như nữ, người trong giáo hội cũng như
người ngoài giáo hội, không phân biệt một ai khi cần sự giúp đỡ.

31 Và nhờ thế mà họ được thịnh vượng và trở nên giàu có hơn những người ngoài
giáo hội rất nhiều.

32 Vì những người không thuộc giáo hội đều đắm mình trong những chuyện đồng
bóng, trong sự tôn thờ hình tượng, hay sự lười biếng, và trong những lời nói xàm bậy,
trong những đố kỵ và gây gổ lẫn nhau; mặc những y phục đắt giá, dương dương tự đắc
trong mắt mình; ngược đãi người khác, nói dối, trộm cắp, cướp bóc, phạm tội tà dâm,
phạm tội giết người, và làm đủ mọi thứ tà ác; tuy nhiên, luật pháp cũng đã được đem
ra thi hành đối với tất cả những kẻ phạm pháp, tới một mức độ mà việc thi hành luật
pháp có thể làm được.

33 Và chuyện rằng, nhờ đem luật pháp áp dụng cho những kẻ ấy, nên mỗi người phải
gánh chịu lấy hình phạt tùy theo những gì mình đã làm, khiến họ trở nên hiền hòa
hơn, và không còn dám phạm bất cứ một điều ác nào một cách công khai nữa. Vì thế
mà có nhiều sự bình an trong dân Nê Phi, cho đến năm thứ năm của chế độ các phán
quan.

AnMa 2
1 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ năm của chế độ các phán quan, có một cuộc tranh

chấp bắt đầu xảy ra trong dân chúng; vì có một người tên là Am Li Si, hắn rất xảo
quyệt, phải, một người khôn ngoan theo sự khôn ngoan của thế gian, và là người đi
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theo đường lối của kẻ đã giết chết Ghê Đê Ôn bằng gươm, và đã bị xử tử theo luật
pháp—

2 Giờ đây tên Am Li Si này đã nhờ sự xảo quyệt của mình mà lôi cuốn được rất
nhiều người theo, nhiều đến đỗi chúng đã bắt đầu trở nên rất hùng mạnh; và chúng
cũng bắt đầu tìm cách lập Am Li Si lên làm vua cai trị dân.

3 Giờ đây sự việc này là một điều đáng lo ngại cho dân của giáo hội và cho cả những
người không bị lôi cuốn theo những lời thuyết phục của Am Li Si; vì họ hiểu rằng,
theo luật pháp của họ, những việc như vậy phải được quyết định bằng tiếng nói của
dân chúng.

4 Vậy nên, nếu một kẻ độc ác như Am Li Si mà có thể đạt được tiếng nói của dân
chúng thì hắn sẽ tước đoạt hết những quyền hạn của họ cùng quyền lợi của giáo hội, vì
hắn đã có ý định phá hoại giáo hội của Thượng Đế.

5 Và chuyện rằng, dân chúng khắp nơi trong xứ cùng nhau quy tụ lại thành từng
nhóm riêng biệt, mỗi người theo ý kiến riêng của mình là theo hay chống lại Am Li Si.
Họ cãi vã và tranh chấp với nhau rất dữ dội.

6 Và dân chúng đã quy tụ lại với nhau như vậy để nói lên tiếng nói của mình về vấn
đề này, và tiếng nói của họ đã được đưa ra trước các phán quan.

7 Và chuyện rằng, tiếng nói của dân chúng đã chống lại Am Li Si, để hắn không
được lập lên làm vua cai trị dân chúng.

8 Giờ đây sự việc này đã làm cho những người chống đối hắn hết sức hài lòng, nhưng
Am Li Si lại xúi giục những kẻ có cảm tình với hắn tức giận chống lại những người
không có cảm tình với hắn.

9 Và chuyện rằng, những người này cùng nhau họp lại và lập Am Li Si lên làm vua
của mình.

10 Giờ đây khi Am Li Si được tôn lên làm vua rồi, hắn bèn ra lệnh cho những người
này phải cầm khí giới đánh lại đồng bào mình; và hắn làm vậy là để bắt họ phải thần
phục hắn.

11 Giờ đây những kẻ theo Am Li Si đã được phân biệt bằng tên của Am Li Si, nên
được gọi là dân Am Li Si; còn số dân còn lại thì được gọi là dân Nê Phi hay dân của
Thượng Đế.

12 Dân Nê Phi đã nhận biết được ý đồ của dân Am Li Si, do đó họ đã chuẩn bị sẵn
sàng để đương đầu với chúng; phải, họ tự trang bị gươm, đao, cung, tên, đá và trành
ném đá, cùng đủ các loại khí giới chiến tranh.

13 Và họ đã chuẩn bị như vậy để đương đầu với dân Am Li Si khi chúng đến. Họ bổ
nhiệm các lãnh binh, các thượng lãnh binh, và các tổng lãnh binh, tùy theo quân số
của họ.

14 Và chuyện rằng, Am Li Si cũng võ trang quân lính của hắn với đủ các loại khí giới
chiến tranh, và cũng bổ nhiệm những người chỉ huy và lãnh đạo dân của hắn, để
hướng dẫn họ đi gây chiến với đồng bào mình.

15 Và chuyện rằng, dân Am Li Si tiến lên ngọn đồi Am Ni Hu, ở về phía đông sông Si
Đôn, chảy dọc theo xứ Gia Ra Hem La, và ở đó chúng bắt đầu gây chiến với dân Nê
Phi.

16 Giờ đây An Ma là vị trưởng phán quan, và cũng là người cai trị dân Nê Phi, nên
ông đã lên đường cùng với dân ông, phải, cùng với các lãnh binh và tổng lãnh binh
của mình, phải, ông dẫn đầu quân đội mình tiến đánh dân Am Li Si.

17 Và họ bắt đầu tàn sát quân Am Li Si trên ngọn đồi ở phía đông sông Si Đôn. Và
dân của Am Li Si đã chiến đấu với dân Nê Phi rất mãnh liệt, đến đỗi nhiều người dân
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Nê Phi phải ngã gục trước dân Am Li Si.
18 Tuy nhiên, Chúa đã tăng thêm sức mạnh cho cánh tay của dân Nê Phi, khiến họ

tàn sát lại dân Am Li Si khủng khiếp, đến đỗi chúng bắt đầu bỏ chạy.
19 Và chuyện rằng, dân Nê Phi rượt đuổi theo dân Am Li Si suốt ngày hôm đó, và tàn

sát chúng rất khủng khiếp, đến đỗi có mười hai ngàn năm trăm ba mươi hai dân của
Am Li Si bị giết chết; còn phía dân Nê Phi thì có sáu ngàn năm trăm sáu mươi hai
người tử trận.

20 Và chuyện rằng, khi An Ma không còn đuổi theo dân Am Li Si được nữa, ông bèn
cho quân lính dừng lại cắm lều tại thung lũng Ghê Đê Ôn, thung lũng này được gọi
theo tên của Ghê Đê Ôn là người đã bị bàn tay Nê Hô giết chết bằng gươm; và trong
thung lũng này, dân Nê Phi đã dựng lều nghỉ tạm qua đêm.

21 Và An Ma phái quân dọ thám theo dõi đám tàn quân của dân Am Li Si, ngõ hầu
ông có thể biết được những kế hoạch và âm mưu của chúng, để nhờ đó ông có thể đề
phòng chống lại chúng và gìn giữ dân mình khỏi bị hủy diệt.

22 Này, những người được ông phái đi dọ thám trại của dân Am Li Si có tên là: Giê
Ram, Am No, Man Ti và Lim Hê; những người này dẫn quân lính của mình đi dọ
thám trại dân Am Li Si.

23 Và chuyện rằng, vào ngày hôm sau, họ hối hả chạy về trại của dân Nê Phi với vẻ hốt
hoảng và kinh sợ mà báo cáo rằng:

24 Này, chúng tôi dọ thám trại của dân Am Li Si, và chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên khi
thấy tại xứ Mi Non, phía trên xứ Gia Ra Hem La, trên hướng đi đến xứ Nê Phi, có
một đạo quân La Man đông đảo; và này, dân Am Li Si đã gia nhập với bọn chúng;

25 Và chúng đã tấn công các đồng bào của chúng ta trong xứ đó; và họ đang chạy trốn
với vợ con và các đàn gia súc của mình về hướng thành phố của chúng ta; và nếu
chúng ta không gấp rút quay về thì chúng sẽ đánh chiếm thành phố của chúng ta, và
lúc ấy cha mẹ và vợ con chúng ta sẽ bị chúng giết chết hết.

26 Và chuyện rằng, dân Nê Phi dẹp lều trại và rời khỏi thung lũng Ghê Đê Ôn để trở
về thành phố của họ, tức là thành phố Gia Ra Hem La.

27 Và này, khi họ đang băng qua sông Si Đôn thì dân La Man và dân Am Li Si, đông
như cát biển, đã tấn công họ để hủy diệt họ.

28 Tuy nhiên, dân Nê Phi nhờ bàn tay Chúa tăng thêm sức mạnh, vì họ đã tha thiết
khẩn cầu Ngài, xin Ngài giải thoát họ khỏi bàn tay của kẻ thù, nên Chúa đã nghe lời
cầu khẩn của họ mà ban thêm sức mạnh cho họ và dân La Man cùng dân Am Li Si đã
ngã gục trước mặt họ.

29 Và chuyện rằng, An Ma đã dùng gươm giao chiến với Am Li Si, mặt đối mặt; hai
người đã quần thảo với nhau rất kịch liệt.

30 Và chuyện rằng, vì An Ma là người của Thượng Đế, nên ông đã đem hết đức tin ra
mà kêu cầu rằng: Hỡi Chúa, xin Ngài thương xót mà gìn giữ mạng sống cho con, ngõ
hầu con có thể trở thành một công cụ trong bàn tay của Ngài để cứu vớt và bảo tồn
dân này.

31 Giờ đây sau khi An Ma nói xong những lời này, ông đã giao chiến với Am Li Si; và
ông đã được tăng thêm sức mạnh mãnh liệt đến đỗi ông giết chết Am Li Si với lưỡi
gươm của mình.

32 Và An Ma cũng giao chiến với vua dân La Man, nhưng vua dân La Man bỏ chạy
trốn trước mặt An Ma và cho các vệ binh của mình ra đánh lại An Ma.

33 Nhưng An Ma cùng vệ binh mình đánh lại vệ binh của vua dân La Man cho đến
khi ông giết chết và đẩy lui được chúng.
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34 Và như vậy ông cho thu dọn chiến trường, hay nói đúng hơn là khu vực bên bờ
phía tây sông Si Đôn, liệng xác dân La Man xuống sông Si Đôn, để dân của ông có
đường tiến sang đánh dân La Man và dân Am Li Si bên bờ phía tây sông Si Đôn.

35 Và chuyện rằng, khi tất cả quân của ông đều qua được bên kia sông Si Đôn thì dân
La Man và dân Am Li Si bắt đầu bỏ chạy, mặc dù chúng vô cùng đông đảo không kể
xiết được.

36 Và chúng chạy trốn dân Nê Phi, hướng về vùng hoang dã tức là hướng tây bắc,
ngoài biên giới của xứ; và dân Nê Phi hết sức đuổi theo và giết chết chúng.

37 Phải, chúng bị tấn công mọi mặt, bị giết và bị đánh đuổi cho đến khi chúng bị
phân tán về hướng tây và hướng bắc, đến tận vùng hoang dã gọi là Hét Môn; và chỗ
này là một phần của vùng hoang dã đầy dẫy những thú rừng hung hăng và háu đói.

38 Và chuyện rằng, nhiều người trong bọn chúng đã chết trong vùng hoang dã vì các
vết thương, và bị thú dữ và kên kên xâu xé; còn xương của chúng thì phơi bày và
chồng chất trên mặt đất.

AnMa 3
1 Và chuyện rằng, những người Nê Phi không bị giết chết vì các khí giới chiến tranh sau

khi đã chôn cất những người bị giết—giờ đây vì số người bị giết quá nhiều, nên
không thể đếm xiết được—sau khi đã chôn cất xong những người chết, tất cả họ đều
trở về với đất đai, nhà cửa, và vợ con của mình.

2 Giờ đây có nhiều đàn bà và trẻ con bị chết bởi gươm đao, và các đàn gia súc và các
bầy thú của họ cũng bị sát hại; và nhiều cánh đồng ngũ cốc của họ cũng bị tàn phá, vì
bị các đạo quân dày xéo.

3 Và giờ đây tất cả những người dân La Man và dân Am Li Si bị giết ở bên bờ sông Si
Đôn đều bị ném xuống sông Si Đôn; và này, những xương tàn của họ đều nằm dưới
lòng biển, và nhiều vô số.

4 Và dân Am Li Si khác biệt với dân Nê Phi, vì họ làm dấu đỏ trên trán của họ theo
kiểu của dân La Man, nhưng họ không cạo đầu như dân La Man.

5 Bấy giờ dân La Man đầu thì cạo trọc; mình thì trần truồng, chỉ có một miếng da
bọc quanh hông, áo giáp che mình, cung, tên, đá, trành ném đá và những thứ khác.

6 Và nước da của dân La Man thì sậm, theo dấu hiệu đã đánh trên mình tổ phụ họ,
đó là một sự rủa sả đã giáng lên tổ tiên họ vì sự phạm giới và sự phản nghịch của họ
đối với anh em mình là Nê Phi, Gia Cốp, Giô Sép, và Sam, là những người công minh
và thánh thiện.

7 Và các anh em của những người này đã tìm cách giết họ nên đã bị rủa sả; và Đức
Chúa Trời đã đánh dấu trên mình họ, phải, trên người La Man và Lê Mu Ên, và luôn
cả trên mình những người con trai của Ích Ma Ên và các phụ nữ Ích Ma Ên.

8 Và sở dĩ có chuyện này là để phân biệt dòng dõi của họ với dòng dõi của các anh
em họ, ngõ hầu Đức Chúa Trời có thể bảo tồn được dân Ngài, để họ không bị pha
trộn và tin theo những truyền thống sai lầm khiến họ phải bị hủy diệt.

9 Và chuyện rằng, bất cứ kẻ nào pha trộn dòng dõi mình với dòng dõi của dân La
Man đều phải rước lấy sự rủa sả đó cho dòng dõi mình.

10 Vậy nên, bất cứ người nào chịu để mình bị dân La Man dẫn dắt đều được gọi theo
danh đó và đều phải bị đánh dấu vào mình.

11 Và chuyện rằng, kẻ nào không tin theo truyền thống của dân La Man, nhưng biết
tin vào những biên sử được đem ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, và biết tin theo truyền
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thống đúng đắn của tổ phụ mình, là những người tin vào các lệnh truyền của Thượng
Đế và biết tuân giữ những lệnh truyền ấy, đều được gọi là người Nê Phi hay là dân Nê
Phi, từ đó về sau—

12 Và họ chính là những người đã cất giữ các biên sử chân chính của dân tộc họ và
luôn cả của dân La Man nữa.

13 Giờ đây chúng ta hãy trở lại nói về người Am Li Si, vì những người này cũng có dấu
khắc trên mình nữa; phải, họ đã đánh dấu trên người họ, phải, một dấu đỏ trên trán
họ.

14 Như vậy là lời Thượng Đế đã ứng nghiệm, vì Ngài đã từng phán bảo với Nê Phi
như vầy: Này, ta đã rủa sả dân La Man, và ta sẽ đánh dấu lên người chúng, để cho
chúng và dòng dõi của chúng có thể được phân biệt với ngươi và dòng dõi của ngươi
từ nay và mãi mãi về sau, trừ phi chúng biết hối cải sự độc ác của mình và quay về với
ta để ta có thể thương xót chúng.

15 Và lại nữa, ta sẽ đánh dấu lên những kẻ pha trộn dòng giống mình với dân của các
anh ngươi để những kẻ ấy cũng bị rủa sả.

16 Và lại nữa ta sẽ đánh dấu lên kẻ nào đánh lại ngươi và dòng dõi ngươi.
17 Và lại nữa, ta phán rằng kẻ nào tách rời khỏi ngươi sẽ không còn được gọi là dòng

dõi của ngươi nữa; và ta sẽ ban phước lành cho ngươi cùng bất cứ ai được gọi là dòng
dõi ngươi, từ nay và mãi mãi về sau; và đây là những lời Chúa đã hứa với Nê Phi và
dòng dõi của ông.

18 Giờ đây dân Am Li Si không hiểu rằng mình đã làm cho những lời của Thượng Đế
ứng nghiệm khi chúng bắt đầu tự đánh dấu vào trán mình; như vậy là chúng đã công
khai chống lại Thượng Đế; vậy nên sự rủa sả đã giáng lên chúng là một điều thích hợp.

19 Giờ đây tôi muốn đồng bào thấy rằng, chính chúng tự rước vào mình sự rủa sả; và
cũng vậy hễ ai bị rủa sả là tự mình chuốc lấy sự kết tội.

20 Giờ đây chuyện rằng, chẳng bao lâu sau trận chiến tại xứ Gia Ra Hem La do dân
La Man và dân Am Li Si đánh, thì lại có một đạo quân La Man khác đến đánh dân Nê
Phi, tại cùng một nơi mà đạo quân đầu tiên đã gặp dân Am Li Si.

21 Và chuyện rằng, có một đạo quân được phái tới để đánh đuổi chúng ra khỏi xứ.
22 Giờ đây vì An Ma bị thương nên ông không xuất trận đánh đuổi dân La Man được;
23 Nhưng ông đã gởi lên một đạo quân đông đảo đến đánh lại chúng; và đạo quân ấy

đã tiến lên và giết chết được rất nhiều dân La Man, và đánh đuổi số tàn binh của
chúng ra khỏi biên giới.

24 Và rồi họ trở về và bắt đầu tái lập sự bình an trong xứ, và trong một thời gian họ
không còn bị quân thù quấy nhiễu nữa.

25 Giờ đây tất cả những sự việc này đã xảy ra, phải, những cuộc chiến và những sự
tranh chấp này đều đã được bắt đầu và kết thúc trong năm thứ năm của chế độ các
phán quan.

26 Và chỉ trong một năm trời mà có tới hằng ngàn, hằng chục ngàn sinh linh bị đưa
qua thế giới vĩnh cửu, ngõ hầu họ gặt hái những phần thưởng tùy theo những việc làm
của mình, dù việc làm đó tốt hoặc xấu, để gặt hái được hạnh phúc vĩnh cửu hay sự bất
hạnh đời đời tùy theo thần linh thiện hay ác mà họ tuân theo.

27 Vì mỗi người đều nhận được thù lao của kẻ mình tuân theo, và đây là theo những
lời của tinh thần tiên tri; vậy nên hãy để những lời này thể hiện theo lẽ thật. Và như
thế là chấm dứt năm thứ năm của chế độ các phán quan.
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AnMa 4
1 Giờ đây chuyện rằng, vào năm thứ sáu của chế độ các phán quan trong dân tộc Nê

Phi, trong xứ Gia Ra Hem La không có cuộc chiến hay sự tranh chấp nào cả;
2 Nhưng dân chúng lại buồn khổ, phải, họ rất buồn khổ vì đã mất các đồng bào của

họ, hơn nữa họ còn bị mất các đàn gia súc và các bầy thú và mất luôn cả các cánh đồng
ngũ cốc bị dân La Man giày đạp dưới chân và tàn phá hết.

3 Và sự buồn khổ của họ quá lớn lao đến đỗi ai ai cũng có lý do để than khóc; và họ
tin rằng đó là những sự đoán phạt của Thượng Đế đã giáng xuống họ vì sự tà ác và
những điều khả ố của họ; vậy nên họ đã được thức tỉnh để nhớ đến bổn phận của
mình.

4 Rồi họ bắt đầu chỉnh đốn lại giáo hội một cách hoàn hảo hơn; phải, có nhiều
người được báp têm trong dòng nước Si Đôn và gia nhập giáo hội của Thượng Đế;
phải, họ được chính tay của An Ma báp têm, ông là người được chính tay phụ thân
ông là An Ma lập lên làm thầy tư tế thượng phẩm cai quản dân của giáo hội.

5 Và chuyện rằng, vào năm thứ bảy của chế độ các phán quan, có khoảng ba ngàn
năm trăm người gia nhập giáo hội của Thượng Đế và được báp têm. Và như vậy là
năm thứ bảy của chế độ các phán quan của dân Nê Phi đã chấm dứt, và thái bình đã
được liên tục trong suốt khoảng thời gian đó.

6 Và chuyện rằng, đến năm thứ tám của chế độ các phán quan thì dân của giáo hội
bắt đầu trở nên kiêu căng, vì của cải của họ quá dồi dào, và những lụa là và vải gai mịn
của họ, vì nhiều đàn gia súc và nhiều bầy thú, và vàng bạc cùng các vật quý giá đủ loại
mà họ đã có được nhờ tính cần mẫn của họ; và với những tài vật ấy họ đã dương
dương tự đắc trong mắt mình, vì họ đã bắt đầu mặc những y phục rất đắt giá.

7 Giờ đây việc này là nguyên nhân gây lắm nỗi đau buồn cho An Ma, phải, và cho
nhiều người đã được An Ma lập lên làm thầy giảng, thầy tư tế, và anh cả trong giáo
hội; phải, đa số những vị này rất phiền muộn vì họ trông thấy sự tà ác bắt đầu nẩy nở
trong dân chúng.

8 Vì họ trông thấy và nhận biết được trong sự phiền muộn lớn lao rằng, dân của giáo
hội đã bắt đầu dương dương tự đắc trong mắt mìn�, và đặt hết lòng yêu thích vào của
cải cùng những ảo ảnh của thế gian, và họ lại bắt đầu khinh bỉ lẫn nhau, và họ bắt đầu
ngược đãi những ai không biết tin theo ý muốn và sở thích của mình.

9 Do đó mà vào năm thứ tám của chế độ các phán quan, những cuộc tranh chấp lớn
đã bắt đầu nổi lên giữa dân của giáo hội; phải, có những chuyện gây gổ, tranh giành,
thù ghét, ngược đãi, và kiêu căng còn hơn cả sự kiêu căng của những người không
thuộc giáo hội của Thượng Đế.

10 Và như vậy là năm thứ tám của chế độ các phán quan đã chấm dứt; và sự tà ác của
dân của giáo hội là một chướng ngại vật lớn lao cho những người không thuộc giáo
hội; và vì thế mà giáo hội bắt đầu suy yếu trên đà tiến triển của nó.

11 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ chín, An Ma đã thấy sự tà ác của dân của giáo
hội, và ông còn thấy rằng, cái gương xấu của dân của giáo hội đã bắt đầu dẫn dắt
những người vô tín ngưỡng đi từ điều bất chính này đến điều bất chính khác, như vậy
sẽ đưa đến sự hủy diệt dân tộc.

12 Phải, ông thấy có một sự bất bình đẳng lớn lao giữa dân chúng, một số người thì tự
tôn, khinh miệt kẻ khác, quay lưng làm ngơ những người nghèo túng, thiếu ăn thiếu
mặc, và những ngươi đói khát, bệnh hoạn và đau khổ.

13 Giờ đây việc này là nguyên nhân lớn của sự than vãn trong dân chúng, trong khi ấy
lại có một số tự hạ mình cứu giúp những ai cần họ cứu giúp, chẳng hạn như chia xẻ tài
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vật của mình cho người nghèo khổ và túng thiếu, nuôi dưỡng người đói khát, và chịu
mọi nỗi thống khổ vì Đấng Ky Tô, là Đấng sẽ đến theo tinh thần tiên tri;

14 Họ trông chờ ngày đó là ngày họ được xá miễn các tội lỗi; lòng họ tràn đầy hân
hoan vì sự phục sinh của người chết, theo như ý muốn, quyền năng và sự giải thoát
của Chúa Giê Su Ky Tô khỏi những dây trói buộc của sự chết.

15 Và giờ đây chuyện rằng, vì An Ma đã nhìn thấy những nỗi thống khổ của những
tín đồ khiêm nhường của Thượng Đế, cùng những sự ngược đãi của đám dân còn lại
của ông chồng chất lên họ, cũng như nhìn thấy tất cả sự bất bình đẳng của họ, nên
ông bắt đầu buồn rầu vô hạn; tuy nhiên Thánh Linh của Chúa đã không lìa bỏ ông.

16 Rồi ông chọn một người thông sáng trong số các anh cả của giáo hội, và trao cho
người này quyền hành theo như tiếng nói của toàn dân, để ông ta có đủ thẩm quyền
ban hành các luật pháp dựa theo những luật pháp đã được ban hành, và thi hành luật
pháp tùy theo sự tà ác và tội lỗi của dân chúng.

17 Bấy giờ người này có tên là Nê Phi Ha, được bổ nhiệm giữ chức trưởng phán quan
và được ngồi vào ghế xét xử để xét xử và cai trị dân chúng.

18 Bấy giờ An Ma không giao phó cho ông này chức vụ làm thầy tư tế thượng phẩm
cai quản giáo hội, ông giữ lại chức thầy tư tế thượng phẩm cho mình, nhưng ông giao
ghế xét xử cho Nê Phi Ha.

19 Và sở dĩ ông đã làm như vậy là để ông được thân hành đi đến giữa dân mình, hay là
đến giữa dân Nê Phi, để thuyết giảng cho họ nghe lời của Thượng Đế, để nhắc nhở họ
nhớ đến bổn phận của mình, và để nhờ lời của Thượng Đế mà ông có thể hạ xuống tất
cả mọi sự kiêu căng và mưu chước, cùng mọi cuộc tranh chấp đang dẫy đầy trong dân
của ông, vì ông không thấy đường lối nào khác để ông có thể cải hóa họ được ngoài
cách ông phải nói lên lời chứng thuần nhất chống lại họ.

20 Và như vậy là vào đầu năm thứ chín của chế độ các phán quan trong dân Nê Phi,
An Ma đã trao ghế xét xử cho Nê Phi Ha và tự dâng trọn đời mình cho chức tư tế
thượng phẩm thuộc thánh ban của Thượng Đế, để làm chứng về lời của Thượng Đế,
đúng theo tinh thần mặc khải và tiên tri.

Những lời của AnMa,Thầy Tư TếThượng Phẩm theo thánh ban củaThượng Đế, đã
ngỏ cùng dân chúng trong các thành phố và làng mạc của họ ở khắp xứ.

AnMa 5
1 Giờ đây chuyện rằng, An Ma bắt đầu rao truyền lời của Thượng Đế cho dân chúng,

đầu tiên là tại xứ Gia Ra Hem La rồi đến toàn khắp lãnh thổ.
2 Và sau đây là những lời ông đã nói với dân chúng trong giáo hội đã được thiết lập

trong thành phố Gia Ra Hem La, đúng theo sự ghi chép của ông như vầy:
3 Tôi, An Ma, đã được cha tôi, cũng có tên là An Ma, lập lên làm thầy tư tế thượng

phẩm cai quản giáo hội của Thượng Đế, vì ông có được quyền năng và thẩm quyền của
Thượng Đế để làm những việc này. Này tôi nói cho các người hay rằng, ông bắt đầu
thiết lập một giáo hội trong xứ gần biên giới Nê Phi; phải, xứ ấy được gọi là xứ Mặc
Môn; phải, và ông đã báp têm cho các đồng bào của mình trong dòng suối Mặc Môn.

4 Này, tôi nói cho các người hay, họ đã được cứu thoát khỏi bàn tay của dân vua Nô
Ê nhờ lòng thương xót và quyền năng của Thượng Đế.

5 Và này, sau đó họ lại bị bàn tay của dân La Man đưa vào vòng nô lệ trong vùng
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hoang dã; phải, tôi nói cho các người hay, họ bị tù đày, và Chúa lại một lần nữa giải
cứu họ khỏi vòng nô lệ bởi quyền năng của lời Ngài; và chúng ta đã được dẫn đến xứ
này, và ở đây chúng ta bắt đầu thiết lập giáo hội của Thượng Đế trên khắp xứ sở này.

6 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào, tôi nói cho các người hay, là những người thuộc giáo
hội này, các người có còn nhớ rõ sự tù đày của tổ phụ mình chăng? Phải, các người có
còn nhớ rõ lòng xót thương và sự nhịn nhục của Ngài đối với họ chăng? Và hơn nữa,
các người có còn nhớ rõ là Ngài đã giải cứu linh hồn họ thoát khỏi ngục giới chăng?

7 Này, Ngài đã thay đổi lòng họ; phải, Ngài đã thức tỉnh họ khỏi một giấc ngủ triền
miên, và họ đã thức tỉnh trong Thượng Đế. Này, họ đã ở trong bóng tối; tuy nhiên
linh hồn họ được soi sáng bởi ánh sáng của lời nói vĩnh viễn; phải, họ đã bị vây quanh
bởi những dây trói buộc của sự chết, cùng những xiềng xích của ngục giới, và sự hủy
diệt vĩnh viễn đang chờ đón họ.

8 Và giờ đây tôi xin hỏi các người, hỡi đồng bào của tôi, vậy họ có bị hủy diệt không?
Này, tôi nói cho các người hay: Không, họ đã không bị hủy diệt.

9 Và lại nữa, tôi xin hỏi rằng, những dây trói buộc của sự chết có bị cắt đứt không, và
những xiềng xích của ngục giới giam cầm họ có được cởi bỏ không? Tôi nói cho các
người hay: Có, những vật ấy đều được cởi bỏ, và linh hồn họ được hân hoan cởi mở,
và họ đã cất tiếng ca ngợi tình yêu cứu chuộc. Và tôi nói cho các người hay rằng họ
được cứu.

10 Và giờ đây tôi xin hỏi các người, vậy với điều kiện nào họ được cứu? Phải, họ dựa
trên căn bản nào mà hy vọng sự cứu rỗi như vậy? Và nguyên nhân nào khiến họ được
cởi bỏ những dây trói buộc của sự chết, phải, và luôn cả những xiềng xích của ngục
giới?

11 Này, tôi có thể giải thích cho các người biết—chẳng phải phụ thân tôi là An Ma
đã tin những lời do từ miệng A Bi Na Đi nói ra hay sao? Và chẳng phải ông là thánh
tiên tri hay sao? Chẳng phải ông đã nói lên những lời của Thượng Đế, và chẳng phải
phụ thân tôi đã tin những lời nói ấy hay sao?

12 Và nhờ đức tin của ông nên mới có được một sự thay đổi lớn lao trong lòng mình.
Này, tôi nói cho các người hay rằng, tất cả những điều này đều là sự thật.

13 Và này, ông đã giảng lời của Thượng Đế cho tổ phụ của các người nghe, và một sự
thay đổi lớn lao cũng đã đến trong lòng họ khiến họ hạ mình và đặt tin cậy vào Đấng
Thượng Đế chân thật và hằng sống. Và này, họ đã trung thành cho tới cùng; vậy nên
họ được cứu.

14 Và giờ đây, này, hỡi anh em trong giáo hội, tôi xin hỏi các người, các người đã được
Thượng Đế sinh ra trong thể thuộc linh chưa? Các người đã thụ nhận được hình ảnh
của Ngài trong sắc mặt mình chưa? Các người đã có nhận thấy sự thay đổi lớn lao này
trong lòng mình chưa?

15 Các người có thực hành đức tin vào sự cứu chuộc của Đấng đã sáng tạo ra mình
không? Các người có trông đợi bằng con mắt của đức tin và nhìn thấy rằng thể xác
hữu diệt này sẽ được sống lại thành bất diệt, và sự hư nát này sẽ được sống lại thành
không hư nát, để đứng trước Thượng Đế và được phán xét theo những hành vi mình
đã làm khi còn ở trong thể xác hữu diệt?

16 Tôi hỏi các người, phải chăng các người có thể tưởng tượng là vào ngày đó mình sẽ
được nghe tiếng nói của Chúa phán rằng: Các ngươi là những kẻ được phước, hãy
đến cùng ta, vì này, những việc làm của các ngươi trên mặt đất là những việc làm ngay
chính?

17 Hay phải chăng các người có thể tưởng tượng được rằng, vào ngày ấy, các người có
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thể nói dối với Chúa rằng: Thưa Chúa, những việc làm của chúng tôi trên mặt đất là
những việc làm ngay chính—Và rồi Ngài sẽ cứu các người?

18 Hay nói cách khác, phải chăng các người có thể tưởng tượng lúc mình bị dẫn ra
đứng trước tòa phán xét của Thượng Đế với linh hồn đầy tội lỗi và hối hận, nhớ đến
tất cả mọi tội lỗi của mình, phải, với một ký ức rõ ràng về tất cả những điều tà ác của
mình, phải, một ký ức về việc mình đã bất chấp những lệnh truyền của Thượng Đế?

19 Tôi hỏi các người, vào ngày ấy, các người có thể ngước mắt lên nhìn Thượng Đế với
một tấm lòng thanh khiết và hai bàn tay trong sạch không? Tôi hỏi các người, các
người có thể ngước mắt lên nhìn, với hình ảnh của Thượng Đế ghi khắc trên mặt
mình không?

20 Tôi hỏi các người, các người có thể nghĩ rằng mình sẽ được cứu khi các người tự
mình nhượng bộ để chịu lệ thuộc quỷ dữ không?

21 Tôi nói cho các người hay, vào ngày ấy các người sẽ biết rằng mình không thể được
cứu; vì chẳng ai có thể được cứu nếu y phục của kẻ ấy không được tẩy trắng; phải, y
phục của kẻ ấy phải được tẩy sạch cho đến khi không còn một vết dơ nào, qua máu
của Đấng mà tổ phụ chúng ta đã nói tới, là Đấng sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài khỏi
tội lỗi của họ.

22 Và bây giờ, hỡi anh em, tôi xin hỏi bất cứ ai trong số các người sẽ cảm thấy ra sao
một khi mình đứng trước rào phán xét của Thượng Đế với y phục vấy đầy máu và mọi
vết ô uế khác? Này, những thứ đó sẽ làm chứng gì để chống lại các người?

23 Này, chẳng phải những vết đó sẽ làm chứng rằng các người là những kẻ sát nhân
sao; phải, và chẳng phải chúng còn làm chứng rằng các người đã phạm đủ mọi điều tà
ác sao?

24 Này, hỡi anh em, các người có cho rằng những kẻ như vậy lại được một chỗ ngồi
trong vương quốc của Thượng Đế cùng với Áp Ra Ham, Y Sác, Gia Cốp, và tất cả các
vị thánh tiên tri, là những người có y phục được tẩy sạch và không tì vết, tinh khiết và
trắng toát không?

25 Tôi nói cho các người hay: Không, trừ phi các người làm cho Đấng Sáng Tạo của
chúng ta thành một kẻ nói dối từ lúc ban đầu, hay cho rằng Ngài là kẻ nói dối từ lúc
ban đầu, thì các người không thể cho rằng những kẻ như vậy có thể có một chỗ đứng
trong vương quốc thiên thượng được; mà trái lại, họ phải bị đuổi ra, vì họ là con cái
thuộc lãnh giới của quỷ dữ.

26 Và giờ đây này, hỡi anh em, tôi nói cho các người hay, nếu các người có cảm thấy
được một sự thay đổi trong lòng mình, và các người có muốn hát lên một bài ca về
tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này
không?

27 Các người đã bước đi và giữ mình không có tội trước mặt Thượng Đế chưa? Các
người có thể nói rằng, nếu trong giờ phút này, các người bị kêu gọi phải chết thì các
người đã đủ khiêm nhường chưa? Các người có thể bảo rằng y phục của mình đã
được tẩy sạch và trắng nhờ máu của Đấng Ky Tô là Đấng sẽ đến để cứu chuộc dân
Ngài khỏi tội lỗi của họ không?

28 Này các người có dứt bỏ được tính kiêu căng chưa? Tôi nói cho các người hay, nếu
chưa thì các người chưa được sẵn sàng để gặp Thượng Đế. Này, các người phải chuẩn
bị gấp; vì vương quốc thiên thượng đã gần kề, và kẻ nào như vậy không có được cuộc
sống vĩnh cửu.

29 Này, tôi xin hỏi, có ai trong số các người chưa dứt bỏ được tính đố kỵ? Tôi nói cho
các người hay rằng, người như vậy là chưa được sẵn sàng; và tôi mong người ấy nên
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chuẩn bị gấp, vì giờ đã gần kề rồi, và mình cũng không biết rõ là lúc nào; vì một kẻ
như vậy không được xem là vô tội.

30 Và lại nữa, tôi hỏi các người, có ai trong số các người đã nhạo báng anh em mình
hay hành hạ ngược đãi họ?

31 Khốn thay cho kẻ đó, vì như vậy là hắn chưa được sẵn sàng, và giờ đã gần kề nên
hắn cần phải hối cải, nếu không thì hắn không được cứu!

32 Phải, khốn thay cho tất cả những ai là kẻ làm việc bất chính; hãy hối cải, hãy hối
cải, vì Đức Chúa Trời đã phán vậy!

33 Này, Ngài gởi lời mời đến tất cả mọi người, vì cánh tay thương xót của Ngài đang
dang ra về phía họ, và Ngài phán: Hãy hối cải, rồi ta sẽ thu nhận các ngươi.

34 Phải, Ngài phán rằng: Hãy đến cùng ta, rồi các ngươi sẽ được hưởng trái cây sự
sống; phải, các ngươi sẽ được tự do ăn uống bánh nước của sự sống;

35 Phải, hãy đến cùng ta và hãy làm những công việc ngay chính, thì các ngươi sẽ
không bị đốn đi và ném vào lửa—

36 Vì này, giờ đã gần kề rồi, và bất cứ ai không đem lại quả tốt, hay không làm những
công việc ngay chính, thì sẽ có lý do để khóc than vậy.

37 Hỡi các người là những kẻ làm việc bất chính, những kẻ dương dương tự đắc bởi
những ảo ảnh của thế gian, những kẻ đã tự xưng là mình biết con đường ngay chính
nhưng vẫn đi lầm đường lạc lối, chẳng khác chi chiên không có người chăn, và mặc dù
người chăn có kêu gọi mình và nay vẫn còn kêu gọi mình, nhưng các người vẫn không
muốn nghe lời kêu gọi của Ngài!

38 Này, tôi nói cho các người hay rằng, người chăn hiền lành kêu gọi các người; phải,
và Ngài kêu gọi các người trong danh Ngài, là danh của Đấng Ky Tô; và nếu các người
không muốn nghe theo tiếng nói của người chăn hiền lành, cũng như không muốn
nghe đến danh mà mình được gọi, này, các người không phải là chiên của người chăn
hiền lành ấy.

39 Và giờ đây nếu các người không phải là chiên của người chăn hiền lành ấy, thì các
người thuộc về bầy chiên nào? Này, tôi nói cho các người hay rằng, chính quỷ dữ là kẻ
chăn các người đó, và các người thuộc bầy chiên của nó; và giờ đây, ai có thể chối bỏ
được điều này? Này, tôi nói cho các người hay, kẻ nào chối bỏ điều này là kẻ nói dối và
là con cái của quỷ dữ.

40 Vì tôi nói cho các người hay rằng bất cứ sự việc gì tốt lành đều đến từ Thượng Đế,
và những gì xấu xa đều do quỷ dữ mà ra.

41 Vậy nên, nếu người nào làm những việc thiện thì nghe tiếng nói của người chăn
hiền lành và đi theo Ngài; còn bất cứ ai làm những việc tà ác thì trở thành con cái của
quỷ dữ, vì kẻ đó nghe theo tiếng nói của quỷ dữ và đi theo nó.

42 Và bất cứ kẻ nào làm vậy đều nhận thù lao của nó; vậy nên, nhận thù lao của nó tức
là nhận sự chết đối với những điều thuộc về sự ngay chính, vì bị chết đối với mọi việc
thiện.

43 Và giờ đây, hỡi anh em, tôi mong rằng các người nghe tôi, vì tôi đã nói lên với tất cả
tâm hồn thiết tha của mình; vì này, tôi đã nói với các người một cách hết sức minh
bạch, để các người không thể lầm lạc được, hay nói cách khác, tôi đã nói với các người
theo những lệnh truyền của Thượng Đế.

44 Vì tôi được kêu gọi để nói lên như vậy, đúng theo thánh ban của Thượng Đế hằng
có trong Chúa Giê Su Ky Tô; phải, tôi được truyền lệnh là phải đứng lên làm chứng
với dân này về những điều mà tổ phụ chúng ta đã đề cập đến có liên quan những việc
sẽ xảy đến sau này.
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45 Và như vậy chưa phải là hết. Các người không có cho rằng tôi đã tự mình biết
được những điều này phải không? Này, tôi xin làm chứng rằng, tôi biết những điều
tôi nói ra đây là thật. Và các người có cho rằng làm sao tôi biết chắc về những điều này
không?

46 Này, tôi nói cho các người hay rằng, những điều này đã được Đức Thánh Linh của
Thượng Đế biểu lộ cho tôi biết. Này, tôi đã nhịn ăn và cầu nguyện nhiều ngày để tự
mình biết được những điều này. Và bây giờ tôi tự biết rằng những điều này là thật; vì
Đức Chúa Trời đã biểu lộ những điều này cho tôi biết bằng Đức Thánh Linh của
Ngài, và đó là tinh thần mặc khải hiện có ở trong tôi vậy.

47 Và hơn nữa, tôi nói cho các người hay rằng, tôi đã được mặc khải cho biết là những
lời mà tổ phụ chúng ta đã nói là thật, cũng như theo tinh thần tiên tri hiện có ở trong
tôi, và cũng do sự biểu hiện của Thánh Linh của Thượng Đế.

48 Tôi nói cho các người hay rằng, tôi tự biết là bất cứ những điều gì tôi sẽ nói với các
người, về những điều sẽ phải xảy đến, đều có thật; và tôi nói cho các người hay rằng,
tôi biết Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đến, phải, Vị Nam Tử, Con Độc Sinh của Đức Chúa
Cha, đầy ân điển, lòng xót thương và lẽ thật. Và này, chính Ngài sẽ đến để cất bỏ tội
lỗi của thế gian, phải, tội lỗi của bất cứ kẻ nào vững tin nơi danh Ngài.

49 Và giờ đây tôi nói cho các người hay rằng, đây là thánh chức mà tôi được kêu gọi,
phải, để thuyết giảng cho các đồng bào thân mến của tôi, phải, và cho mọi người cư
ngụ trong xứ này; phải, để thuyết giảng cho tất cả mọi người, già cũng như trẻ, nô lệ
cũng như tự do; phải, tôi nói cho các người hay, già cả cũng như trung niên, và cả thế
hệ đang lên nữa; phải, để kêu gọi họ phải hối cải và được tái sinh.

50 Phải, Thánh Linh đã phán như vầy: Hãy hối cải, hỡi tất cả các ngươi ở các nơi tận
cùng của trái đất, vì vương quốc thiên thượng đã gần kề; phải, Vị Nam Tử của Thượng
Đế sẽ đến trong vinh quang của Ngài, trong sức mạnh, uy nghiêm, trong quyền năng
và thống trị của Ngài. Phải, hỡi đồng bào thân mến của tôi, tôi nói cho các người hay
rằng, Thánh Linh có phán: Hãy nhìn xem vinh quang của Vua toàn thể thế gian; và
Vua trên trời sẽ chóng chiếu sáng vào tất cả con cái loài người.

51 Và Thánh Linh còn phán bảo tôi, phải, Ngài kêu to vào tai tôi với một giọng đầy
quyền lực rằng: Hãy đi và nói với dân này rằng: Hãy hối cải, vì nếu các ngươi không
chịu hối cải thì không có cách gì thừa hưởng được vương quốc thiên thượng.

52 Và lại nữa, tôi nói cho các người hay Thánh Linh có phán rằng: Này, lưỡi rìu đã để
bên gốc cây; vậy nên bất cứ cây nào không đem lại quả tốt thì sẽ bị đốn đi và ném vào
lửa, phải, một ngọn lửa không bao giờ tàn, một ngọn lửa không thể bị dập tắt được.
Hãy nhìn xem và hãy nhớ, Đấng Thánh đã phán vậy.

53 Và bây giờ, hỡi đồng bào thân mến của tôi, tôi hỏi các người, các người có thể
cưỡng lại những lời này được chăng; phải, các người có thể để những điều này qua
một bên và chà đạp Đấng Thánh dưới chân mình được chăng; phải, các người có thể
tràn đầy kiêu ngạo trong lòng được chăng; phải, các người có còn khăng khăng khoác
lên mình y phục đắt giá và để hết lòng mình vào những ảo ảnh của thế gian và vào
những của cải của mình được chăng?

54 Phải, các người có còn khăng khăng tự cho mình là tốt hơn kẻ khác được chăng;
phải, các người có còn giữ sự ngược đãi nữa chăng đối với đồng bào của mình, là
những người biết hạ mình và bước đi theo thánh ban của Thượng Đế, và nhờ đó mà
họ được dẫn dắt vào giáo hội này, và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh, và đã làm
những công việc thích hợp cho sự hối cải—

55 Phải, các người có còn khăng khăng quay lưng làm ngơ trước kẻ nghèo khó và túng
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thiếu, và không bố thí cho họ những tài vật mình có được chăng?
56 Và cuối cùng, tất cả những ai một mực cố giữ sự độc ác của mình, thì tôi nói cho

các người hay rằng, những kẻ ấy sẽ bị đốn đi và ném vào lửa, trừ phi họ nhanh chóng
hối cải.

57 Và giờ đây tôi nói cho các người hay, tất cả những ai muốn nghe theo tiếng nói của
người chăn hiền lành thì hãy bước ra khỏi nơi những kẻ độc ác, hãy tách rời chúng, và
chớ sờ mó vào những vật ô uế của chúng; và này, tên của chúng sẽ bị xóa bỏ, và tên của
những kẻ độc ác sẽ không được tính chung với tên những người ngay chính, để cho
lời của Thượng Đế được ứng nghiệm, lời đó đã phán ra như vầy: Tên của những kẻ
độc ác sẽ không được lẫn lộn với tên của dân ta;

58 Vì tên của người ngay chính sẽ được ghi vào sách sự sống, và ta sẽ ban cho họ một
sự thừa hưởng ở bên tay phải của ta. Và giờ đây, hỡi đồng bào, các người có điều chi
để phản đối việc này không? Tôi nói cho các người hay, dù các người có phản đối hay
không thì cũng không có gì quan trọng, vì lời của Thượng Đế phải được ứng nghiệm.

59 Vì trong số các người, có người chăn chiên nào có nhiều chiên mà lại không canh
chừng để chó sói khỏi vào ăn thịt đàn chiên của mình không? Và này, nếu chó sói đột
nhập vào đàn chiên của mình, thì người ấy không đuổi nó ra chăng? Có, và sau cùng,
nếu có thể, thì người ấy sẽ diệt trừ nó.

60 Và giờ đây tôi nói cho các người hay rằng, người chăn hiền lành kêu gọi các người;
và nếu các người chịu nghe theo tiếng gọi ấy, thì Ngài sẽ đem các người vào đàn chiên
của Ngài, và các người sẽ là chiên của Ngài; và Ngài đã truyền lệnh cho các người
không được để chó sói háu ăn đột nhập vào giữa các người, để các người khỏi bị hủy
diệt.

61 Và giờ đây, tôi, An Ma, ra lệnh cho các người, theo ngôn từ của Đấng đã truyền
lệnh cho tôi, là hãy tuân hành những lời tôi đã nói với các người.

62 Dưới hình thức một lệnh truyền, tôi nói với các người là những người thuộc giáo
hội; còn đối với những người không thuộc giáo hội thì tôi nói với lời mời mọc rằng:
Hãy lại đây và chịu phép báp têm để hối cải, ngõ hầu các người cũng được hưởng trái
cây sự sống.

AnMa 6
1 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma dứt lời với dân của giáo hội, đã được thiết lập

tại thành phố Gia Ra Hem La, ông bèn sắc phong các thầy tư tế và các anh cả, qua
phép đặt tay theo thánh ban của Thượng Đế, để chủ tọa và trông coi giáo hội.

2 Và chuyện rằng, bất cứ ai không thuộc vào giáo hội mà biết hối cải tội lỗi của mình
đều được báp têm để hối cải và được thu nhận vào giáo hội.

3 Và chuyện rằng, bất cứ kẻ nào đã thuộc vào giáo hội mà không biết hối cải những
điều tà ác của mình và không biết hạ mình trước mặt Thượng Đế—ý tôi muốn nói,
những kẻ dương dương tự đắc trong lòng mình—thì đều bị loại bỏ, và tên họ bị xóa
đi, để họ không được kể chung với những người ngay chính.

4 Và như vậy, họ bắt đầu thiết lập trật tự trong giáo hội tại thành phố Gia Ra Hem
La.

5 Giờ đây tôi muốn các người hiểu rằng, lời của Thượng Đế dành chung cho tất cả
mọi người, và không một ai bị tước mất đặc ân trong việc được quyền nhóm họp để
nghe giảng lời của Thượng Đế.

6 Tuy nhiên, con cái của Thượng Đế được truyền lệnh là phải thường xuyên tụ họp
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để cùng nhau nhịn ăn và cầu nguyện mãnh liệt vì sự lợi ích cho sự an lạc tâm hồn của
những người chưa từng được biết Thượng Đế.

7 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma ban hành các quy lệ này xong, ông đã rời
khỏi họ; phải, ông rời giáo hội tại thành phố Gia Ra Hem La và đi về hướng đông
sông Si Đôn, vào thung lũng Ghê Đê Ôn, ở đấy có một thành phố đã được thiết lập
gọi là thành phố Ghê Đê Ôn. Thành phố này nằm trong thung lũng được gọi là Ghê
Đê Ôn, lấy theo tên người đã bị bàn tay Nê Hô giết chết bằng gươm.

8 An Ma đi đến đó và bắt đầu rao truyền lời của Thượng Đế cho giáo hội thiết lập tại
thung lũng Ghê Đê Ôn, theo điều mặc khải về lẽ thật của lời Thượng Đế mà tổ phụ
ông đã từng nói đến, và theo tinh thần tiên tri hằng có trong ông, theo chứng ngôn về
Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng sẽ đến để cứu chuộc dân
Ngài khỏi tội lỗi của họ, và theo thánh ban mà ông được kêu gọi. Và trên đây là
những điều đã được ghi chép. A Men.

Lời của AnMa ngỏ cùng dân chúng ở Ghê Đê Ôn, viết theo biên sử riêng của ông.

AnMa 7
1 Này hỡi đồng bào thân mến của tôi, vì tôi được phép đến đây với đồng bào nên tôi cố

gắng ngỏ lời cùng đồng bào bằng ngôn ngữ của tôi; phải, do chính miệng tôi, vì đây là
lần đầu tiên tôi được ngỏ lời cùng đồng bào bằng chính miệng tôi, vì từ trước đến nay
tôi phải để hết thì giờ trong chức vụ phán quan của tôi khiến tôi quá bận rộn vì công
vụ mà không thể đến với đồng bào được.

2 Và ngay cả bây giờ, lẽ ra tôi cũng không thể đến với đồng bào được nếu chức vụ
phán quan đã không được nhường lại cho một người khác để điều hành công việc thế
tôi; và Chúa với lòng xót thương bao la của Ngài đã cho phép tôi đến cùng đồng bào.

3 Và này, tôi đã đến với một niềm hy vọng lớn lao và nhiều ao ước là tôi được trông
thấy đồng bào biết khiêm nhường trước mặt Thượng Đế cùng luôn luôn biết khẩn cầu
ân điển của Ngài, và để tôi được thấy đồng bào là những người vô tội trước mặt Ngài,
để tôi được thấy đồng bào không ở trong tình trạng quá nan giải như các đồng bào
của chúng ta ở Gia Ra Hem La.

4 Nhưng phước thay danh của Thượng Đế, Ngài đã cho tôi được biết, phải, Ngài đã
ban cho tôi niềm vui vô tận trong sự hiểu biết rằng, họ đã được gây dựng lại trong
đường lối ngay chính của Ngài.

5 Và theo Thánh Linh của Thượng Đế hằng có trong tôi, tôi tin rằng, tôi cũng sẽ có
được niềm vui về đồng bào; nhưng tôi không muốn rằng niềm vui của tôi về đồng bào
sẽ đến bởi nhiều nỗi đau thương và buồn khổ mà tôi đã có đối với các đồng bào ở Gia
Ra Hem La, vì này, niềm vui của tôi về họ chỉ đến sau khi tôi phải trải qua biết bao
đau thương và buồn khổ.

6 Và này, tôi tin rằng, đồng bào không ở trong trạng thái quá ư vô tín ngưỡng như
các đồng bào của mình; tôi tin rằng, đồng bào không dương dương tự đắc trong lòng
mình; phải, tôi tin rằng đồng bào không để hết lòng mình vào của cải và những điều
vô bổ của thế gian; phải, tôi tin rằng đồng bào không thờ lạy hình tượng, mà chỉ biết
tôn thờ Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống, và đồng bào trông chờ sự xá miễn
tội lỗi của mình, với một đức tin vững bền vĩnh viễn, về những điều sẽ phải xảy đến.

7 Vì này, tôi nói cho đồng bào hay, sẽ có nhiều sự việc xảy đến; và này, sẽ có một việc
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quan trọng hơn hết thảy—vì này, chẳng còn bao lâu nữa, Đấng Cứu Chuộc sẽ sống và
đến giữa dân Ngài.

8 Này, tôi không nói là Ngài sẽ đến với chúng ta khi Ngài đang sống trong đền tạm
bằng đất sét; vì này, Thánh Linh không phán với tôi như vậy. Giờ đây, về điều này thì
tôi không biết rõ; nhưng tôi biết chắc là Đức Chúa Trời có đủ quyền năng để làm mọi
việc theo lời nói của Ngài.

9 Nhưng này, Thánh Linh đã phán bảo tôi như vầy: Hãy rao truyền cho dân này hay
rằng: Các người hãy hối cải, hãy sửa soạn con đường của Chúa, và hãy đi vào các lối đi
của Ngài, là những lối đi ngay thẳng; vì này, vương quốc thiên thượng đã gần kề, và Vị
Nam Tử của Thượng Đế sẽ đến trên mặt đất.

10 Và này, Ngài sẽ do Ma Ri sinh ra tại Giê Ru Sa Lem, là xứ của tổ tiên chúng ta,
người là một nữ đồng trinh, và là một bình chứa quý giá được chọn; người sẽ được
che phủ và thụ thai bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và sinh ra một người con
trai, phải, đó là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

11 Và Ngài sẽ đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám
dỗ; và Ngài phải chịu như vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm, lời đó là:
Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài.

12 Và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết
đang trói buộc dân Ngài; và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng
Ngài tràn đầy sự thương xót, theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác
thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ.

13 Giờ đây, Thánh Linh biết hết mọi điều; tuy vậy, Vị Nam Tử của Thượng Đế vẫn
phải chịu thống khổ theo thể cách xác thịt ngõ hầu Ngài có thể mang lấy những tội
lỗi của dân Ngài, để Ngài có thể xóa bỏ sự phạm tội của họ qua quyền năng giải thoát
của Ngài; và giờ đây này, đây là chứng ngôn hằng có trong tôi.

14 Giờ đây tôi nói cho đồng bào hay rằng, đồng bào phải hối cải, và phải được tái
sinh; vì Thánh Linh có phán rằng, nếu đồng bào không được tái sinh thì đồng bào sẽ
không được thừa hưởng vương quốc thiên thượng. Vậy nên, hãy đến đây và chịu phép
báp têm để hối cải, ngõ hầu đồng bào có thể được tẩy sạch tội lỗi của mình, và có được
đức tin nơi Chiên Con của Thượng Đế, là Đấng cất bỏ tội lỗi của thế gian, là Đấng có
quyền năng để cứu rỗi và tẩy sạch mọi điều bất chính.

15 Phải, tôi nói cho đồng bào hay, hãy lại đây, đừng sợ hãi gì cả, và hãy từ bỏ mọi tội
lỗi hằng quấy nhiễu đồng bào một cách dễ dàng, nó hằng ràng buộc đồng bào xuống
chỗ diệt vong. Phải, hãy lại đây và chứng tỏ cùng Thượng Đế rằng đồng bào sẵn sàng
hối cải những tội lỗi của mình và lập giao ước với Ngài để tuân giữ những lệnh truyền
của Ngài, và minh chứng điều đó với Ngài ngày hôm nay bằng cách bước vào nước
báp têm.

16 Và kẻ nào làm như vậy cùng tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế kể từ giờ
phút này thì kẻ đó sẽ nhớ những lời tôi đã nói, phải, kẻ đó sẽ nhớ là tôi có nói rằng kẻ
đó sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, đúng theo chứng ngôn của Đức Thánh Linh là
Đấng đã làm chứng trong tôi.

17 Và giờ đây hỡi đồng bào thân mến của tôi, đồng bào có tin những điều này chăng?
Này, tôi nói cho đồng bào hay, phải, tôi biết là đồng bào có tin những điều này; và làm
sao tôi biết được rằng đồng bào có tin những điều này là nhờ sự biểu hiện của Thánh
Linh hằng có trong tôi. Và giờ đây vì đức tin của đồng bào về những điều đó rất mạnh
mẽ, phải, về những điều mà tôi đã nói với đồng bào, nên sự vui mừng của tôi thật lớn
lao.
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18 Vì như tôi đã nói với đồng bào từ lúc ban đầu rằng, tôi rất mong muốn được thấy
đồng bào không ở trong trạng thái nan giải như các đồng bào khác của mình, nên giờ
đây tôi thấy rằng những điều tôi mong ước đều được thỏa mãn.

19 Vì tôi nhận thấy rằng đồng bào đang đi trong những con đường ngay chính; tôi
nhận thấy rằng đồng bào đang đi trong con đường dẫn đến vương quốc của Thượng
Đế; phải, tôi nhận thấy rằng, đồng bào đang làm cho các lối đi của Ngài được thẳng.

20 Tôi nhận thấy rằng đồng bào đã được cho biết bằng chứng ngôn của lời Ngài là
Ngài không thể đi trên những con đường quanh co, và Ngài cũng không thể làm khác
những lời Ngài đã phán, Ngài không có mảy may ý định quay từ phải qua trái hay đổi
đúng thành sai; vậy nên, lộ trình của Ngài là một vòng tròn vĩnh cửu.

21 Và Ngài không trú ngụ trong những đền thờ không thánh thiện, cũng như những
gì ô uế hay không trong sạch đều không được thu nhận vào vương quốc của Thượng
Đế; vậy nên tôi nói cho đồng bào hay, sắp đến lúc rồi, phải, đó là ngày sau cùng, và kẻ
nào ô uế thì sẽ phải ở mãi trong tình trạng ô uế của mình.

22 Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến của tôi, tôi nói lên những điều này với đồng bào
là để thức tỉnh đồng bào ý thức được bổn phận của mình đối với Thượng Đế, ngõ hầu
đồng bào có thể bước đi một cách vô tội trước mặt Ngài, ngõ hầu đồng bào có thể
bước đi đúng theo thánh ban của Thượng Đế, mà nhờ đó đồng bào đã được thu nhận.

23 Và giờ đây, tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, biết phục tùng và hiền
lành; dễ dạy; lòng đầy kiên nhẫn và nhịn nhục; ôn hòa trong mọi việc; chuyên tâm
tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế bất cứ lúc nào; chuyên tâm bất cứ những
gì mình cần, về vật chất lẫn tinh thần; luôn luôn biết dâng lời tạ ơn Thượng Đế về bất
cứ những gì mình nhận được.

24 Và hãy lưu ý rằng mình có đức tin, hy vọng, và lòng bác ái, và rồi đồng bào sẽ luôn
luôn làm nhiều việc tốt lành.

25 Và cầu xin Chúa ban phước cho đồng bào, và gìn giữ cho y phục đồng bào không
bị tì vết, để sau cùng đồng bào có thể được dẫn đến ngồi chung với Áp Ra Ham, Y Sác,
Gia Cốp và các thánh tiên tri đã có kể từ lúc thế gian mới bắt đầu, để cho y phục của
đồng bào không bị tì vết chẳng khác chi y phục của các vị ấy không tì vết, trong vương
quốc thiên thượng để không còn đi ra ngoài nữa.

26 Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến của tôi, tôi đã nói với đồng bào những lời này
theo như Thánh Linh là Đấng làm chứng ở trong tôi; và tâm hồn tôi rất đỗi hân hoan
vì đồng bào rất cần mẫn và chú tâm nghe những lời tôi nói.

27 Và giờ đây, tôi cầu xin cho sự bình an của Thượng Đế ở cùng với đồng bào, với nhà
cửa và đất đai của đồng bào, với các đàn gia súc và các bầy thú và tất cả những gì mà
đồng bào có, cùng vợ con đồng bào, thể theo đức tin và những việc làm tốt của đồng
bào, từ nay và mãi mãi về sau. Và tôi đã nói như vậy. A Men.

AnMa 8
1 Và giờ đây chuyện rằng, An Ma từ xứ Ghê Đê Ôn trở về, sau khi đã giảng dạy cho dân

Ghê Đê Ôn biết nhiều điều mà không thể ghi chép hết ra được, và đã thiết lập trật tự
trong chi nhánh giáo hội như trước kia ông đã làm ở xứ Gia Ra Hem La, phải, ông trở
về nhà riêng của mình ở Gia Ra Hem La để nghỉ ngơi sau biết bao công lao khó nhọc
mà ông đã làm.

2 Và như vậy là chấm dứt năm thứ chín của chế độ các phán quan của dân Nê Phi.
3 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ mười của chế độ các phán quan của dân Nê Phi,

190 an ma 8



An Ma đã lên đường từ đó ra đi đến xứ Mê Lê ở phía tây sông Si Đôn, về phía tây gần
ven vùng hoang dã.

4 Rồi ông bắt đầu giảng dạy dân chúng ở xứ Mê Lê theo thánh ban của Thượng Đế
mà ông đã được kêu gọi; và ông bắt đầu giảng dạy dân chúng khắp xứ Mê Lê.

5 Và chuyện rằng, dân chúng ở khắp các biên thùy bên cạnh vùng hoang dã đều đến
nghe ông giảng dạy. Và họ được làm phép báp têm khắp nơi trong xứ;

6 Sau khi hoàn tất công việc của mình ở Mê Lê, ông đã rời khỏi đó và hành trình ba
ngày lên hướng bắc xứ Mê Lê; rồi ông đến một thành phố gọi là Am Mô Ni Ha.

7 Bấy giờ, dân Nê Phi có tục lệ gọi các lãnh thổ, các thành phố cùng làng mạc của họ,
phải, ngay cả mọi làng mạc nhỏ của họ nữa, theo tên của người đầu tiên đến chiếm cứ;
vậy nên xứ Am Mô Ni Ha đã được đặt tên theo cách thức đó.

8 Và chuyện rằng, khi An Ma đến thành phố Am Mô Ni Ha, ông đã bắt đầu thuyết
giảng lời của Thượng Đế cho họ nghe.

9 Giờ đây Sa Tan đã chiếm được lòng dân trong thành phố Am Mô Ni Ha, vậy nên
họ không muốn nghe những lời thuyết giảng của An Ma.

10 Tuy nhiên, An Ma vẫn cố đem hết tinh thần gắng sức làm việc, ông tranh đấu với
Thượng Đế trong lời cầu nguyện mãnh liệt, để xin Ngài trút Thánh Linh của Ngài
xuống cho dân chúng trong thành phố này, cùng cầu xin Ngài cho ông có thể báp têm
họ trong sự hối cải.

11 Tuy nhiên, họ đã chai đá trong lòng, họ bảo ông rằng: Này, chúng tôi biết ông là
An Ma, và chúng tôi cũng biết ông là thầy tư tế thượng phẩm cai quản giáo hội do ông
thành lập nhiều nơi trong nước, theo truyền thống của ông; nhưng chúng tôi không
thuộc giáo hội của ông và chúng tôi không tin những truyền thống điên rồ như vậy.

12 Và giờ đây chúng tôi biết rằng vì chúng tôi không thuộc giáo hội của ông nên
chúng tôi biết rằng ông không có quyền hành gì đối với chúng tôi; hơn nữa ông đã
giao ghế xét xử cho Nê Phi Ha, nên ông không còn là vị trưởng phán quan cai trị
chúng tôi nữa.

13 Giờ đây sau khi dân chúng nói như vậy, và chống đối tất cả mọi lời nói của ông,
cùng chửi rủa ông, khạc nhổ vào ông, và khiến ông bị xua đuổi khỏi thành phố, ông
bèn rời khỏi đó và hành trình về phía thành phố gọi là A Rôn.

14 Và chuyện rằng, trong lúc ông hành trình về thành phố này, ông cảm thấy nặng
trĩu ưu sầu, cùng với bao nỗi đau thương và thống khổ trong tâm hồn vì sự độc ác của
dân trong thành phố Am Mô Ni Ha, chuyện rằng trong lúc An Ma đang nặng trĩu ưu
sầu như vậy, này, một vị thiên sứ của Chúa đã hiện ra bảo ông rằng:

15 Phước thay cho ngươi, An Ma; vậy nên hãy ngẩng đầu lên và vui vẻ, vì ngươi đã có
lý do lớn lao để vui mừng; vì ngươi đã trung thành tuân giữ các lệnh truyền của
Thượng Đế ngay từ khi ngươi mới tiếp nhận sứ điệp đầu tiên của Ngài. Này, chính ta
đã trao sứ điệp ấy cho ngươi.

16 Và này, nay ta được phái tới đây để truyền lệnh cho ngươi hãy trở lại thành phố
Am Mô Ni Ha và thuyết giảng lại cho dân trong thành phố đó; phải, hãy thuyết giảng
cho họ. Phải, hãy nói với họ rằng, nếu họ không biết hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ hủy
diệt họ.

17 Vì này, trong lúc này họ đang tìm cách để hủy diệt nền tự do của dân tộc ngươi, (vì
Chúa có phán như vậy) việc này trái với các luật lệ, mạng lệnh, và những lệnh truyền
mà Ngài đã ban cho dân Ngài.

18 Giờ đây, chuyện rằng, sau khi An Ma nhận được sứ điệp từ thiên sứ của Chúa, ông
liền cấp tốc trở lại xứ Am Mô Ni Ha. Và ông đã đi vào thành phố bằng một lối khác,
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phải, bằng lối phía nam của thành phố Am Mô Ni Ha.
19 Và khi ông đi vào thành phố ông thấy đói lã, ông bèn nói với một người đàn ông

rằng: Anh có thể cho tôi tớ hèn mọn của Thượng Đế một chút gì để ăn không?
20 Và người đàn ông đó đã trả lời rằng: Tôi là người Nê Phi, và tôi biết ông là một

thánh tiên tri của Thượng Đế, vì ông chính là người mà một vị thiên sứ đã nói trong
một khải tượng như vầy: Ngươi sẽ phải đón tiếp. Vậy nên, xin mời ông hãy theo tôi
vào nhà, và tôi sẽ chia xẻ với ông phần ăn của tôi; và tôi biết rằng ông sẽ là một phước
lành cho tôi và gia đình tôi.

21 Và chuyện rằng người đó tiếp nhận An Ma vào nhà mình; và ông ta tên là A Mu
Léc; rồi ông ta đem bánh mì và thịt để trước mặt An Ma.

22 Và chuyện rằng, sau khi ăn bánh và được no đủ, An Ma bèn chúc phước cho A Mu
Léc và gia đình người, rồi ông dâng lời tạ ơn lên Thượng Đế.

23 Và sau khi đã ăn uống no đủ, ông bảo A Mu Léc rằng: Tôi là An Ma, thầy tư tế
thượng phẩm cai quản giáo hội của Thượng Đế trên khắp xứ.

24 Và này tôi đã được kêu gọi để thuyết giảng lời của Thượng Đế cho tất cả dân này,
thể theo tinh thần mặc khải và tiên tri; và tôi đã đến xứ này, nhưng họ không muốn
tiếp nhận tôi, họ còn xua đuổi tôi, và tôi đã định quay lưng đi khỏi xứ này mãi mãi.

25 Nhưng này, tôi đã được truyền lệnh phải trở lại đây để nói tiên tri cho dân này,
phải, và để làm chứng chống lại họ về những điều bất chính của họ.

26 Và giờ đây, hỡi A Mu Léc, vì anh đã tiếp đón tôi và cho tôi ăn uống, nên anh được
phước; sở dĩ tôi bị đói khát là vì tôi đã nhịn ăn nhiều ngày.

27 Và An Ma đã ở lại nhiều ngày với A Mu Léc trước khi ông bắt đầu đi thuyết giảng
cho dân chúng.

28 Và chuyện rằng, dân chúng đã trở nên tà ác hơn trong những hành vi bất chính của
họ.

29 Và rồi lời của Thượng Đế lại đến với An Ma mà rằng: Hãy đi; và cũng hãy bảo tôi
tớ A Mu Léc của ta: hãy đi và nói tiên tri cho dân này hay rằng—Các người hãy hối
cải, vì Chúa đã phán như vầy: Nếu dân này không hối cải thì ta sẽ đến viếng phạt dân
này trong cơn thịnh nộ của ta; phải, và ta không đổi hướng cơn thịnh nộ mãnh liệt
của ta đi khỏi đâu.

30 Và rồi An Ma cùng A Mu Léc ra đi đến cùng dân chúng để rao truyền những lời
của Thượng Đế cho họ nghe; và hai người được dẫy đầy Đức Thánh Linh.

31 Và hai người được ban cho nhiều quyền năng đến đỗi không một ngục thất nào có
thể giam cầm họ được; và cũng không một ai có thể sát hại họ được; tuy vậy, họ không
xử dụng quyền năng của mình cho đến khi họ bị bắt trói và bị nhốt vào ngục thất. Kìa,
sở dĩ họ làm được như vậy là để Chúa có thể cho thấy quyền năng của Ngài nơi họ.

32 Và chuyện rằng, họ ra đi và bắt đầu thuyết giảng và nói tiên tri cho dân chúng, thể
theo tinh thần và quyền năng mà Chúa đã ban cho họ.

Những lời của AnMa, và cả những lời của AMu Léc đã nói với dân xứ AmMôNi Ha.
Và hai người cũng bị bắt bỏ vào ngục thất, và được cứu thoát nhờ quyền năng kỳ diệu
củaThượng Đế trong họ, theo biên sử của AnMa.
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AnMa 9
1 Và lại nữa, tôi, An Ma, sau khi được Thượng Đế truyền lệnh tôi phải đem A Mu Léc

đi thuyết giảng một lần nữa cho dân này, tức là dân trong thành phố Am Mô Ni Ha,
thì chuyện rằng, khi tôi bắt đầu thuyết giảng cho họ nghe thì họ bắt đầu tranh luận
với tôi mà rằng:

2 Ông là ai? Chắc ông tưởng rằng chúng tôi sẽ tin theo lời chứng của một người, dù
người đó thuyết giảng cho chúng tôi nghe là trái đất này sẽ qua đi hay sao?

3 Bấy giờ, họ không hiểu những lời họ nói; vì họ không biết rằng, trái đất này sẽ qua
đi.

4 Và họ còn bảo rằng: Chúng tôi sẽ không tin lời ông nói nếu ông tiên tri rằng
thành phố vĩ đại này sẽ bị hủy diệt trong một ngày.

5 Bấy giờ, dân chúng không hiểu rằng Thượng Đế có thể làm được những việc kỳ
diệu như vậy, vì họ là những người có trái tim chai đá và cứng cổ.

6 Rồi họ hỏi rằng: Thượng Đế là ai, mà không phái những gì có uy quyền hơn mà
chỉ phái có một người đến với dân này để rao truyền cho họ biết về lẽ thật của những
sự việc vĩ đại và kỳ diệu như vậy?

7 Rồi họ tiến lên định đưa tay đánh tôi; nhưng này, họ không làm được. Và tôi đã
mạnh bạo đứng tuyên bố với họ, phải, tôi đã mạnh dạn làm chứng với họ rằng:

8 Này, hỡi các người là một thế hệ độc ác và ngược ngạo, sao các người lại có thể
quên được truyền thống của tổ phụ các người; phải, sao các người lại chóng quên
những lệnh truyền của Thượng Đế như vậy?

9 Các người không nhớ rằng tổ phụ chúng ta là Lê Hi đã được bàn tay của Thượng
Đế đem ra khỏi Giê Ru Sa Lem hay sao? Các người không nhớ rằng họ đã được Ngài
dẫn dắt qua vùng hoang dã hay sao?

10 Và phải chăng các người đã chóng quên rằng, đã biết bao lần Ngài giải thoát cho tổ
phụ chúng ta ra khỏi bàn tay quân thù, và đã bảo tồn họ khỏi bị hủy diệt, ngay cả bởi
bàn tay của chính đồng bào mình?

11 Phải, và nếu không nhờ có quyền năng vô song của Ngài cùng lòng thương xót và
sự nhịn nhục của Ngài đối với chúng ta, thì chúng ta đã không thể nào tránh khỏi bị
loại trừ ra khỏi mặt đất này từ lâu rồi, và có lẽ chúng ta đã bị giam cầm trong một
trạng thái đau đớn khổ cực bất tận.

12 Này giờ đây tôi nói cho các người hay rằng, Ngài truyền lệnh cho các người phải
hối cải; và nếu các người không hối cải thì không có cách gì các người có thể thừa
hưởng vương quốc của Thượng Đế. Nhưng này, như vậy chưa phải là hết—Ngài đã
truyền lệnh cho các người phải hối cải, nếu không thì Ngài sẽ tận diệt các người khỏi
mặt đất này; phải, Ngài sẽ đến viếng phạt các người trong cơn thịnh nộ của Ngài, và
trong cơn giận dữ của Ngài, Ngài sẽ không quay lưng bỏ đi.

13 Này, các người không nhớ những lời Ngài đã phán với Lê Hi như vầy sao: Chừng
nào các ngươi còn tuân giữ những lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được thịnh
vượng trong xứ? Và còn có lời rằng: chừng nào các ngươi không tuân giữ những lệnh
truyền của ta thì các ngươi sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

14 Giờ đây tôi mong các người nhớ rằng, vì dân La Man không tuân giữ những lệnh
truyền của Thượng Đế nên họ đã bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa. Giờ đây
chúng ta thấy rằng, lời của Chúa đã được chứng nghiệm trong sự việc này, và dân La
Man đã bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Ngài từ khi họ mới bắt đầu phạm giới trong
xứ.

15 Tuy nhiên, tôi nói cho các người hay rằng, vào ngày phán xét họ sẽ được khoan
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dung nhiều hơn các người, nếu các người vẫn sống trong tội lỗi của mình, phải, và
ngay cả trong cuộc sống này, họ cũng được khoan dung nhiều hơn các người, nếu các
người không biết hối cải.

16 Vì có nhiều điều hứa đã được ban trải cho dân La Man; vì sở dĩ họ phải ở trong
trạng thái ngu muội là do những truyền thống của tổ phụ họ; vậy nên Chúa thương
xót họ và sẽ kéo dài sự sinh tồn của họ trong xứ.

17 Và đến một thời gian nào đó, họ sẽ được dìu dắt để tin lời của Ngài, và để biết
được sự sai lầm của các truyền thống của tổ phụ họ; và trong số họ sẽ có nhiều người
được cứu, vì Chúa sẽ thương xót bất cứ ai biết cầu gọi đến danh Ngài.

18 Nhưng này, tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người vẫn cố tình giữ mãi sự tà
ác của mình, thì cuộc đời của các người sẽ không được kéo dài trong xứ, vì dân La
Man sẽ được phái tới để đánh các người; và nếu các người không biết hối cải thì họ sẽ
đến vào lúc mà các người không biết được, và các người sẽ bị viếng phạt bằng sự hủy
diệt hoàn toàn, và đó là do cơn giận mãnh liệt của Chúa.

19 Vì Ngài không chịu để cho các người sống trong sự bất chính để phá hoại dân
Ngài. Tôi nói cho các người hay: Không, Ngài muốn thà rằng dân La Man hủy diệt
hết dân của Ngài, là những người được gọi là dân Nê Phi, nếu có thể là họ rơi vào
vòng tội lỗi và phạm giới, sau khi họ đã nhận được biết bao nhiêu sự sáng và sự hiểu
biết từ Chúa, Thượng Đế của họ;

20 Phải, sau khi đã là một dân tộc được rất nhiều ưu đãi của Chúa như vậy; phải, sau
khi đã được ưu đãi hơn hết thảy mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ hay dân tộc; sau khi đã
được cho biết về tất cả mọi điều, thể theo ý muốn, đức tin cùng những lời cầu nguyện
của họ đối với những sự việc đã xảy ra, đang xảy ra, và những điều sẽ phải xảy đến;

21 Sau khi được Thánh Linh của Thượng Đế đến viếng, được đối thoại với các vị
thiên sứ, và được nghe tiếng nói của Chúa phán ra; sau khi có được tinh thần tiên tri,
tinh thần mặc khải, cùng nhiều ân tứ, như ân tứ nói nhiều thứ tiếng, ân tứ giảng dạy,
ân tứ Đức Thánh Linh; và ân tứ phiên dịch;

22 Phải, và sau khi được Thượng Đế cứu thoát khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, bởi bàn tay
của Chúa; sau khi được cứu khỏi nạn đói và bệnh tật cùng đủ mọi thứ bệnh; và sau
khi họ đã trở nên hùng mạnh trên chiến trường để khỏi bị hủy diệt; sau khi được giải
thoát khỏi vòng nô lệ nhiều lần và được gìn giữ và bảo tồn cho đến bây giờ; và họ đã
được làm cho thịnh vượng cho đến khi họ giàu có về tất cả mọi thứ—

23 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay, nếu dân này, là những người đã thụ nhận
biết bao phước lành từ bàn tay của Chúa, mà nay lại phạm giới và đi ngược lại sự sáng
và sự hiểu biết mà họ đã có được, thì tôi nói cho các người hay rằng, nếu quả trường
hợp đó xảy ra, nếu quả họ đã sa vào vòng phạm giới, thì dân La Man đáng được khoan
dung hơn họ nhiều.

24 Vì này, những lời hứa của Chúa đã được ban trải tới dân La Man, nhưng những lời
hứa ấy không dành cho các người nếu các người phạm giới; vì chẳng phải Chúa đã
hứa rõ và cương quyết ban sắc lệnh rằng nếu các người chống lại Ngài thì các người sẽ
bị tận diệt khỏi mặt đất hay sao?

25 Và giờ đây, vì lý do muốn để các người khỏi bị hủy diệt nên Chúa đã phái thiên sứ
của Ngài đến viếng thăm nhiều người trong dân của Ngài, và bảo họ rằng họ phải tiến
lên và rao truyền một cách mạnh mẽ cho dân này biết rằng: Các người phải hối cải vì
vương quốc thiên thượng đã gần kề.

26 Và chẳng còn bao nhiêu ngày nữa Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ đến trong ánh
vinh quang của Ngài; và vinh quang của Ngài sẽ là vinh quang của Con Độc Sinh của
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Đức Chúa Cha, đầy ân điển, công bằng và lẽ thật, đầy sự kiên nhẫn, thương xót và
nhịn nhục, mau mắn nghe lời kêu cầu của dân Ngài và mau mắn đáp lại lời cầu
nguyện của họ.

27 Và này, Ngài sẽ đến để cứu chuộc những ai chịu báp têm để hối cải, qua đức tin nơi
tôn danh của Ngài.

28 Vậy nên, các người hãy sửa soạn con đường của Chúa, vì đã gần đến lúc mọi người
sẽ gặt hái phần thưởng về những việc làm của mình, tùy theo những việc làm mà mình
đã thực hiện—nếu là những việc làm ngay chính thì họ sẽ gặt hái sự cứu rỗi cho linh
hồn mình thể theo quyền năng và sự giải thoát của Chúa Giê Su Ky Tô; còn nếu
những việc làm tà ác thì họ sẽ gặt hái sự đoán phạt cho linh hồn mình, thể theo quyền
năng và sự giam cầm của quỷ dữ.

29 Giờ đây này, đây là lời thiên sứ rao truyền cùng dân chúng.
30 Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu mến của tôi, vì các người là đồng bào của tôi và là

những người đáng được yêu mến, nên các người cần phải thực thi những công việc
thích hợp cho sự hối cải, phải biết rằng từ trước đến nay lòng các người quá chai đá
đối với lời Thượng Đế, và phải biết rằng các người là một dân tộc lạc lối và sa ngã.

31 Giờ đây chuyện rằng, sau khi tôi, An Ma, nói xong những lời này, này, dân chúng
nổi giận với tôi, vì tôi đã gọi họ là những người có lòng dạ chai đá và cứng cổ.

32 Và cũng vì tôi đã bảo họ là một dân tộc lạc lối và sa ngã, nên họ tức giận tôi và tìm
cách bắt giữ tôi để giam tôi vào ngục thất.

33 Nhưng chuyện rằng, Chúa không để cho họ bắt tôi lúc ấy và giam tôi vào ngục thất.
34 Và chuyện rằng, A Mu Léc tiến đến đứng trước mặt họ và cũng bắt đầu thuyết

giảng cho họ nghe. Và giờ đây, tuy những lời của A Mu Léc không được ghi chép hết
ra đây nhưng một phần những lời của ông cũng được ghi chép trong sách này.

AnMa 10
1 Đây là những lời A Mu Léc đã thuyết giảng cho dân trong xứ Am Mô Ni Ha:
2 Tôi là A Mu Léc. Tôi là con trai của Ghi Đô Na, người là con trai của Ích Ma Ên,

và Ích Ma Ên là con cháu của A Mi Na Đi; và A Mi Na Đi chính là người đã thông
dịch các chữ viết trên tường trong đền thờ do ngón tay của Thượng Đế viết ra.

3 Và A Mi Na Đi là con cháu của Nê Phi, người là con trai của Lê Hi, Lê Hi là người
đã rời khỏi xứ Giê Ru Sa Lem và là con cháu của Ma Na Se, Ma Na Se là con trai của
Giô Sép, người bị các anh em mình bán qua Ai Cập.

4 Và này, tôi không phải là một người ít tiếng tăm đối với tất cả những người đã biết
đến tôi; phải, và này, tôi có nhiều bà con và bạn bè, và tôi cũng có lắm của cải nhờ bàn
tay siêng năng làm việc của tôi.

5 Tuy nhiên, mặc dù với bao nhiêu điều đó, tôi vẫn chưa từng được hiểu biết nhiều
về đường lối của Chúa cùng những sự kín nhiệm và quyền năng kỳ diệu của Ngài. Tôi
nói là tôi chưa từng được biết nhiều về những việc này; nhưng này, tôi đã nhầm, vì
chính tôi đã được trông thấy nhiều về những sự kín nhiệm và quyền năng kỳ diệu của
Ngài rồi; phải, ngay cả việc bảo tồn mạng sống của dân tộc này.

6 Vậy mà tôi vẫn chai đá trong lòng, vì tôi đã được kêu gọi nhiều lần nhưng tôi
không chịu nghe; tôi được biết nhiều về những điều này nhưng tôi đã không muốn
biết; vậy nên tôi đã tiếp tục chống lại Thượng Đế với sự tà ác trong lòng mình mãi cho
đến ngày mồng bốn tháng bảy này, nhằm năm thứ mười của chế độ các phán quan.

7 Trong khi tôi đang đi thăm một người bà con rất thân thuộc, này, một vị thiên sứ
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của Chúa hiện ra bảo tôi rằng: A Mu Léc, ngươi hãy trở về nhà ngươi, vì ngươi phải
cho một vị tiên tri của Chúa ăn uống; phải, một người thánh thiện, là một người
được Thượng Đế chọn lựa; vì người đã nhịn ăn nhiều ngày vì tội lỗi của dân này, nên
bây giờ người ấy rất đói, và ngươi phải tiếp đón người vào nhà mình mà cho ăn uống,
rồi người sẽ ban phước cho ngươi và cho gia đình ngươi; và ơn phước của Chúa sẽ ban
xuống cho ngươi và gia đình ngươi.

8 Và chuyện rằng, tôi vâng lời vị thiên sứ và trở về nhà. Và trên đường về nhà tôi gặp
người mà vị thiên sứ đã bảo tôi là: Ngươi hãy tiếp đón vào nhà mình—và này, người
đó chính là người vừa nói với các người về những việc của Thượng Đế.

9 Và vị thiên sứ đã bảo tôi rằng người ấy là một người thánh thiện; vì thế mà tôi biết
ông là một người thánh thiện theo như lời vị thiên sứ của Thượng Đế.

10 Và lại nữa, tôi biết những điều ông đã làm chứng là đúng sự thật; vì này, tôi nói cho
các người hay rằng, quả thật như Chúa là Đấng hằng sống, Ngài đã sai thiên sứ của
Ngài đến bày tỏ những điều ấy cho tôi biết; và vị thiên sứ đã làm điều này khi An Ma
cư ngụ trong nhà tôi.

11 Vì này, ông đã ban phước cho gia đình tôi, ông đã ban phước cho tôi và cho vợ con
tôi, cho cha mẹ tôi cùng bà con tôi nữa; phải, ông đã chúc phước cho tất cả gia quyến
tôi, và phước lành của Chúa đã đến cùng chúng tôi theo như những lời ông nói.

12 Và giờ đây, khi A Mu Léc nói xong những lời này thì dân chúng bắt đầu ngạc
nhiên, vì họ thấy rằng, có hơn một người làm chứng về những điều họ bị kết tội, và
luôn cả những điều sẽ xảy đến, thể theo tinh thần tiên tri đã có trong họ.

13 Tuy vậy vẫn còn một số người muốn tra hỏi hai ông. Họ mong rằng, nhờ thủ đoạn
khéo léo họ có thể hỏi vặn để gài bẫy hai ông trong lời nói, để họ có bằng cớ chống lại
hai ông và bắt hai ông giao cho các phán quan của họ, khiến hai ông phải bị xét xử
theo luật pháp, để hai ông phải bị hành quyết hay bị hạ ngục, tùy theo tội trạng mà họ
có thể gán hoặc làm chứng chống lại hai ông.

14 Bấy giờ, những kẻ tìm cách hủy diệt hai ông là những luật gia, là những người do
dân chúng mướn hoặc chỉ định để thi hành luật pháp trong lúc xử án hay là trong lúc
xét xử tội trạng của dân chúng trước mặt các phán quan.

15 Bấy giờ những luật gia này đều am hiểu tất cả nghệ thuật và xảo kế của dân chúng;
và điều này là để giúp họ trở nên thông thạo trong nghề nghiệp của mình.

16 Và chuyện rằng họ bắt đầu tra vấn A Mu Léc để mong rằng, ông sẽ vấp váp trong
lời nói của mình, hay nói trái ngược lại với những điều ông đã nói.

17 Bấy giờ, họ có ngờ đâu A Mu Léc có thể biết rõ dự tính của họ. Nhưng chuyện
rằng, khi họ vừa bắt đầu chất vấn ông, ông đã thấu hiểu được tư tưởng của họ nên ông
bảo họ rằng: Hỡi các người là thế hệ độc ác và ngược ngạo, các người là những luật gia
và những kẻ đạo đức giả, vì các người đang xây dựng nền móng của quỷ dữ; vì các
người đang dựng lên những chiếc bẫy để sập bắt những thánh nhân của Thượng Đế.

18 Các người đang lập mưu để làm sai lạc đường lối của những người ngay chính và tự
chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế lên đầu mình, ngay cả đưa đến sự diệt vong
hoàn toàn cho dân này.

19 Phải, Mô Si A đã nói rất chí lý, là vị vua cuối cùng của chúng ta, khi ông sắp
nhường ngôi vua nhưng không có ai để trao lại, muốn cho dân này tự cai trị bằng
tiếng nói của mình—phải, vua đã nói rất chí lý rằng, nếu một ngày nào đó tiếng nói
của dân này lại lựa chọn sự bất chính, nghĩa là đến lúc nào dân này sa vào vòng phạm
giới thì đó tức là đã đến lúc họ chín muồi cho sự hủy diệt vậy.

20 Và giờ đây tôi nói cho các người hay rằng, Chúa đã phán xét những hành vi bất
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chính của các người một cách thích đáng; qua tiếng nói của các thiên sứ Ngài đã rao
truyền cho dân này một cách thích đáng rằng: Các ngươi hãy hối cải, hãy hối cải, vì
vương quốc thiên thượng đã gần kề.

21 Phải, qua tiếng nói của các thiên sứ Ngài đã rao truyền cho dân này hay rằng: Ta sẽ
xuống giữa đám dân ta với sự vô tư và công lý trong tay ta.

22 Phải, tôi nói cho các người hay rằng, nếu không nhờ lời cầu nguyện của những
người ngay chính đang sống trong xứ này, thì ngay bây giờ các người đã bị viếng phạt
bằng sự hủy diệt hoàn toàn rồi; sự hủy diệt đó không phải là bị nạn lụt, như dân
chúng bị ở thời Nô Ê, nhưng sẽ bằng nạn đói, bệnh dịch, và gươm đao.

23 Nhưng nhờ lời cầu nguyện của những người ngay chính mà các người được tha;
vậy nên giờ đây nếu các người xua đuổi những người ngay chính ra khỏi đám các
người, thì lúc đó Chúa sẽ không dằn tay của Ngài lại được; nhưng trong cơn giận dữ
mãnh liệt của Ngài, Ngài sẽ đến sửa phạt các người; lúc đó các người sẽ bị đánh phạt
bởi nạn đói, bệnh dịch, và gươm đao; và đã gần đến lúc rồi trừ phi các người hối cải.

24 Và giờ đây, chuyện rằng, dân chúng lại càng tức giận A Mu Léc hơn, và họ la lên
rằng: Kẻ này đã thóa mạ các luật pháp công minh của chúng ta cùng những luật gia
thông thái mà chúng ta đã lựa chọn.

25 Nhưng A Mu Léc đã dang tay ra mà kêu lớn hơn với họ rằng: Hỡi các người là thế
hệ độc ác và ngược ngạo, làm sao quỷ Sa Tan lại có thể chế ngự trái tim của các người
sâu đậm đến như vậy? Tại sao các người lại chịu nhượng bộ nó để nó có quyền hành
sai khiến và bịt mắt các người, khiến các người không chịu hiểu những lời đã được
thốt ra đúng theo lẽ thật?

26 Vì này, phải chăng tôi đã làm chứng nghịch lại luật pháp của các người? Các người
không hiểu; các người bảo rằng tôi đã nói lời chống báng lại luật pháp của các người;
nhưng tôi đâu có nói như vậy, trái lại tôi còn nói tốt cho luật pháp các người để xứng
cho việc kết án các người.

27 Và này giờ đây tôi nói cho các người hay rằng, nền tảng của sự hủy diệt của dân này
đang bắt đầu được xây dựng bởi sự bất chính của các luật gia và các phán quan của các
người.

28 Và giờ đây chuyện rằng, khi A Mu Léc nói xong những lời ấy, dân chúng lại la lên
phản đối ông rằng: Giờ đây chúng ta biết người này là con của quỷ dữ, vì hắn đã nói
dối chúng ta; vì hắn đã nói lời chống báng luật pháp của chúng ta. Vậy mà hắn lại bảo
hắn không chống báng luật pháp của chúng ta.

29 Và lại nữa, hắn còn thóa mạ các luật gia và các phán quan của chúng ta.
30 Và chuyện rằng, các luật gia đã gieo vào lòng dân chúng ý nghĩ họ phải ghi nhớ

những điều này để chống lại ông.
31 Và trong đám này có một người tên là Giê Rôm. Bấy giờ hắn là người đứng đầu

trong việc buộc tội A Mu Léc và An Ma, vì hắn là một người thành thạo nhất trong
đám và có nhiều việc giao dịch với dân chúng.

32 Bấy giờ mục đích của các luật gia này là trục lợi; và họ thủ lợi tùy theo việc làm của
họ.

AnMa 11
1 Giờ đây, trong luật pháp của Mô Si A có nói rằng, mỗi vị phán quan của luật pháp,

hay là những người được chỉ định giữ chức xét xử, đều được lãnh một số tiền thù lao
tùy theo thời gian họ lao nhọc để xét xử những người bị dẫn đến trước mặt mình để
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được xét xử.
2 Bấy giờ nếu có một người mắc nợ một người khác nhưng không trả món nợ mình

đã mắc thì y bị thưa kiện tới vị phán quan; và vị phán quan sẽ dùng uy quyền của mình
sai cảnh lại đi áp giải người này lại trước mặt mình; rồi vị phán quan xét xử người này
theo luật pháp và những chứng cớ buộc tội y, và như vậy là người này bị buộc phải trả
lại những gì y đã mắc, nếu không, sẽ bị tịch thu của cải hay bị trục xuất khỏi dân
chúng, chẳng khác chi một kẻ cắp hay một tên cướp vậy.

3 Và vị phán quan nhận tiền thù lao tùy theo thời gian làm việc của mình—một sê
nin vàng một ngày, hay một sê num bạc, tương đương với một sê nin vàng; và điều này
căn cứ theo luật pháp đã được ban hành.

4 Sau đây là tên các bản vị vàng và bạc tính theo giá trị khác nhau của chúng. Và
những tên gọi này là do dân Nê Phi đặt ra, vì họ không tính theo cách thức của người
Do Thái ở Giê Ru Sa Lem; họ cũng không đo lường theo cách của người Do Thái;
nhưng họ lại thay đổi phép tính và cách đo lường tùy theo ý muốn và hoàn cảnh của
người dân trong mỗi thế hệ, cho đến thời chế độ các phán quan thì đã được vua Mô Si
A ban hành.

5 Bấy giờ cách tính toán của họ được ấn định như sau: sê nin vàng, sê ôn vàng, sum
vàng, và lim na vàng.

6 Sê num bạc, am no bạc, e rom bạc, và ôn ti bạc.
7 Một sê num bạc tương đương với một sê nin vàng, và cũng tương đương với một

giạ lúa đại mạch hay các ngũ cốc khác.
8 Bấy giờ giá trị của một sê ôn vàng bằng hai sê nin.
9 Và giá trị một sum vàng bằng hai sê ôn.
10 Và một lim na vàng giá trị bằng tất cả những thứ kia góp lại.
11 Và một am no bạc bằng hai sê num.
12 Và một e rom bạc bằng bốn sê num.
13 Và một ôn ti thì lớn bằng tất cả những thứ kia gom lại.
14 Này, sau đây là giá trị của những bản vị nhỏ hơn trong phép tính của họ—
15 Một síp lon giá trị bằng nửa sê num; vậy nên, một síp lon giá trị chỉ bằng nửa giạ

lúa đại mạch.
16 Và một síp lum bằng nửa síp lon.
17 Và một lê a bằng nửa síp lum.
18 Bấy giờ là trị số theo cách tính toán của họ.
19 Một an ti ôn vàng bằng ba síp lon.
20 Bấy giờ đó là mục đích duy nhất để trục lợi, vì họ nhận tiền thù lao tùy theo công

việc mình làm, vậy nên họ xúi giục dân chúng nổi lên bạo động, và làm tất cả mọi cách
thức gây rối và độc ác để họ có nhiều công việc làm, ngõ hầu họ có thể kiếm được
nhiều tiền nhờ những vụ kiện tụng được mang ra xét xử trước mặt họ; vì thế mà họ
xúi giục dân chúng chống đối An Ma và A Mu Léc.

21 Và gã Giê Rôm này bắt đầu hạch hỏi A Mu Léc rằng: Ông có chịu trả lời mấy câu
tôi sắp hỏi ông đây không? Bấy giờ Giê Rôm là một người rất lão luyện về các mưu
mô của quỷ dữ để hắn có thể hủy hoại những điều thiện; vì thế hắn mới nói với A Mu
Léc rằng: Ông có chịu trả lời những câu tôi sắp hỏi đây không?

22 Và A Mu Léc trả lời hắn rằng: Có, nếu điều hợp ý với Thánh Linh của Chúa hằng
có trong ta; vì ta sẽ không nói điều gì trái với Thánh Linh của Chúa. Và Giê Rôm nói
với ông rằng: Này, đây là sáu ôn ti bạc, và tôi sẽ biếu ông hết số bạc này nếu ông chịu
phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Tối Cao.
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23 Bấy giờ A Mu Léc đáp lại rằng: Hỡi đứa con của ngục giới, sao ngươi lại cám dỗ
ta? Ngươi có biết rằng những người ngay chính không nhượng bộ những sự cám dỗ
như vậy không?

24 Ngươi có tin rằng không có Thượng Đế không? Ta nói cho ngươi hay: Không,
ngươi biết có một Thượng Đế, nhưng ngươi lại yêu chuộng lợi lộc hơn yêu kính Ngài.

25 Và giờ đây, ngươi nói dối với ta trước mặt Thượng Đế. Ngươi bảo rằng: Xem đây
sáu ôn ti bạc, một số tiền rất lớn tôi sẽ tặng ông. Nhưng trong thâm tâm ngươi, ngươi
đâu có muốn cho ta; ngươi chỉ có một ý muốn duy nhất là ta sẽ chối bỏ Đấng Thượng
Đế chân thật và hằng sống, để ngươi có lý do hủy diệt ta. Và giờ đây này, vì sự tà ác lớn
lao đó, ngươi sẽ nhận lãnh phần thưởng của mình.

26 Và Giê Rôm nói với ông: Ông bảo rằng có một Đấng Thượng Đế chân thật và
hằng sống phải không?

27 Và A Mu Léc đáp lại: Phải, có một Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.
28 Thế rồi Giê Rôm nói: Có nhiều hơn một Thượng Đế không?
29 Và ông đáp: Không.
30 Thế rồi Giê Rôm lại hỏi ông: Làm sao ông biết được những điều này?
31 Và ông đáp lại: Một thiên sứ đã cho ta biết những điều này.
32 Và Giê Rôm lại hỏi thêm: Đấng sẽ đến là ai? Có phải Vị Nam Tử của Thượng Đế

không?
33 Và ông đáp: Phải.
34 Và Giê Rôm lại hỏi: Phải chăng Ngài sẽ giải cứu dân của Ngài trong tội lỗi của họ?

A Mu Léc bèn đáp lời và nói với hắn rằng: Ta nói cho ngươi hay, Ngài sẽ không làm
vậy, vì Ngài không thể chối bỏ lời nói của Ngài được.

35 Thế rồi, Giê Rôm nói với dân chúng rằng: Đồng bào hãy chú tâm ghi nhớ những
điều này, vì ông ta bảo chỉ có một Thượng Đế; vậy mà ông ta lại còn bảo Vị Nam Tử
của Thượng Đế sẽ đến, nhưng sẽ không cứu dân Ngài—chẳng khác chi ông ta có
quyền sai khiến Thượng Đế vậy.

36 Thế rồi, A Mu Léc lại bảo với Giê Rôm rằng: Này, ngươi đã nói dối, vì ngươi bảo
rằng ta nói như thể ta có quyền sai khiến Thượng Đế vì ta bảo là Ngài sẽ không giải
cứu dân Ngài trong tội lỗi của họ.

37 Và ta nói lại cho ngươi hay rằng: Ngài không thể cứu họ trong tội lỗi của họ; vì ta
không thể chối bỏ lời của Ngài được, và Ngài có phán rằng: Không một vật gì ô uế có
thể thừa hưởng vương quốc thiên thượng; như vậy thì các người làm sao có thể được
giải cứu nếu các người không thừa hưởng được vương quốc thiên thượng? Vậy nên,
các người không được giải cứu khi đang còn ở trong tội lỗi của mình.

38 Thế rồi Giê Rôm lại hỏi ông: Có phải Vị Nam Tử của Thượng Đế chính là Đức
Chúa Cha Vĩnh Cửu không?

39 Và A Mu Léc nói với hắn rằng: Phải, Ngài chính là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của
cả trời đất cùng tất cả vạn vật trong ấy; Ngài là ban đầu và cuối cùng, đầu tiên và cuối
cùng;

40 Và Ngài sẽ xuống thế gian để cứu chuộc dân Ngài; và Ngài sẽ tự nhận lấy tất cả
những sự phạm giới của những ai tin nơi danh Ngài; và những người đó sẽ có được
cuộc sống vĩnh cửu, và sự cứu rỗi sẽ không đến với ai khác.

41 Vậy nên, những kẻ độc ác sẽ bị giữ nguyên tình trạng cũ, như không có sự cứu
chuộc nào xảy ra cả, ngoại trừ việc những dây trói buộc của sự chết sẽ được cởi bỏ; vì
này, khi ngày đó đến, tất cả mọi người đều sẽ sống lại từ cõi chết và đứng trước mặt
Thượng Đế, để được phán xét tùy theo việc làm của mình.
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42 Này, có một cái chết được mệnh danh là cái chết thể chất; và cái chết của Đấng Ky
Tô sẽ cởi bỏ những dây trói buộc của cái chết thể chất này, để mọi người có thể sống
lại từ cái chết thể chất này.

43 Linh hồn và thể xác sẽ được kết hợp lại trong hình thể toàn hảo của nó; tất cả tứ
chi và khớp xương sẽ trở lại hình thể nguyên vẹn của nó chẳng khác chi chúng ta hiện
đang sống bây giờ; và chúng ta sẽ được dẫn đến đứng trước mặt Thượng Đế với sự
hiểu biết như chúng ta biết hiện giờ, và có một trí nhớ minh mẫn về tất cả những tội
lỗi mình đã phạm.

44 Này, sự phục hồi này sẽ đến với tất cả mọi người, cả già lẫn trẻ, cả nô lệ lẫn tự do, cả
nam lẫn nữ, cả người ngay chính lẫn người tà ác; và sẽ không có một sợi tóc nào trên
đầu họ bị mất đi; trái lại tất cả mọi thứ sẽ được hoàn lại hình thể toàn hảo của nó như
trong thể xác hiện giờ, và sẽ được dẫn tới và trình diện trước rào phán xét của Đấng
Ky Tô Đức Chúa Con, cùng Thượng Đế Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh, mà cả
ba Đấng cùng là một Đấng Thượng Đế Vĩnh Cửu, để được xét xử tùy theo những việc
làm của mình, dù cho những việc làm đó thiện hay ác.

45 Giờ đây này, tôi đã nói với các người về cái chết của thể xác hữu diệt và luôn cả về
sự phục sinh của thể xác hữu diệt nữa. Tôi nói cho các người hay rằng, thể xác hữu
diệt này sẽ được sống lại trở thành thể xác bất diệt, nghĩa là từ cái chết, hay là từ cái
chết đầu tiên đến sự sống, để họ không thể chết được nữa; linh hồn sẽ kết hợp lại với
thể xác để không bao giờ bị tách lìa nữa; và do đó trọn thể xác và linh hồn sẽ trở thành
thuộc linh và bất diệt, để họ không còn bị hư rã nữa.

46 Giờ đây, khi A Mu Léc dứt lời, thì dân chúng lại bắt đầu ngạc nhiên, và Giê Rôm
cũng bắt đầu run sợ. Và những lời nói của A Mu Léc đã chấm dứt như vậy, hay đây là
tất cả những gì tôi đã ghi chép.

AnMa 12
1 Giờ đây, An Ma thấy rằng những lời nói của A Mu Léc đã làm cho Giê Rôm phải nín

lặng, vì ông thấy A Mu Léc đã bắt được sự dối trá và lừa gạt của hắn để hủy diệt ông và
khi thấy hắn bắt đầu run sợ vì ý thức được những tội lỗi của mình, ông bèn mở miệng
bắt đầu nói với hắn, và đồng thời xác nhận những lời nói của A Mu Léc, cùng giải
thích các sự việc, hay để diễn giải các thánh thư một cách sâu rộng hơn những lời A
Mu Léc đã nói.

2 Giờ đây những lời An Ma nói với Giê Rôm đều được đám dân chúng đang đứng
chung quanh nghe rõ hết; vì dân chúng tụ lại rất đông, và ông đã nói như vầy:

3 Giờ đây Giê Rôm, ngươi thấy rằng ngươi đã bị bắt quả tang khi nói những lời gian
dối đầy quỷ kế của ngươi, vì không những ngươi chỉ dối trá với loài người mà ngươi
còn dối trá cả với Thượng Đế nữa; vì này, Ngài biết tất cả tư tưởng của ngươi, và ngươi
cũng thấy rằng, Thánh Linh của Ngài đã tiết lộ những tư tưởng của ngươi cho chúng
ta biết;

4 Và ngươi cũng thấy rằng, chúng ta biết rằng kế hoạch của ngươi là một kế hoạch
hết sức tinh xảo dựa trên sự tinh xảo của quỷ dữ, vì ngươi nói dối và gạt gẩm dân này
để ngươi xúi giục họ chống lại chúng ta khiến họ thóa mạ và xua đuổi chúng ta—

5 Này, đây là kế hoạch của kẻ thù nghịch của ngươi, và nó đã tác động quyền năng
của nó trong ngươi. Giờ đây ta mong ngươi hãy nhớ rằng những gì ta nói với ngươi là
ta nói với tất cả mọi người.

6 Và này, tôi nói cho tất cả mọi người hay rằng, đó là một chiếc bẫy của kẻ thù
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nghịch đang giương ra để sập bắt dân này, để nó bắt các người phải thần phục nó, để
nó trói buộc các người vào xiềng xích của nó, khiến nó có thể xiềng xích các người vào
sự hủy diệt vĩnh viễn, dưới quyền năng giam cầm của nó.

7 Giờ đây khi An Ma nói xong những lời này, thì Giê Rôm bắt đầu run rẩy hơn, vì
càng lúc hắn càng bị quyền năng của Thượng Đế khuất phục; và hắn cũng nhận biết
rằng, cả An Ma lẫn A Mu Léc đều hiểu rõ hắn, vì hắn nhận thấy rằng họ đã biết rõ
những tư tưởng và ý định trong thâm tâm hắn; vì họ đã được ban cho quyền năng để
có thể biết được những điều này theo tinh thần tiên tri.

8 Và Giê Rôm bắt đầu hỏi họ một cách sốt sắng để được biết thêm về vương quốc
của Thượng Đế. Và hắn hỏi An Ma rằng: Khi nói về sự phục sinh của người chết, A
Mu Léc có nói rằng tất cả mọi người đều sống lại từ cõi chết, cả người biện minh lẫn
người không thể biện bạch, và được dẫn đến đứng trước mặt Thượng Đế để được xét
xử theo việc làm của mình, điều này có ý nghĩa gì?

9 Và thế rồi An Ma bắt đầu giải nghĩa những điều này cho hắn nghe mà rằng: Nhiều
người được tiết lộ cho biết những điều kín nhiệm của Thượng Đế, nhưng họ nhận
được lệnh rất nghiêm khắc là chỉ được tiết lộ một phần những lời Ngài đã ban phát
cho con cái loài người, tùy theo sự chú tâm và cần mẫn của họ đối với Ngài.

10 Và vì thế, kẻ nào chai đá trong lòng chỉ nhận được một phần nhỏ lời của Thượng
Đế, còn kẻ nào không chai đá trong lòng thì sẽ được ban cho phần lớn lời của Ngài,
cho đến khi kẻ ấy được ban cho để biết được những điều kín nhiệm của Thượng Đế
cho đến khi kẻ ấy biết những điều này một cách đầy đủ.

11 Và những người chai đá trong lòng thì được ban cho một phần nhỏ lời của Thượng
Đế cho đến khi họ không còn hiểu được chút gì về những sự kín nhiệm của Ngài; và
rồi họ bị quỷ dữ bắt cầm tù, và bị sai khiến theo ý muốn của nó cho đến khi phải bị
hủy diệt. Này, đây là những điều người ta thường ám chỉ là xiềng xích của ngục giới.

12 Và A Mu Léc đã nói rõ về sự chết, và việc được sống lại từ trạng thái hữu diệt này
sang trạng thái bất diệt, và việc được dẫn đến trước rào phán xét của Thượng Đế để
được xét xử tùy theo những việc làm của mình.

13 Rồi nếu lòng chúng ta đã bị chai đá, phải, nếu chúng ta đã chai đá trong lòng mà
chống lại lời của Thượng Đế đến đỗi vẫn không tìm thấy lời của Ngài trong chúng ta,
thì đó là lúc trạng thái của chúng ta sẽ thật khủng khiếp, vì lúc đó chúng ta sẽ bị kết tội.

14 Vì lời nói của chúng ta sẽ kết tội chúng ta, phải, tất cả những việc làm của chúng ta
sẽ kết tội chúng ta; chúng ta sẽ không được xem như là không tì vết; và tư tưởng của
chúng ta cũng sẽ kết tội chúng ta; và trong trạng thái đáng sợ này, chúng ta sẽ không
dám ngước mặt lên nhìn Thượng Đế của mình; mà chúng ta sẽ vui mừng nếu chúng
ta có thể khiến cho đá và núi đổ lên chúng ta để che giấu chúng ta khỏi sự hiện diện
của Ngài.

15 Nhưng điều này không thể có được; chúng ta vẫn phải bước ra đứng trước mặt
Ngài, trong sự vinh quang, quyền năng, mãnh lực, vẻ uy nghiêm, và quyền thống trị
của Ngài; và chúng ta phải thừa nhận trong sự hổ thẹn vĩnh viễn của chúng ta rằng,
tất cả sự phán xét của Ngài đều công bình; Ngài công bình trong mọi việc làm của
Ngài, và Ngài rất thương xót con cái loài người, Ngài có đủ quyền năng để cứu vớt
những ai tin nơi danh Ngài và đem lại thành quả xứng đáng đối với sự hối cải.

16 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay, đó là lúc cái chết xảy đến, đó là cái chết
thứ hai, tức là cái chết thuộc linh; đó là lúc mà những kẻ nào đã chết trong tội lỗi của
mình đối với cái chết thể chất, thì cũng sẽ phải hứng chịu cái chết thuộc linh nữa;
phải, họ sẽ chết đối với những gì có liên quan tới sự ngay chính.
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17 Đó là lúc mà những cực hình của họ sẽ là hồ lửa với diêm sinh, mà ngọn của nó cứ
dâng lên mãi mãi và đời đời; và đó là lúc mà họ bị xiềng xích trói chặt vào sự hủy diệt
vĩnh viễn dưới quyền năng và sự giam cầm của quỷ Sa Tan, sau khi nó thống trị họ tùy
ý thích của nó.

18 Rồi lúc đó, tôi nói cho các người hay, họ sẽ ở trong tình trạng như chưa bao giờ có
sự cứu chuộc được thực hiện; vì họ không thể được cứu chuộc theo công lý của
Thượng Đế; và họ cũng không thể chết được, vì chẳng còn sự hư rã nữa.

19 Giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma dứt lời, dân chúng bắt đầu kinh ngạc hơn nữa.
20 Nhưng có một người tên là An Tô Na, là một lãnh tụ giữa họ, tiến lên hỏi An Ma

rằng: Ông vừa nói rằng loài người sẽ sống lại từ cõi chết và được thay đổi từ trạng thái
hữu diệt này qua trạng thái bất diệt, và linh hồn không bao giờ có thể chết được, điều
này có nghĩa gì?

21 Đoạn thánh thư sau đây có nghĩa gì khi nói rằng Thượng Đế đặt các thần Chê Ru
Bin với gươm lửa chói lòa trấn giữ phía đông vườn Ê Đen để cho thủy tổ chúng ta
không thể vào được mà ăn trái cây sự sống để sống mãi mãi? Và do đó chúng tôi thấy
rằng, họ không thể có cơ hội để sống mãi mãi được.

22 Thế rồi An Ma đáp lời hắn rằng: Đây là điều mà tôi sắp giải thích. Chúng ta đã
biết là A Đam sa ngã vì đã ăn trái cấm, theo lời của Thượng Đế; và do đó chúng ta thấy
rằng, vì sự sa ngã của ông nên tất cả nhân loại trở thành một dân tộc lạc lối và sa ngã.

23 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay rằng, nếu lúc ấy A Đam có thể ăn trái cây
sự sống thì sẽ không có sự chết xảy ra, và lời của Thượng Đế đã trở thành vô hiệu lực,
và làm cho Thượng Đế trở thành kẻ nói dối, vì Ngài đã phán rằng: Nếu ngươi ăn thì
chắc chắn ngươi sẽ chết.

24 Và chúng ta thấy rằng: Cái chết đã đến với nhân loại, phải, cái chết mà A Mu Léc
đã nói là cái chết thể chất; tuy nhiên, phải có một kỳ hạn dành cho loài người để họ
có thể hối cải; vậy nên, cuộc đời này trở thành một trạng thái thử thách, một thời gian
chuẩn bị để gặp Thượng Đế; một thời gian chuẩn bị cho trạng thái bất tận mà chúng
tôi đã nói đến, đó là trạng thái sau sự phục sinh của người chết.

25 Này, nếu không có kế hoạch cứu chuộc được trù liệu từ lúc thế gian mới được tạo
dựng, thì sẽ chẳng có sự phục sinh của người chết; nhưng một kế hoạch cứu chuộc đã
được trù liệu, và kế hoạch này sẽ mang lại sự phục sinh cho người chết, như đã được
nói đến.

26 Và giờ đây này, nếu ngày xưa thủy tổ chúng ta ăn trái cây sự sống thì họ đã khổ sở
mãi mãi, vì không được trạng thái chuẩn bị nào; và như vậy thì kế hoạch cứu chuộc đã
bị thất bại, và lời của Thượng Đế đã trở thành vô ích, không có hiệu lực gì.

27 Nhưng này, sự việc đã không xảy ra như vậy; trái lại loài người đã được ấn định
phải chết; và sau cái chết họ phải bị phán xét, đó chính là sự phán xét mà chúng tôi đã
nói tới, đó là lúc chung cuộc.

28 Và sau khi Thượng Đế đã ấn định những sự việc này phải xảy đến với loài người,
thì này, Ngài lại thấy rằng, điều thích đáng cho loài người là họ phải được cho biết về
những điều Ngài đã ấn định cho họ.

29 Vậy nên, Ngài đã phái các thiên sứ đến nói chuyện cùng họ, và các vị này đã làm
cho loài người nhìn thấy sự vinh quang của Ngài.

30 Và từ đó họ bắt đầu cầu gọi đến danh Ngài; vậy nên Thượng Đế đã nói chuyện với
loài người và tiết lộ cho họ biết kế hoạch cứu chuộc là kế hoạch đã được chuẩn bị từ
lúc thế gian mới được tạo dựng; và Ngài tiết lộ cho họ biết điều đó tùy theo đức tin,
sự hối cải, và những việc làm thánh thiện của họ.
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31 Vậy nên, Ngài ban cho loài người những lệnh truyền, vì loài người đã phạm những
lệnh truyền thứ nhất có liên quan tới những sự việc thế tục, và đã trở thành như các vị
Chúa, biết phân biệt thiện ác, tự đặt mình vào trạng thái chủ động, hay là đã được đặt
vào trạng thái để hành động tùy theo sở thích và ý muốn của mình, dù để làm điều
thiện hay điều ác—

32 Vậy nên Thượng Đế đã ban cho họ những lệnh truyền sau khi đã cho họ biết kế
hoạch cứu chuộc, để họ đừng làm điều ác, vì sự trừng phạt sẽ là cái chết thứ hai, là cái
chết vĩnh viễn đối với những gì có liên quan tới sự ngay chính; vì đối với những người
này, kế hoạch cứu chuộc sẽ không có quyền năng gì hết, vì những việc làm công lý
không thể bị hủy diệt được, thể theo lòng nhân từ cao cả của Thượng Đế.

33 Nhưng Thượng Đế đã kêu gọi loài người trong danh Vị Nam Tử của Ngài, (điều
này nằm trong kế hoạch cứu chuộc đã được dự trù) với lời rằng: Nếu các ngươi hối cải
và không chai đá trong lòng thì ta sẽ thương xót các ngươi qua Con Độc Sinh của ta;

34 Vậy nên, bất cứ kẻ nào hối cải và không chai đá trong lòng đều sẽ có quyền hưởng
được sự thương xót qua Con Độc Sinh của ta, để được xá miễn các tội lỗi của mình;
và những kẻ này sẽ được bước vào chốn an nghỉ của ta.

35 Và bất cứ kẻ nào chai đá trong lòng và phạm điều bất chính, này, ta thề trong cơn
thịnh nộ của ta rằng, kẻ đó sẽ không được bước vào chốn an nghỉ của ta.

36 Và giờ đây, hỡi đồng bào, này tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người chai đá
trong lòng thì các người sẽ không được bước vào chốn an nghỉ của Chúa; vậy nên sự
bất chính của các người sẽ khiêu khích Ngài, khiến Ngài phải trút cơn thịnh nộ của
Ngài xuống các người như lần khiêu khích đầu tiên, phải, theo lời của Ngài thì lần
khiêu khích sau cùng cũng như lần khiêu khích đầu tiên, đều đưa lại sự hủy diệt vĩnh
viễn cho linh hồn các người; vậy nên, theo lời của Ngài thì cái chết sau cùng cũng
không khác chi cái chết đầu tiên.

37 Và giờ đây, hỡi đồng bào, một khi chúng ta đã biết được những điều này, và những
điều này có thật, chúng ta hãy hối cải và chớ nên chai đá trong lòng, để chúng ta
không khiêu khích Chúa, Thượng Đế của chúng ta, trút cơn thịnh nộ của Ngài xuống
chúng ta, theo những lệnh truyền lần thứ hai mà Ngài đã ban cho chúng ta đây;
nhưng chúng ta hãy bước vào chốn an nghỉ của Thượng Đế, là nơi đã được chuẩn bị
theo như lời Ngài phán.

AnMa 13
1 Và lại nữa, hỡi đồng bào, tôi muốn nhắc nhở cho các người nhớ lại thời kỳ Đức Chúa

Trời ban những lệnh truyền này cho con cái của Ngài. Và tôi muốn các người nhớ
rằng Đức Chúa Trời đã sắc phong các thầy tư tế theo thánh ban của Ngài, mà đó cũng
là theo thánh ban của Vị Nam Tử của Ngài, để giảng dạy những điều này cho dân
chúng.

2 Và những thầy tư tế đó được sắc phong theo ban của Vị Nam Tử của Ngài, trong
một cách thức mà nhờ đó dân chúng có thể biết được cách nào để trông đợi Vị Nam
Tử của Ngài cho sự cứu chuộc.

3 Và đây là cách thức mà họ được sắc phong—họ đã được kêu gọi và chuẩn bị từ lúc
thế gian mới được tạo dựng theo sự hiểu biết trước của Thượng Đế, nhờ họ có đức tin
mãnh liệt và những việc làm tốt lành; thoạt tiên họ được tự do lựa chọn điều thiện
hay điều ác; vì họ đã chọn lựa điều thiện và thực hành một đức tin vô cùng mãnh liệt,
nên họ được kêu gọi bằng ơn kêu gọi thánh, phải, ơn kêu gọi thánh ấy đã được chuẩn
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bị cùng với, và dựa trên, sự cứu chuộc dự bị cho những người như thế.
4 Và nhờ đức tin mà họ được kêu gọi vào chức vụ thánh này, trong lúc có nhiều kẻ

khác lại chối bỏ Thánh Linh của Thượng Đế vì lòng dạ họ chai đá và tâm trí họ đui
mù, trong lúc đáng lẽ họ cũng được hưởng những đặc ân lớn lao như những người
anh em này của mình nếu họ không làm như vậy.

5 Hay nói tóm lại, thoạt tiên họ cũng được ngang hàng với những người anh em này
của mình, vì ơn kêu gọi thánh này đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng
cho những ai không chai đá trong lòng, là ơn kêu gọi trong và qua sự chuộc tội của
Con Độc Sinh là Đấng đã được chuẩn bị từ trước—

6 Và do đó họ được kêu gọi bởi ơn kêu gọi thánh này, và được sắc phong chức tư tế
thượng phẩm theo thánh ban của Thượng Đế, để giảng dạy các lệnh truyền của Ngài
cho con cái loài người, ngõ hầu họ cũng được bước vào chốn an nghỉ của Ngài—

7 Chức tư tế thượng phẩm này được lập theo ban của Vị Nam Tử của Ngài, là ban đã
có từ lúc thế gian mới được tạo dựng, hay nói cách khác, đã có từ lúc không có ngày
bắt đầu hay năm kết thúc, đã được chuẩn bị từ vĩnh cửu này tới suốt vĩnh cửu khác,
theo sự hiểu biết trước của Ngài về mọi sự việc—

8 Bấy giờ họ được sắc phong theo thể cách này—họ được kêu gọi bằng ơn kêu gọi
thánh, được sắc phong bằng một giáo lễ thánh và tiếp nhận chức tư tế thượng phẩm
thuộc thánh ban, mà ơn kêu gọi, giáo lễ và chức tư tế thượng phẩm này không có ban
đầu hay cuối cùng—

9 Do đó mà họ trở thành các thầy tư tế thượng phẩm mãi mãi theo ban của Vị Nam
Tử, Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, là Đấng không có ngày bắt đầu hay năm kết
thúc, là Đấng đầy ân điển, công bình và lẽ thật. Và quả thật vậy. A Men.

10 Bấy giờ, như tôi đã nói về thánh ban, hay là chức tư tế thượng phẩm này, nhiều
người đã được sắc phong và trở thành các thầy tư tế thượng phẩm của Thượng Đế; và
đó là nhờ đức tin mãnh liệt, sự biết hối cải và sự ngay chính của họ trước mặt Thượng
Đế, vì họ chọn hối cải và làm điều ngay chính hơn là phải bị diệt vong;

11 Vậy nên họ được kêu gọi theo thánh ban này, và được thánh hóa, và y phục của họ
được tẩy trắng nhờ máu của Chiên Con.

12 Thế rồi, sau khi họ được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh, sau khi y phục họ được
tẩy trắng, để trở nên tinh khiết và không tì vết trước mặt Thượng Đế, thì họ không
còn nhìn tội lỗi nữa trừ phi với một cái nhìn đầy sự ghê tởm, và có một số rất đông,
hết sức đông, đã được làm nên thanh khiết và được bước vào chốn an nghỉ của Chúa,
Thượng Đế của họ.

13 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong rằng các người sẽ biết hạ mình trước mặt
Thượng Đế, và mang lại thành quả xứng đáng đối với sự hối cải, để các người cũng
được bước vào chốn an nghỉ ấy.

14 Phải, hãy biết hạ mình như dân chúng dưới thời Mên Chi Xê Đéc, ông cũng là
một thầy tư tế thượng phẩm theo cùng thánh ban mà tôi đã nói tới. Ông cũng đã
nhận chức tư tế thượng phẩm này mãi mãi.

15 Và đây cũng chính là vị Mên Chi Xê Đéc mà Áp Ra Ham đã đóng thập phân cho
người; phải, ngay cả tổ phụ Áp Ra Ham của chúng ta cũng đã đóng thập phân từ một
phần mười của tất cả những gì ông có.

16 Bấy giờ những giáo lễ này đã được ban hành theo cách thức như vậy, để nhờ đó dân
chúng có thể trông chờ Vị Nam Tử của Thượng Đế, vì đó là một biểu tượng của ban
của Ngài, hay đó chính là thánh ban của Ngài, và điều này để họ có thể trông chờ Ngài
cho sự xá miễn tội lỗi của họ, ngõ hầu họ có thể bước vào chốn an nghỉ của Chúa.
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17 Bấy giờ vị Mên Chi Xê Đéc này là vua xứ Sa Lem; và dân của ông đã đi sâu vào
những điều bất chính và khả ố; phải, tất cả mọi người đều đi lạc hướng; họ đầy dẫy
mọi hành vi tà ác;

18 Nhưng Mên Chi Xê Đéc sau khi đã thực hành một đức tin mạnh mẽ và đã nhận
được chức phẩm của chức tư tế thượng phẩm theo thánh ban của Thượng Đế, đã
thuyết giảng sự hối cải cho dân mình. Và này, họ đã hối cải; và Mên Chi Xê Đéc trong
thời ông đã thiết lập được sự bình an trong xứ; vậy nên, ông được mệnh danh là
hoàng tử bình an, vì ông là vua của Sa Lem; và đã trị vì dưới quyền phụ thân ông.

19 Này, đã có nhiều người trước ông và cũng có nhiều người sau ông, nhưng không ai
vĩ đại hơn ông, vì thế mà họ đã đặc biệt nhắc nhở đến ông rất nhiều.

20 Giờ đây tôi không cần phải lập lại vấn đề này; những gì tôi đã nói cũng lấy làm đủ
rồi. Này, thánh thư trước mặt các người đó, nếu các người muốn làm sai ý nghĩa của
thánh thư thì đó chính là các người sẽ tự rước lấy sự hủy diệt vào thân vậy.

21 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma nói xong những lời này với họ, ông bèn đưa
tay về phía họ và nói lớn lên với giọng mạnh mẽ rằng: Bây giờ là lúc để hối cải, vì ngày
cứu rỗi đã gần kề.

22 Phải, và tiếng nói của Chúa do miệng các thiên sứ đã rao truyền điều đó cho mọi
quốc gia hay; phải, điều đó đã được rao truyền để cho họ có được tin lành vui mừng
lớn lao; phải, và Ngài làm vang dội những tin lành này cho tất cả dân của Ngài hay,
phải, cho cả những người sống tản lạc các nơi trên mặt đất; vì thế mà tin lành đó đã
đến với chúng ta.

23 Và tin lành ấy đã được loan báo cho chúng ta bằng những lời rất rõ ràng để chúng
ta có thể hiểu, ngõ hầu chúng ta không thể sai lầm; và sở dĩ như vậy là vì chúng ta là
những kẻ lang thang trên đất lạ; vậy nên, chúng ta quả là những người được ưu đãi lớn
lao, vì tin lành này đã được rao truyền cho chúng ta trên khắp vườn nho của chúng ta.

24 Vì này, ngay trong lúc này, các thiên sứ đang rao truyền điều này cho nhiều người
trong xứ chúng ta biết; và việc làm này có mục đích chuẩn bị tấm lòng con cái loài
người sẵn sàng tiếp nhận lời của Ngài vào lúc Ngài xuất hiện trong sự vinh quang của
Ngài.

25 Và giờ đây chúng ta chỉ còn trông đợi để nghe tin mừng về sự hiện đến của Ngài do
miệng các thiên sứ truyền rao; vì chúng ta không biết sẽ còn bao lâu nữa mới đến lúc.
Cầu xin Thượng Đế cho ngày ấy sẽ đến trong đời tôi; nhưng dù ngày ấy đến sớm hay
muộn tôi cũng vui mừng.

26 Và lúc Ngài đến thì tin này sẽ được loan báo cho những người công minh và thánh
thiện biết qua miệng các thiên sứ, để cho lời nói của tổ phụ chúng ta được ứng
nghiệm, thể theo những điều họ đã nói về Ngài dựa theo tinh thần tiên tri hằng có
trong họ.

27 Và giờ đây, hỡi đồng bào, từ trong thâm tâm tôi mong mỏi, phải, tôi mong mỏi với
một nỗi lo lắng lớn lao gần như đau đớn, rằng đồng bào nên nghe theo lời của tôi mà
từ bỏ các tội lỗi của mình, và chớ nên trì hoãn ngày hối cải của mình;

28 Song phải biết hạ mình trước mặt Chúa, cầu gọi đến thánh danh của Ngài, cảnh
tỉnh và cầu nguyện luôn luôn để khỏi bị cám dỗ ngoài sức chịu đựng của mình, ngõ
hầu được Đức Thánh Linh dẫn dắt để trở thành người khiêm nhướng, nhu mì, phục
tùng, kiên nhẫn, đầy tình thương yêu và nhịn nhục;

29 Có đức tin nơi Chúa, hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cuộc sống vĩnh cửu và
luôn luôn có sự mến yêu Thượng Đế trong lòng, để các người có thể được nâng cao
vào ngày sau cùng và được bước vào chốn an nghỉ của Ngài.
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30 Và cầu xin Chúa ban cho các người sự hối cải, để các người không chuốc lấy cơn
thịnh nộ của Ngài vào mình, để các người không bị trói buộc xuống bằng xiềng xích
của ngục giới, và khỏi phải chịu cái chết thứ hai.

31 Và An Ma còn nói nhiều điều khác nữa với dân chúng, nhưng không có ghi chép
trong sách này.

AnMa 14
1 Và chuyện rằng, sau khi ông dứt lời cùng dân chúng, thì có nhiều người tin theo lời

nói của ông, và họ bắt đầu hối cải và tìm hiểu thánh thư.
2 Nhưng đa số dân chúng lại muốn hủy diệt An Ma và A Mu Léc, vì họ tức giận An

Ma về những lời nói minh bạch mà ông đã nói với Giê Rôm; và họ còn nói rằng A Mu
Léc đã nói dối với họ, đã nhục mạ pháp luật và chống báng các luật gia và các phán
quan của họ.

3 Và họ cũng tức giận An Ma và A Mu Léc; và vì hai ông đã làm chứng quá rõ ràng
về sự độc ác của họ, nên họ tìm cách thủ tiêu hai ông một cách bí mật.

4 Nhưng chuyện rằng, họ không làm như vậy mà lại bắt hai người trói lại bằng dây
thừng rắn chắc, rồi dẫn hai người đến trước mặt vị trưởng phán quan trong xứ.

5 Và dân chúng đến đó làm chứng chống lại hai ông—họ làm chứng rằng hai ông đã
nhục mạ luật pháp, các luật gia, các phán quan, và luôn cả mọi người dân trong xứ
nữa; và hai ông cũng đã làm chứng rằng, chỉ có một Thượng Đế, và Ngài sẽ sai Vị
Nam Tử của Ngài xuống cùng dân chúng, nhưng Ngài sẽ không cứu họ; và dân chúng
còn làm chứng nhiều điều khác tương tợ như vậy để chống lại An Ma và A Mu Léc.
Bấy giờ, chuyện đã xảy ra như vậy trước mặt vị trưởng phán quan trong xứ.

6 Và chuyện rằng, Giê Rôm cảm thấy ngạc nhiên về những lời dân chúng đã nói ra;
Ông cũng nhận thức được trí óc mù quáng mà do những lời nói dối của ông đã gây ra
cho dân chúng; và tâm hồn ông bắt đầu cảm thấy bứt rứt vì đã ý thức được tội lỗi của
mình; phải, ông bắt đầu bị ám ảnh bởi những nỗi đau đớn của ngục giới.

7 Và chuyện rằng, ông bắt đầu kêu lên với dân chúng rằng: Này, tôi là kẻ có tội, và
hai người này là những người không tì vết trước mặt Thượng Đế. Rồi từ giờ phút ấy
trở đi ông bắt đầu biện hộ cho hai người; nhưng, dân chúng chửi rủa ông mà rằng:
Ngươi cũng bị quỷ ám nữa hay sao? Và họ khạc nhổ vào ông, họ xua đuổi ông ra khỏi
đám của họ, và còn xua đuổi luôn cả những người tin theo lời nói của An Ma và A Mu
Léc nữa; và dân chúng xua đuổi họ đi và sai người theo ném đá vào họ.

8 Rồi dân chúng còn tập trung vợ con họ lại, và những ai tin hay đã được dạy để tin
lời của Thượng Đế đều bị dân chúng bắt ném vào lửa, và họ còn đem các biên sử có
chứa đựng các thánh thư mà ném vào lửa để đốt cháy và tiêu hủy hết.

9 Và chuyện rằng, họ bắt An Ma và A Mu Léc áp giải tới nơi tuẫn đạo để hai ông
chứng kiến cái chết của những người bị lửa thiêu.

10 Và khi A Mu Léc trông thấy những nỗi đau đớn của những người đàn bà và trẻ con
đang bị lửa thiêu cháy, ông cũng thấy đau đớn như họ, ông bèn nói với An Ma rằng:
Làm sao chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng kinh khiếp này được? Vậy chúng ta
hãy dang tay ra và vận dụng quyền năng của Thượng Đế hằng có trong chúng ta mà
cứu họ thoát khỏi ngọn lửa.

11 Nhưng An Ma bảo ông rằng: Thánh Linh ngăn cản tôi, không cho tôi dang tay ra;
vì này, Chúa đón họ về với Ngài trong vinh quang, và Ngài chịu để cho dân chúng làm
như vậy, nghĩa là dân chúng làm việc này cho họ, theo lòng dạ chai đá của mình, để
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cho những sự phán xét của Ngài giáng lên dân chúng trong cơn thịnh nộ của Ngài
được công bình; và để cho máu của những kẻ vô tội sẽ lưu lại như một chứng cớ
chống lại họ, phải, máu đó sẽ kêu gào mạnh mẽ chống lại họ vào ngày sau cùng.

12 Thế rồi, A Mu Léc bèn nói với An Ma rằng: Này, có lẽ họ cũng sẽ thiêu luôn cả
chúng ta nữa.

13 Và An Ma đáp lại rằng: Hãy để việc ấy xảy ra tùy theo ý muốn của Chúa. Nhưng
này, công việc của chúng ta chưa hoàn tất, vậy họ không thiêu được chúng ta đâu.

14 Giờ đây chuyện rằng, sau khi xác những người bị ném vào lửa bị cháy thiêu hết, và
luôn cả các biên sử cũng cháy theo, thì vị trưởng phán quan trong xứ đến đứng trước
mặt An Ma và A Mu Léc trong khi hai người vẫn còn bị trói, rồi hắn lấy tay tát vào má
hai ông mà bảo rằng: Sau khi chứng kiến cảnh này, các ngươi có còn dám thuyết giảng
với dân này rằng họ sẽ bị ném vào hồ lửa với diêm sinh nữa không?

15 Này, các ngươi thấy rằng các ngươi không có một quyền năng gì để giải cứu những
người bị ném vào lửa cả, và luôn cả Thượng Đế nữa cũng không cứu được chúng dù
chúng cũng có cùng tín ngưỡng với các ngươi. Và viên phán quan này lại tát vào má
hai ông nữa và hỏi rằng: Các ngươi trả lời sao về việc này?

16 Bấy giờ viên phán quan này là người theo lề lối và tín ngưỡng của Nê Hô là kẻ đã
giết Ghê Đê Ôn.

17 Và chuyện rằng, An Ma và A Mu Léc đều không trả lời hắn một lời nào; hắn lại
đánh hai ông và giao hai ông cho các cảnh lại đem nhốt vào nhà giam.

18 Và sau khi hai ông bị giam được ba ngày, thì có nhiều luật gia, phán quan, các thầy
tư tế và thầy giảng có tín ngưỡng theo kiểu Nê Hô đến ngục thất tra hỏi hai ông nhiều
điều; nhưng hai ông không trả lời gì hết.

19 Và chuyện rằng, viên phán quan đứng trước mặt hai ông mà nói rằng: Sao các
ngươi không trả lời những người này? Các ngươi không biết là ta có quyền ném các
người vào ngọn lửa hay sao? Rồi hắn ta truyền lệnh cho hai ông phải nói, nhưng hai
ông vẫn không trả lời gì hết.

20 Và chuyện rằng, chúng bỏ đi, nhưng qua ngày hôm sau chúng lại đến; và viên phán
quan cũng lại tát vào má hai ông. Và nhiều người khác cũng đến đánh hai ông mà bảo
rằng: Các ngươi còn dám phán đoán dân này cùng chỉ trích luật pháp của chúng ta
nữa không? Nếu quả các ngươi có quyền năng lớn lao như vậy, thì tại sao các ngươi
không tự giải cứu cho mình?

21 Và chúng còn nói với hai ông nhiều điều khác tương tợ như vậy. Chúng nghiến
răng và khạc nhổ vào hai ông mà bảo rằng: Các ngươi có biết chúng ta sẽ có bộ mặt
như thế nào khi chúng ta bị đoán phạt không?

22 Và chúng còn nói với hai ông nhiều điều tương tợ như vậy, phải, nhiều điều với
luận điệu như vậy, để nhạo báng hai ông suốt nhiều ngày. Và chúng rút phần lương
thực của hai ông để hai ông phải chịu đói, và không cho nước để hai ông phải chịu
khát; chúng còn lấy hết áo quần của hai ông để hai ông phải chịu trần truồng; và hai
ông bị trói như vậy bằng dây thừng rắn chắc và bị giam vào ngục thất.

23 Và chuyện rằng, sau khi hai ông đã chịu thống khổ như vậy nhiều ngày, (và hôm
đó là ngày mười hai, tháng mười, năm thứ mười của chế độ các phán quan của dân Nê
Phi) viên trưởng phán quan của xứ Am Mô Ni Ha cùng với nhiều thầy giảng và luật
gia đi đến nhà giam nơi An Ma và A Mu Léc đang bị trói bằng dây thừng.

24 Rồi viên trưởng phán quan bước đến trước mặt hai ông và đánh hai ông, hắn bảo
rằng: Nếu các ngươi có quyền năng của Thượng Đế thì hãy tự cởi những dây trói này
ra, và lúc đó chúng ta mới tin là Chúa sẽ hủy diệt dân này theo như lời các ngươi nói.
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25 Và chuyện rằng, tất cả bọn ấy lần lượt tiến tới đánh hai ông và nói những lời giống
nhau cho đến người cuối cùng; và sau khi người cuối cùng vừa dứt lời thì quyền năng
của Thượng Đế giáng trên An Ma và A Mu Léc khiến hai ông liền chỗi dậy và đứng
thẳng người lên.

26 Rồi An Ma kêu to lên rằng: Chúng con phải còn chịu đựng những sự thống khổ
lớn lao này trong bao lâu nữa, hỡi Chúa? Hỡi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con sức
mạnh thể theo đức tin của chúng con hằng có nơi Đấng Ky Tô, để chúng con được giải
thoát. Và hai ông bèn bứt đứt hết các dây thừng đang trói; và khi những người chung
quanh trông thấy như vậy, chúng bắt đầu chạy trốn, vì sợ sự hủy diệt đã đến với mình.

27 Và chuyện rằng, sự sợ hãi của chúng quá lớn lao đến đỗi chúng ngã lăn ra đất,
không còn chạy nổi tới cổng ngoài của nhà giam; và mặt đất rung chuyển mãnh liệt,
và các bức tường nhà giam nứt làm đôi và đổ sụp xuống đất; và rồi viên trưởng phán
quan, các luật gia, các thầy tư tế, các thầy giảng, là những kẻ đã đánh An Ma và A Mu
Léc, đều bị giết chết bởi các bức tường đổ sụp đó.

28 Rồi An Ma và A Mu Léc bước ra khỏi nhà giam mà không hề hấn gì, vì Chúa đã
ban cho họ quyền năng, thể theo đức tin của họ hằng có nơi Đấng Ky Tô. Và họ đi
thẳng ra khỏi nhà giam. Các dây trói họ đều được cởi bỏ hết. Nhà giam đã sụp đổ
xuống mặt đất, và mọi người bên trong các bức tường của nhà giam đều bị giết chết,
ngoại trừ An Ma và A Mu Léc; và hai ông đã tiến thẳng vào thành phố.

29 Giờ đây khi dân chúng nghe tiếng động lớn bèn chạy đến để xem việc gì đã xảy ra;
và khi thấy An Ma cùng A Mu Léc ra khỏi nhà giam, và các bức tường của nhà giam
đã sụp đổ xuống đất, họ quá kinh hãi, cùng nhau chạy trốn khỏi An Ma và A Mu Léc,
chẳng khác chi cừu mẹ cùng bầy chiên con chạy trốn khỏi hai sư tử; và họ quả đã chạy
trốn khỏi An Ma và A Mu Léc như vậy.

AnMa 15
1 Và chuyện rằng, An Ma và A Mu Léc được truyền lệnh phải rời khỏi thành phố ấy;

họ lên đường đến xứ Si Đôm. Và này, ở xứ đó, họ tìm thấy tất cả những người trước
kia đã rời bỏ xứ Am Mô Ni Ha ra đi, là những người bị xua đuổi và bị ném đá vì đã tin
theo những lời của An Ma.

2 Hai ông đã kể lại cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra cho vợ con họ và cho chính
bản thân hai ông, và về quyền năng giải thoát của hai ông.

3 Và Giê Rôm cũng bị bệnh nằm ở Si Đôm, với cơn sốt dữ dội do bởi quá ưu sầu
trong tâm trí về những hành vi độc ác của mình, vì ông tưởng rằng An Ma và A Mu
Léc không còn nữa, và ông cho rằng họ đã bị giết chết vì sự bất chính của mình. Rồi
tội lỗi tầy đình này cùng với nhiều tội lỗi khác đã ray rứt tâm trí ông khiến ông hết sức
đau thương mà không có một lối nào thoát được; vậy nên ông bắt đầu bị một sức
nóng hừng hực thiêu đốt.

4 Giờ đây, khi ông nghe tin An Ma và A Mu Léc đang ở trong xứ Si Đôm, lòng ông
bắt đầu lấy lại can đảm; ông bèn cấp tốc gởi lời nhắn nhủ đến hai người, ước mong hai
người đến thăm mình.

5 Và chuyện rằng, hai người liền lên đường đi ngay theo lời nhắn nhủ mời mọc của
ông. Khi hai người vào nhà để gặp Giê Rôm, họ thấy ông đang nằm trên giường bệnh,
hết sức mệt nhọc vì cơn sốt nặng; và tâm trí ông cũng hết sức sầu khổ vì những điều
bất chính của mình. Khi trông thấy hai người, ông liền đưa tay ra khẩn cầu họ chữa
cho ông khỏi bệnh.
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6 Và chuyện rằng, An Ma cầm lấy tay ông mà hỏi rằng: Anh có tin quyền năng của
Đấng Ky Tô đem lại sự cứu rỗi không?

7 Ông bèn đáp lời rằng: Vâng, tôi tin theo tất cả những lời ông đã dạy.
8 An Ma bèn nói: Nếu anh tin vào sự cứu chuộc của Đấng Ky Tô thì anh sẽ được

chữa lành.
9 Ông bèn nói: Vâng, tôi tin theo những lời ông nói.
10 Và thế rồi, An Ma kêu cầu Chúa mà rằng: Hỡi Chúa, Thượng Đế của chúng con,

xin Ngài hãy thương xót cho người này, và xin Ngài chữa lành cho người này theo đức
tin của mình nơi Đấng Ky Tô.

11 Và sau khi An Ma nói xong những lời này, Giê Rôm liền đứng lên và bắt đầu đi lại
được; và việc này đã xảy ra trước sự ngạc nhiên vô cùng của tất cả mọi người; và tin
này được loan truyền ra khắp xứ Si Đôm.

12 Rồi An Ma báp têm cho Giê Rôm trong Chúa; và từ đó trở đi ông ta bắt đầu
thuyết giảng cho dân chúng.

13 Và An Ma thiết lập một giáo hội trong xứ Si Đôm, và lập lên các thầy tư tế và các
thầy giảng trong xứ, để báp têm trong Chúa cho những ai muốn được báp têm.

14 Và chuyện rằng, số người này rất đông; họ lũ lượt kéo đến từ các miền phụ cận Si
Đôm và được báp têm.

15 Nhưng về phần những người ở trong xứ Am Mô Ni Ha thì họ vẫn còn là những kẻ
lòng dạ chai đá và cứng cổ; họ không biết hối cải những tội lỗi của mình, lại còn cho
rằng, quyền năng của An Ma và A Mu Léc là do quỷ dữ; vì họ có tín ngưỡng theo kiểu
Nê Hô, không tin vào sự hối cải các tội lỗi của mình.

16 Và chuyện rằng, An Ma cùng A Mu Léc, A Mu Léc là người đã vì lời của Thượng
Đế mà bỏ hết tất cả vàng bạc và những vật quý giá của mình tại xứ Am Mô Ni Ha,
nên ông bị những người từng là bạn bè của ông, và cả thân phụ và thân quyến của ông
từ bỏ;

17 Vậy nên, sau khi An Ma thiết lập xong giáo hội ở Si Đôm, ông nhận thấy có một sự
đình chỉ lớn lao, phải, ông thấy rằng, dân chúng đã bỏ tính kiêu căng trong lòng, bắt
đầu biết hạ mình trước mặt Thượng Đế, và bắt đầu nhóm họp tại các thánh đường
của mình để tôn thờ Thượng Đế trước bàn thờ, cảnh tỉnh và cầu nguyện luôn luôn, để
họ có thể được giải thoát khỏi Sa Tan, khỏi sự chết, và khỏi sự hủy diệt—

18 Giờ đây như tôi vừa nói, sau khi An Ma trông thấy tất cả mọi sự việc này, ông bèn
dẫn A Mu Léc về xứ Gia Ra Hem La, đem ông ta về nhà riêng của mình, và phục sự
ông ta trong những lúc buồn khổ và làm cho ông ta vững mạnh trong Chúa.

19 Và như vậy là chấm dứt năm thứ mười của chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

AnMa 16
1 Và chuyện rằng, vào ngày mồng năm tháng hai, năm thứ mười một dưới chế độ các

phán quan của dân Nê Phi, sau khi đã có nhiều sự bình an trong xứ Gia Ra Hem La,
và không có một trận chiến hay một cuộc tranh chấp nào xảy ra trong suốt nhiều
năm, cho mãi đến ngày mồng năm tháng hai, năm thứ mười một, thì tiếng gào thét
chiến tranh lại nghe vang dội khắp xứ.

2 Vì này, những đạo quân của dân La Man đã từ vùng hoang dã vượt biên giới xâm
nhập vào tận thành phố Am Mô Ni Ha, và bắt đầu đánh giết dân chúng và hủy diệt
thành phố.

3 Và giờ đây chuyện rằng, trước khi dân Nê Phi có thể tổ chức được một đạo quân
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đầy đủ để đánh đuổi chúng ra khỏi xứ, thì chúng đã hủy diệt dân trong thành phố Am
Mô Ni Ha, và giết luôn cả một số dân ở chung quanh biên giới Nô Ê, và bắt theo
nhiều người khác đem vào vùng hoang dã.

4 Giờ đây chuyện rằng, dân Nê Phi muốn giải cứu những người bị chúng bắt đem
vào vùng hoang dã.

5 Vậy nên, một người đã được cử lên làm tổng lảnh binh các đạo quân của dân Nê
Phi, (tên ông là Giô Ram, và ông có hai người con trai, Lê Hi và A Ha)—bấy giờ Giô
Ram và hai con trai của ông biết An Ma là thầy tư tế thượng phẩm cai quản giáo hội,
và có nghe rằng ông có tinh thần tiên tri, nên họ tìm đến ông để hỏi xem Chúa có
muốn họ vào vùng hoang dã tìm các đồng bào của họ bị dân La Man bắt cầm tù chăng.

6 Và chuyện rằng, An Ma cầu vấn Chúa về vấn đề này. Và An Ma trở về nói cho họ
hay rằng: Này, dân La Man sẽ vượt qua sông Si Đôn ở về phía nam vùng hoang dã, ở
tận bên kia biên giới xứ Man Ti. Và này, các người sẽ gặp chúng ở phía đông sông Si
Đôn, và tại đó, Chúa sẽ giao cho các người những đồng bào bị dân La Man bắt cầm tù.

7 Và chuyện rằng, Giô Ram cùng các con trai của ông dẫn theo các đạo quân của họ
vượt qua sông Si Đôn, và tiến lên phía bên kia biên giới Man Ti, nằm trong vùng
hoang dã ở về phía nam, tức là nằm bên hướng đông sông Si Đôn.

8 Và họ đã xông tới đánh các đạo quân của dân La Man khiến cho dân La Man phải
bị phân tán và bị đẩy lui vào vùng hoang dã; rồi họ cứu các đồng bào của họ đã bị dân
La Man bắt cầm tù, và những người bị bắt này không thiếu mất một người nào hết.
Xong họ đem các đồng bào này trở về chiếm hữu lại những đất đai của mình.

9 Như vậy là năm thứ mười một dưới chế độ các phán quan đã chấm dứt, dân La
Man bị đánh đuổi ra khỏi xứ, còn dân Am Mô Ni Ha thì bị hủy diệt; phải, dân Am
Mô Ni Ha bị tận diệt không còn một người nào, và luôn cả thành phố vĩ đại của họ
nữa, thành phố mà họ cho rằng vì quá to lớn nên Thượng Đế không thể nào hủy diệt
được.

10 Nhưng này, chỉ trong một ngày mà thành phố ấy đã trở thành tiêu điều; còn
những xác chết thì bị chó và thú rừng trong vùng hoang dã rỉa xé.

11 Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, các xác chết ấy cũng được người ta dồn đống lại trên
mặt đất và được lấp lại sơ sài. Và giờ đây mùi xú uế ở đó bốc ra quá nồng nặc, đến đỗi
suốt nhiều năm dân chúng không dám đến xứ ấy để chiếm hữu xứ Am Mô Ni Ha. Và
xứ ấy được gọi là Hoang Vu Nê Hô; vì những kẻ bị tàn sát là những người có tín
ngưỡng theo kiểu Nê Hô, và đất đai của họ vẫn cứ tiêu điều.

12 Và dân La Man không còn trở lại gây chiến với dân Nê Phi nữa cho đến năm thứ
mười bốn dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi. Và do đó trong suốt ba năm
trời, dân Nê Phi được hưởng thái bình liên tục khắp trong xứ.

13 Và An Ma cùng A Mu Léc ra đi thuyết giảng sự hối cải cho dân chúng trong các
đền thờ, các thánh đường và các nhà hội của họ, là những nơi được xây cất theo kiểu
người Do Thái.

14 Họ liên tục chia xẻ lời của Thượng Đế cho tất cả những ai muốn nghe những lời
giảng dạy của họ, và không phân biệt ai cả.

15 Và An Ma cùng với A Mu Léc đã ra đi thuyết giảng lời của Thượng Đế như vậy
khắp nơi trong nước, và cũng có nhiều người khác nữa được chọn lựa để làm công việc
này. Và việc thiết lập giáo hội trở nên lan rộng trên toàn xứ, đến tận khắp vùng bao
quanh xứ trong khắp dân tộc Nê Phi.

16 Và giữa họ không có sự bất bình đẳng; Chúa đã trút Thánh Linh của Ngài xuống
khắp xứ để chuẩn bị cho tâm trí con cái loài người, hay nói cách khác là chuẩn bị tấm
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lòng họ cho sẵn sàng để đón nhận những lời sẽ được đem ra giảng dạy cho họ khi
Ngài hiện đến—

17 Để họ không chai đá đối với lời của Thượng Đế, để họ không trở nên những kẻ vô
tín ngưỡng, khiến họ phải đi vào con đường hủy diệt, nhưng làm cho họ nhận được
lời của Thượng Đế với sự vui mừng, và chẳng khác chi một cành cây được ghép vào
cây nho thật, để họ có thể bước vào chốn an nghỉ của Chúa, Thượng Đế của họ.

18 Giờ đây, các thầy tư tế ấy đi khắp nơi trong dân chúng, thuyết giảng cho mọi người
biết để chống lại mọi sự dối trá, lừa đảo, đố kỵ, tranh chấp, hận thù, nhục mạ, trộm
cắp, cướp bóc, cưỡng đoạt, sát nhân, ngoại tình, cùng mọi hình thức dâm dật khác.
Họ kêu gọi mọi người chớ để cho những việc ấy xảy ra—

19 Và thuyết giảng về những việc sắp phải xảy ra; phải, họ thuyết giảng về sự hiện đến
của Vị Nam Tử của Thượng Đế, cùng những nỗi thống khổ và cái chết của Ngài, và
luôn cả sự phục sinh của người chết.

20 Và có nhiều người dân hỏi họ về nơi chốn mà Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ hiện
đến; và họ được giảng dạy rằng Ngài sẽ hiện ra cho họ thấy sau khi Ngài phục sinh; và
dân chúng đã đón nhận tin này với một niềm vui sướng lớn lao.

21 Và giờ đây, sau khi giáo hội được thiết lập khắp nơi trong xứ—sau khi đã chiến
thắng quỷ dữ, và lời của Thượng Đế được đem ra thuyết giảng với tất cả sự tinh khiết
của nó trên khắp lãnh thổ, và Chúa đã trút phước lành của Ngài lên dân chúng—như
vậy là chấm dứt năm thứ mười bốn dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

Thiên ký thuật nói về các con trai của Mô Si A, là những người đã chối bỏ đặc quyền lên
ngôi vua vì lời củaThượng Đế, và đã đi lên xứ Nê Phi để thuyết giảng cho dân LaMan.
Những nỗi khốn khổ của họ và việc họ được giải thoát—theo biên sử của AnMa.

AnMa 17
1 Và giờ đây chuyện rằng, trong lúc An Ma đang trên đường từ xứ Ghê Đê Ôn đi về

phía nam, để tới xứ Man Ti, này, ngạc nhiên thay, ông lại gặp các con trai của Mô Si A
đang hành trình về hướng xứ Gia Ra Hem La.

2 Này, những con trai này của Mô Si A đã có mặt với An Ma vào lúc vị thiên sứ hiện
đến cùng ông lần đầu tiên; vậy nên An Ma rất đỗi vui mừng khi được gặp lại những
người anh em của mình; và điều đã làm tăng thêm sự vui mừng cho ông là khi thấy họ
vẫn còn là những người anh em của ông trong Chúa; phải, và họ đã trở nên mạnh mẽ
trong sự hiểu biết lẽ thật, vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất
chuyên tâm tìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế.

3 Nhưng như vậy chưa phải là hết; họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn; vậy nên họ
có được tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải, và khi giảng dạy, họ đã giảng dạy với
quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế.

4 Và suốt thời gian mười bốn năm, họ đã giảng dạy cho dân La Man nghe lời của
Thượng Đế, và đã thành công nhiều trong việc đem lại sự hiểu biết lẽ thật cho nhiều
người; phải, nhờ quyền năng trong lời nói của họ khiến cho nhiều người được dẫn tới
trước bàn thờ của Thượng Đế, để gọi lên danh Ngài cùng thú nhận những tội lỗi của
mình trước mặt Ngài.

5 Này, đây là những cảnh ngộ đã xảy đến với họ trong cuộc hành trình, vì họ phải
trải qua rất nhiều nỗi thống khổ; họ đã chịu khổ nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần, như
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đói khát, mệt nhọc và lao tâm nhiều.
6 Này, đây là cuộc hành trình của họ: Sau khi từ giã phụ thân là Mô Si A, vào năm

thứ nhất của chế độ các phán quan; sau khi từ chối vương quốc mà vua cha muốn trao
cho, và đó cũng là ý muốn của dân chúng nữa;

7 Tuy nhiên, họ đã ra đi khỏi xứ Gia Ra Hem La; và đem theo kiếm, lao, cung, tên và
trành ném đá; họ đã làm như vậy là để họ có thể tìm lấy thực phẩm cho mình khi ở
trong vùng hoang dã.

8 Và như vậy họ đã ra đi vào vùng hoang dã cùng với một số người mà họ đã lựa
chọn, để đi lên xứ Nê Phi thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân La Man.

9 Và chuyện rằng, họ đã hành trình nhiều ngày trong vùng hoang dã, và họ đã nhịn
ăn và cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa ban cho họ một phần Thánh Linh của Ngài
đi theo họ và ở cùng họ, ngõ hầu họ có thể trở thành một công cụ trong tay Thượng
Đế, để, nếu có thể được, dẫn dắt các đồng bào của họ là dân La Man đến sự hiểu biết
lẽ thật và ý thức được sự xấu xa của những truyền thống của tổ phụ họ, là những
truyền thống sai lầm.

10 Và chuyện rằng, Chúa đã đến viếng thăm họ bằng Thánh Linh của Ngài, và phán
cùng họ rằng: Hãy vững lòng. Và họ được vững lòng.

11 Và Chúa còn phán bảo họ rằng: Hãy đến với dân La Man là đồng bào của các
ngươi, và thiết lập lời của ta; tuy nhiên các ngươi phải biết kiên nhẫn trong sự nhịn
nhục và trong những nỗi đau khổ, ngõ hầu các ngươi có thể nêu lên cho chúng thấy
những tấm gương tốt nơi ta; rồi ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những công cụ
trong tay ta để đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người.

12 Và chuyện rằng, các con trai của Mô Si A, cùng những người đi theo họ, thấy lòng
mình trở nên can đảm để đi đến cùng dân La Man và rao truyền cho họ lời của
Thượng Đế.

13 Và chuyện rằng, khi đến biên giới của xứ dân La Man, họ phân ra mỗi người đi
một nơi, và đặt lòng tin cậy vào Chúa rằng họ sẽ được tái ngộ khi mùa gặt kết thúc, vì
họ nghĩ rằng công việc mà họ đảm nhận rất lớn lao.

14 Và cố nhiên trọng trách đó thật là lớn lao, vì họ phải đảm nhận việc thuyết giảng
lời của Thượng Đế cho một dân tộc man dã, chai đá và tàn bạo; một dân tộc lấy sự
đánh giết dân Nê Phi và trộm cắp cùng cướp bóc của cải của họ làm thích thú; và lòng
của chúng chỉ chú trọng đến của cải, vàng bạc cùng các bảo thạch; nhưng chúng muốn
có được những vật đó bằng sự giết chóc và cướp bóc, hơn là chúng phải làm việc bằng
tay chân của mình để có những vật ấy.

15 Vậy nên chúng là một dân tộc rất lười biếng, đa số tôn thờ hình tượng, và sự rủa sả
của Thượng Đế đã giáng xuống đầu chúng cũng vì các truyền thống của tổ phụ chúng,
mặc dù những lời hứa của Chúa cũng ban trải cho chúng với điều kiện là chúng phải
biết hối cải.

16 Vậy nên, đó là lý do khiến các con trai của Mô Si A phải đảm nhận công việc ấy, với
hy vọng họ có thể đem chúng đến sự hối cải, để may ra họ có thể mang chúng đến sự
hiểu biết về kế hoạch cứu chuộc.

17 Vậy nên họ chia tay nhau mỗi người một ngả để đi đến với dân chúng, thể theo lời
nói và quyền năng của Thượng Đế đã ban cho từng người.

18 Bấy giờ, Am Môn là lãnh tụ của họ, hay nói cho đúng hơn ông là người phục sự
họ; và ông đã rời khỏi họ sau khi ban phước cho họ tùy theo vị thế của mỗi người, và
đã chia xẻ lời của Thượng Đế cùng họ, hay nói cách khác là đã phục sự họ trước khi
ông lên đường; do đó mọi người đều đã đi theo lộ trình riêng của mình đến khắp nơi
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trong xứ.
19 Và Am Môn đi đến xứ Ích Ma Ên, xứ này được gọi theo tên các con trai của Ích Ma

Ên, là những người cũng đã trở thành dân La Man.
20 Và khi Am Môn vừa vào xứ Ích Ma Ên, thì dân La Man liền bắt ông trói lại, vì theo

phong tục của chúng thì bất cứ một người dân Nê Phi nào rơi vào tay chúng cũng đều
bị chúng trói lại và áp giải đến trước mặt vua; và như vậy việc đó phó vào sự vui thích
của nhà vua muốn giết họ, hay bắt họ làm phu tù hoặc bỏ họ vào ngục thất, hay đuổi
họ ra khỏi xứ, tùy theo ý muốn và sự vui thích của vua.

21 Và vì vậy mà Am Môn bị áp giải đến trước mặt vua cai trị xứ Ích Ma Ên; và tên của
vua là La Mô Ni, và vua là con cháu của Ích Ma Ên.

22 Và vua hỏi Am Môn có phải ông muốn được ở lại xứ này với dân La Man là dân
của vua không.

23 Am Môn bèn tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần muốn ở lại một thời gian với dân
này; phải, có lẽ cho đến ngày thần chết đi.

24 Và chuyện rằng, vua La Mô Ni rất có thiện cảm với Am Môn, nên ra lệnh cởi trói
cho ông; và vua còn muốn cho Am Môn cưới một trong những người con gái của vua
làm vợ.

25 Nhưng Am Môn nói với vua rằng: Không, muôn tâu bệ hạ, thần chỉ muốn làm tôi
tớ cho bệ hạ. Vậy nên Am Môn trở thành tôi tớ của vua La Mô Ni. Và chuyện rằng,
ông được giao cho việc chăm sóc các đàn gia súc của La Mô Ni cùng với các tôi tớ
khác, theo như phong tục của dân La Man.

26 Và sau khi ông phục vụ vua được ba ngày, trong khi ông cùng các tôi tớ người La
Man đang dẫn các đàn gia súc đến một suối nước gọi là suối Sê Bút; tất cả những
người La Man cũng đều dẫn súc vật của mình đến đó cho uống nước—

27 Vậy nên, khi Am Môn cùng các tôi tớ của vua dẫn các đàn gia súc đến bên suối
nước này, này, một số người La Man, cũng đang cho gia súc của chúng uống nước, đã
đứng lên xua đuổi các đàn gia súc của Am Môn và các tôi tớ của vua, và chúng làm cho
các đàn gia súc chạy tán loạn khắp nơi làm thất lạc rất nhiều.

28 Bấy giờ các tôi tớ của vua nổi lên than oán mà rằng: Này, vua sẽ giết chết chúng ta
cũng như vua đã từng giết chết những người anh em của chúng ta vì gia súc của họ bị
các người ác độc này làm tản lạc. Rồi họ nổi lên khóc lóc thảm thiết mà rằng: Này, các
đàn gia súc của chúng ta đã chạy tán loạn hết rồi.

29 Bấy giờ, họ khóc than vì sợ bị giết chết. Nhưng riêng Am Môn khi thấy vậy ông lại
vui mừng trong lòng; vì ông tự nhủ rằng: Ta có dịp chứng tỏ quyền năng của ta cho
những người bạn tôi tớ của ta đây biết, đó là quyền năng hằng có trong ta, trong việc
thu hồi lại được các đàn gia súc này cho vua, để ta có thể chiếm được cảm tình của
những người bạn tôi tớ này và có thể làm cho họ tin vào những lời ta nói.

30 Và này, đây là những ý nghĩ của Am Môn khi ông thấy sự đau khổ của những
người mà ông gọi là những người anh em của mình.

31 Và chuyện rằng, ông cất lời an ủi họ mà rằng: Hỡi các anh em, hãy vui lên, và
chúng ta hãy cùng nhau đi tìm các đàn gia súc. Chúng ta sẽ gom chúng lại, đem chúng
trở về nơi suối nước, như thế chúng ta sẽ bảo tồn được các đàn gia súc cho vua và vua
sẽ không giết chết chúng ta.

32 Và chuyện rằng, họ cùng nhau đi tìm các đàn gia súc. Họ theo chân Am Môn và
chạy rất mau, rồi họ chận lại được các đàn gia súc của vua, gom chúng lại và dẫn chúng
trở về bên suối nước.

33 Và những người lúc trước lại đứng chận đường xua đuổi các đàn gia súc của họ;
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nhưng Am Môn nói với các anh em mình rằng: Các anh em hãy vây lấy các đàn gia
súc để chúng khỏi chạy mất; còn phần tôi sẽ ra kháng cự những kẻ xua đuổi các đàn
gia súc của chúng ta.

34 Vậy nên, họ làm theo lời Am Môn dặn, còn ông thì đến đối đầu với những người
đang đứng bên suối Sê Bút, và bọn này không phải là ít.

35 Vậy nên chúng không sợ Am Môn, vì chúng nghĩ rằng, chỉ một người trong bọn
chúng cũng đủ sức đánh chết Am Môn như chơi, vì chúng đâu biết Chúa đã hứa với
Mô Si A là Ngài sẽ giải cứu cho các con trai của ông thoát khỏi bàn tay của chúng; vả
lại, chúng cũng không biết gì về Chúa; vậy nên chúng thích hủy diệt đồng bào của
mình; và cũng vì lẽ đó nên chúng cứ một mực xua đuổi các đàn gia súc của vua.

36 Nhưng Am Môn đã tiến tới và bắt đầu ném đá qua bọn chúng bằng cái trành ném
đá của mình; phải, với tất cả sức lực dũng mãnh của ông, ông ném đá vào bọn chúng
và làm chết một số người khiến bọn chúng phải lấy làm ngạc nhiên về sức mạnh của
ông; tuy vậy, chúng vẫn nổi giận vì cái chết của đồng bọn chúng, và chúng quyết định
phải hạ ông cho được; vậy nên, khi thấy rằng mình không thể đả thương ông bằng đá
được, chúng bèn cầm chùy xông đến giết ông.

37 Nhưng này, mỗi lần có người đưa cao chùy lên định đánh Am Môn, thì lại bị ông
dùng gươm chém đứt cánh tay; vì ông đã đánh lại những đòn chùy của chúng bằng
lưỡi gươm sắc bén của ông chém vào cánh tay chúng đến đỗi chúng phải lấy làm ngạc
nhiên và chạy trốn; phải, bọn chúng không phải là ít, nhưng ông đã làm cho chúng
phải chạy trốn vì sức mạnh của cánh tay ông.

38 Bấy giờ có sáu người trong bọn chúng đã chết vì trành ném đá của ông, nhưng với
lưỡi gươm ông chỉ giết chết có tên cầm đầu; và ông đã chém đứt cánh tay của tất cả
những kẻ nào giơ lên chống lại ông, và những người này không phải là ít.

39 Và sau khi đã đánh đuổi bọn chúng đi xa rồi, ông quay trở về và cùng những người
tôi tớ dẫn các đàn gia súc cho uống nước, và dẫn chúng trở về đồng cỏ của vua, và kế
đó họ đến gặp vua, đem theo cánh tay của những kẻ muốn tìm cách sát hại Am Môn
bị gươm của ông chém đứt; và họ đem những vật đó về cho vua thấy để làm chứng cho
những việc họ đã làm.

AnMa 18
1 Và chuyện rằng, vua La Mô Ni cho gọi các tôi tớ của mình lại để họ đứng ra làm

chứng về tất cả những điều họ đã được trông thấy về việc này.
2 Và khi họ làm chứng xong những điều gì họ đã thấy, và khi vua hiểu được lòng

trung thành của Am Môn trong việc bảo tồn các đàn gia súc của mình, cùng sức mạnh
phi thường của ông trong việc đánh lại những kẻ định giết ông, thì vua rất đỗi ngạc
nhiên và bảo rằng: Quả thật, đây không phải là một người thường. Này, phải chăng
đây là Vị Thần Vĩ Đại đã giáng những sự trừng phạt lớn lao như vậy xuống cho dân
này vì tội sát nhân của họ?

3 Và họ trả lời vua rằng: Ông ta có phải là Vị Thần Vĩ Đại hay chỉ là một người
thường thì điều đó chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi chỉ biết rằng, ông ta không
thể bị những kẻ thù của bệ hạ sát hại được; và những kẻ ấy cũng không thể xua đuổi
các đàn gia súc của bệ hạ được khi ông ta đi với chúng tôi, nhờ sự thiện nghệ và sức
mạnh phi thường của ông ta; vậy nên chúng tôi biết rằng ông ta là bạn của bệ hạ. Và
giờ đây, muôn tâu bệ hạ, chúng tôi không tin rằng một người thường lại có thể có
quyền năng lớn lao như vậy, vì chúng tôi biết chắc rằng ông ta không thể bị giết chết
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được.
4 Và giờ đây, khi vua nghe nói những lời ấy, vua bèn bảo họ rằng: Này, ta biết đây là

Vị Thần Vĩ Đại; và Ngài hiện đến lúc này là để bảo tồn mạng sống của các người đó,
để cho ta không thể giết chết các người như ta đã giết những người anh em của các
người. Này, đây là Vị Thần Vĩ Đại mà tổ phụ chúng ta đã nói tới.

5 Này, đây là truyền thuyết của vua La Mô Ni, là truyền thuyết mà vua đã thụ nhận
từ cha của mình, cho rằng có một Vị Thần Vĩ Đại. Mặc dù họ tin có một Vị Thần Vĩ
Đại, nhưng họ lại cho rằng, bất cứ việc gì họ làm cũng đều đúng cả; tuy vậy, vua La
Mô Ni cũng bắt đầu thấy vô cùng kinh sợ vì e rằng ông đã làm điều sai lầm trong việc
giết chết những tôi tớ của mình.

6 Vì vua đã giết chết nhiều người trong bọn họ vì lý do những người anh em đó của
họ đã làm tản lạc các đàn gia súc tại suối nước; vậy nên, vì họ đã để cho các đàn gia súc
thất lạc mà họ bị giết.

7 Bấy giờ, những người La Man này có thói quen thường hay đứng gần bên suối Sê
Bút để xua đuổi các đàn gia súc của dân chúng, để nhờ đó mà chúng có thể lùa những
con vật chạy lạc về phần đất riêng của mình, đó là một cách cướp bóc của chúng.

8 Và chuyện rằng, vua La Mô Ni hỏi các tôi tớ của ông rằng: Người có sức mạnh phi
thường đó hiện giờ ở đâu?

9 Và họ đáp lời vua rằng: Này, ông ta đang cho ngựa của bệ hạ ăn. Bấy giờ, trước khi
các tôi tớ của vua đem các đàn gia súc đi uống nước, nhà vua có dặn họ sửa soạn sẵn
ngựa và xe để đưa vua đi đến xứ Nê Phi, vì ở xứ Nê Phi có đại yến do phụ thân của La
Mô Ni là vua cai trị toàn xứ thết đãi.

10 Giờ đây khi vua La Mô Ni nghe nói Am Môn đang sửa soạn ngựa xe cho vua, vua
lại càng ngạc nhiên hơn về lòng trung thành của Am Môn, vua bảo rằng: Quả thật,
trong tất cả tôi tớ của ta chẳng có một ai trung thành bằng người này, vì ông ta đã nhớ
tất cả những lệnh truyền của ta để thi hành theo.

11 Giờ đây ta biết chắc đây là Vị Thần Vĩ Đại, và ta muốn ông ta đến gặp ta nhưng ta
không dám.

12 Và chuyện rằng, khi Am Môn sửa soạn ngựa xe cho vua và các tôi tớ của vua xong,
ông bèn đi đến gặp vua, nhưng khi ông trông thấy nét mặt của vua thay đổi, nên ông
định quay gót trở ra.

13 Và một tôi tớ của vua đã nói với ông rằng: Ra Ba Na, được dịch ra là đấng đầy
quyền lực hay là đại vương, vì họ xem các vua của họ ai cũng đầy quyền lực. Và do đó
họ nói với ông: Ra Ba Na, vua muốn người hãy ở lại.

14 Vậy nên, Am Môn quay lại phía vua và nói rằng: Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ muốn thần
làm gì cho bệ hạ? Vua chẳng biết trả lời sao suốt cả tiếng đồng hồ, theo giờ giấc của
họ, vì vua không biết phải nói gì với ông.

15 Và chuyện rằng, Am Môn lại hỏi vua: Bệ hạ muốn thần làm gì? Nhưng vua vẫn
không trả lời.

16 Và chuyện rằng, Am Môn được dẫy đầy Thánh Linh của Thượng Đế nên ông thấu
hiểu được ý nghĩ của vua. Ông bèn nói với vua rằng: Phải chăng đó là vì bệ hạ nghe
nói thần đã bảo vệ các tôi tớ và các đàn gia súc của bệ hạ, và đã giết chết bảy người anh
em chúng nó bằng trành ném đá và gươm, cùng chém đứt những cánh tay của những
người khác để bảo vệ các đàn gia súc và các tôi tớ của bệ hạ; này, phải chăng điều này
đã làm cho bệ hạ phải kinh ngạc?

17 Muôn tâu bệ hạ, điều gì đã làm bệ hạ phải kinh ngạc nhiều quá vậy? Này, thần chỉ
là một người thường, và là một tôi tớ của bệ hạ, vì thế nên bất cứ điều gì bệ hạ muốn
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thần làm mà hợp với lẽ phải thì thần sẽ làm.
18 Giờ đây khi vua nghe những lời này, vua lại càng kinh ngạc, vì vua nhận thấy rằng

Am Môn có thể nhận thức những tư tưởng của mình; nhưng mặc dù vậy, vua La Mô
Ni cũng mở miệng và hỏi ông rằng: Khanh là ai vậy? Có phải khanh là Vị Thần Vĩ
Đại, là đấng thấu suốt hết mọi điều không?

19 Am Môn bèn đáp lời vua rằng: Thưa không phải.
20 Vua bèn hỏi: Thế sao khanh hiểu được những ý nghĩ trong lòng trẫm. Trẫm cho

phép khanh cứ mạnh dạn nói đi. Hãy kể cho trẫm nghe những việc này, và hãy cho
trẫm biết nhờ quyền năng nào mà khanh giết chết và chặt đứt cánh tay của những
người đồng bào của trẫm, là những kẻ đã phân tán các đàn gia súc của trẫm—

21 Và giờ đây, nếu khanh kể cho trẫm nghe những điều này thì trẫm sẽ cho khanh bất
cứ điều gì khanh muốn; và nếu cần, trẫm sẽ cho quân lính của trẫm bảo vệ khanh;
nhưng trẫm biết rằng, khanh còn mạnh hơn tất cả bọn họ. Nhưng dù sao, bất cứ điều
gì khanh mong muốn nơi trẫm, trẫm cũng sẽ ban cho.

22 Này, vì Am Môn là một người khôn ngoan, nhưng vô hại, nên ông tâu với La Mô
Ni rằng: Bệ hạ có chịu nghe những lời của hạ thần, nếu hạ thần nói cho bệ hạ biết là
bởi quyền năng nào mà hạ thần làm được những việc này không? Và đó chính là điều
hạ thần mong muốn nơi bệ hạ.

23 Vua bèn trả lời ông rằng: Có, trẫm sẽ tin tất cả những lời khanh nói. Và như vậy là
vua đã mắc mưu.

24 Rồi Am Môn bắt đầu nói với vua một cách mạnh dạn mà rằng: Bệ hạ có tin rằng
có một Đấng Thượng Đế hay không?

25 Vua trả lời ông rằng: Trẫm không hiểu điều đó có nghĩa gì.
26 Am Môn bèn hỏi rằng: Bệ hạ có tin là có Vị Thần Vĩ Đại không?
27 Vua bèn trả lời: Có.
28 Am Môn liền nói: Đó chính là Thượng Đế vậy. Và Am Môn lại hỏi vua: Bệ hạ có

tin rằng Vị Thần Vĩ Đại này, tức là Thượng Đế, đã tạo dựng ra tất cả mọi vật trên trời
và dưới đất không?

29 Và vua đáp: Có. Trẫm tin Ngài đã tạo dựng ra tất cả mọi vật trên thế gian này,
nhưng trẫm không biết các tầng trời.

30 Am Môn bèn nói với vua rằng: Các tầng trời là nơi Thượng Đế cư ngụ cùng với tất
cả các thiên sứ thánh của Ngài.

31 Vua La Mô Ni bèn hỏi: Chốn ấy có phải ở bên trên quả đất này chăng?
32 Và Am Môn đáp: Phải, và Ngài ở trên cao nhìn xuống tất cả con cái loài người, và

Ngài thấu hiểu hết mọi ý tưởng và dự định trong lòng mọi người; vì do bàn tay của
Ngài, tất cả mọi người đã được sáng tạo ra từ lúc ban đầu.

33 Vua La Mô Ni bèn nói: Trẫm tin tất cả những lời khanh đã nói. Phải chăng khanh
đã được Thượng Đế phái xuống?

34 Am Môn đáp lời vua: Hạ thần là một người thường, và loài người từ thuở ban đầu
được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế, và hạ thần được Đức Thánh Linh của
Ngài kêu gọi giảng dạy những điều này cho dân này, để họ có thể được dẫn dắt tới sự
hiểu biết về những gì chính đáng và chân thật;

35 Và một phần Thánh Linh đó đang ngự trị trong hạ thần khiến hạ thần có được sự
hiểu biết và cũng có được quyền năng tùy theo đức tin và sự mong muốn của hạ thần
hằng có nơi Thượng Đế.

36 Giờ đây khi Am Môn nói xong những lời này, ông bắt đầu nói về sự sáng tạo thế
gian và luôn cả sự sáng tạo A Đam; ông còn kể cho vua nghe tất cả những sự việc có
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liên quan tới sự sa ngã của loài người, cùng kể lại và trưng bày trước mặt vua các biên
sử và các thánh thư của dân mà các vị tiên tri đã nói tới, ngay cả đến thời tổ phụ của
họ là Lê Hi rời Giê Ru Sa Lem ra đi.

37 Và ông cũng kể lại cho họ nghe (vì có cả vua lẫn tôi tớ của vua) tất cả những cuộc
hành trình của tổ phụ họ trong vùng hoang dã và tất cả sự khốn khổ của họ vì đói
khát, cùng cuộc viễn du của họ, v.v.

38 Và ông cũng kể cho họ nghe về các cuộc nổi loạn của La Man, Lê Mu Ên và các con
trai của Ích Ma Ên, phải, tất cả những cuộc nổi loạn của những người đó ông đã kể
cho họ nghe; ông còn giải thích cho họ nghe về tất cả các biên sử và thánh thư kể từ
thời Lê Hi rời Giê Ru Sa Lem cho đến thời hiện tại.

39 Nhưng như vậy chưa phải là hết; vì ông còn thuyết giảng cho họ nghe về kế hoạch
cứu chuộc đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng; ông cũng tiết lộ cho
họ biết về sự hiện đến của Đấng Ky Tô, và tất cả những công việc của Chúa ông cũng
cho họ biết.

40 Và chuyện rằng, sau khi ông nói hết những điều này, và giải thích hết cho vua
nghe, thì vua tin tất cả những lời ông nói.

41 Rồi vua bắt đầu kêu cầu Chúa mà rằng: Lạy Chúa, xin Ngài thương xót; thể theo
lòng thương xót bao la Ngài đã có đối với dân Nê Phi, xin Ngài có lòng thương xót đối
với con và dân của con.

42 Và bấy giờ, khi nói xong những lời này, vua liền ngã xuống đất, chẳng khác chi
người chết rồi vậy.

43 Và chuyện rằng, các tôi tớ của vua khiêng vua vào cho hoàng hậu và đặt vua trên
giường; và vua đã nằm như người chết suốt hai ngày hai đêm; hoàng hậu cùng các
hoàng tử và công chúa đã khóc than vua, theo như thói tục của người La Man, họ
khóc than rất não nùng cho sự mất ông.

AnMa 19
1 Và chuyện rằng, sau hai ngày hai đêm, họ sắp lấy xác vua đi và đem đặt xuống nhà mộ,

là nơi họ đã làm ra để chôn cất những người chết.
2 Lúc bấy giờ, hoàng hậu nghe đồn danh tiếng của Am Môn, nên bà cho người đi

mời ông đến gặp bà.
3 Và chuyện rằng, Am Môn tuân theo lệnh, và đến gặp hoàng hậu để xem bà muốn

ông phải làm gì.
4 Và bà bảo ông rằng: Các tôi tớ phu quân ta có cho ta hay rằng, ông là một vị tiên

tri của Đấng Thượng Đế thánh, và ông có quyền năng làm nhiều việc phi thường
trong danh Ngài;

5 Vậy nên, nếu quả thật như thế thì xin ông hãy vào gặp phu quân của ta, vì vua hiện
đang nằm liệt giường suốt hai ngày hai đêm; có người bảo vua chưa chết, nhưng cũng
có người lại bảo vua đã chết rồi và đã xông lên mùi hôi thúi, cần phải đem đặt vào nhà
mộ; nhưng riêng ta thì ta không thấy có mùi hôi.

6 Bấy giờ, chính đó là điều Am Môn mong muốn, vì ông biết rằng vua La Mô Ni
đang chịu ảnh hưởng dưới quyền năng của Thượng Đế; ông biết rằng tấm màn đen
tối vô tín ngưỡng đang được cất khỏi tâm trí của vua, và sự sáng đang rọi vào tâm trí
của vua, đó là sự sáng của ánh vinh quang của Thượng Đế, một sự sáng kỳ diệu của
lòng nhân từ của Ngài—phải, sự sáng ấy đã truyền sự vui mừng vào tâm hồn vua
khiến cho đám mây đen tối phải tan biến, và sự sáng của cuộc sống vĩnh viễn đang
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nhóm lên trong tâm hồn vua; phải, ông biết rằng, việc đó đã chế ngự phần thể xác
thiên nhiên của vua, và vua đã được Thượng Đế cảm hóa đưa đi—

7 Vậy nên, điều mà hoàng hậu mong muốn nơi ông là điều mong muốn duy nhất của
ông. Vì thế ông liền đi vào thăm vua theo như hoàng hậu mong muốn, và khi ông
trông thấy vua, ông biết là vua không chết.

8 Ông bèn thưa với hoàng hậu rằng: Vua không chết, nhưng vua đang ngủ trong
Thượng Đế, và ngày mai vua sẽ tỉnh dậy; vậy xin đừng đem vua đi chôn.

9 Và Am Môn hỏi bà rằng: Hoàng hậu có tin như vậy chăng? Hoàng hậu bèn trả lời
ông rằng: Ta không thấy chứng cớ gì ngoài lời nói của ông, cùng lời nói của các tôi tớ
ta; tuy nhiên ta cũng tin chuyện sẽ xảy ra theo như lời ông nói.

10 Am Môn bèn nói với hoàng hậu rằng: Phước thay cho hoàng hậu nhờ có đức tin
vững chắc! Muôn tâu hoàng hậu, hạ thần xin thưa rằng, trong toàn thể dân Nê Phi
chưa có một ai có đức tin mạnh như vậy.

11 Và chuyện rằng hoàng hậu thức canh bên giường chồng từ lúc đó cho đến ngày
hôm sau, đến giờ mà Am Môn bảo là vua sẽ tỉnh dậy.

12 Và chuyện rằng, vua tỉnh dậy đúng như lời Am Môn nói; và khi vừa chỗi dậy, vua
liền đưa tay về phía hoàng hậu mà bảo rằng: Phước thay danh Thượng Đế và phước
thay cho ái khanh.

13 Vì này, quả thật như ái khanh là người đang sống, trẫm đã được thấy Đấng Cứu
Chuộc của trẫm. Ngài sẽ đến, và sẽ do một người nữ sinh ra, và Ngài sẽ cứu chuộc tất
cả nhân loại biết tin vào danh Ngài. Bấy giờ, khi vua nói xong những lời này, vua thấy
trái tim mình căng lên trong lồng ngực, rồi ông lại lịm đi trong niềm vui sướng; và cả
hoàng hậu cũng lịm theo vì tràn ngập Thánh Linh.

14 Giờ đây khi Am Môn nhìn thấy Thánh Linh của Chúa thể theo lời cầu nguyện của
ông đã được trút xuống trên dân La Man, là đồng bào của ông, là những người đã
từng gây ra biết bao nhiêu tang tóc cho dân Nê Phi, hay cho toàn thể dân của Thượng
Đế cũng vì những điều bất chính và những truyền thống của họ, ông bèn quỳ xuống
và dâng hết tâm hồn mình lên cầu nguyện và tạ ơn Thượng Đế về những gì Ngài đã
làm cho những người đồng bào của ông; rồi ông cũng được tràn ngập niềm vui; và
như vậy là cả ba người đều ngã lịm xuống đất.

15 Bấy giờ, khi các tôi tớ của vua thấy ba người ngã nằm dưới đất, thì họ cũng cất lời
kêu cầu Thượng Đế, vì kính sợ Chúa cũng đã đến với họ, vì chính họ là những người
đã đứng trước mặt vua để làm chứng cho quyền năng vĩ đại của Am Môn.

16 Và chuyện rằng, họ đã cầu gọi danh của Chúa với tất cả tấm lòng nhiệt thành của
mình, cho đến khi tất cả bọn họ đều ngã xuống đất, trừ một người đàn bà La Man có
tên là A Bích, là người đã cải đạo theo Chúa từ nhiều năm nay, nhờ một sự hiện thấy
kỳ diệu của phụ thân mình—

17 Này, từ khi cải đạo theo Chúa, người chưa bao giờ tiết lộ điều này cho ai hay cả,
vậy nên, khi người trông thấy tất cả các tôi tớ của vua La Mô Ni đã ngã xuống đất, và
chủ của mình, hoàng hậu, và đức vua với Am Môn cũng đều nằm xấp dưới đất, thì
người hiểu ngay rằng đó là do quyền năng của Thượng Đế; và người nghĩ rằng đây là
cơ hội tốt cho dân chúng biết những gì đã xảy đến cho những người này và để dân
chúng chứng kiến cảnh này và khiến họ tin vào quyền năng của Thượng Đế; vậy nên
người chạy từ nhà này qua nhà khác để báo tin cho dân chúng biết.

18 Rồi họ bắt đầu tập họp trong dinh của vua. Và dân chúng đến rất đông, và họ ngạc
nhiên vô cùng khi thấy vua, hoàng hậu, cùng các tôi tớ nằm xấp dưới đất, và tất cả nằm
đó như đã chết; và họ còn trông thấy cả Am Môn nữa, và này, ông là người Nê Phi.
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19 Và giờ đây dân chúng bắt đầu than oán với nhau; người thì bảo rằng đó là một điều
bất hạnh lớn lao xảy đến cho họ, hay cho nhà vua và hoàng gia, vì vua đã để cho một
người Nê Phi ở lại trong xứ.

20 Những kẻ khác lại quở trách họ mà rằng: Chính nhà vua đã tự rước lấy điều bất
hạnh này cho hoàng gia, vì vua đã giết những tôi tớ của mình là những người đã để
cho các đàn gia súc của vua bị tản lạc nơi suối Sê Bút.

21 Và những người này cũng bị quở trách bởi mấy người trước kia đứng bên suối
nước Sê Bút để xua đuổi các đàn gia súc của vua vì chúng rất tức giận Am Môn là
người đã giết chết những người đồng bọn của chúng bên suối nước Sê Bút để bảo vệ
các đàn gia súc của vua.

22 Bấy giờ, một người trong bọn chúng có người anh bị giết vì lưỡi gươm của Am
Môn nên hắn rất tức giận Am Môn vô cùng, hắn tuốt gươm ra tiến lên định hạ gươm
xuống đâm chết ông; nhưng này, khi hắn vừa đưa gươm lên định giết ông thì hắn liền
ngã lăn ra chết.

23 Giờ đây chúng ta thấy rằng, Am Môn không thể bị giết chết được, vì Chúa có phán
với Mô Si A là phụ thân của ông rằng: Ta sẽ cứu mạng nó, và việc đó sẽ được thực
hiện cho nó thể theo đức tin của ngươi—vậy nên Mô Si A phó thác ông cho Chúa.

24 Và chuyện rằng, khi dân chúng thấy người ấy vừa giơ gươm lên định giết Am Môn
lại ngã ra chết, thì họ khiếp sợ vô cùng, và không một người nào dám đưa tay sờ vào
ông hay những người đã ngã xuống đất; và họ bắt đầu kinh ngạc nhìn nhau không
hiểu nguyên do của quyền năng vĩ đại này, hay tất cả những sự việc xảy ra đây có nghĩa
làm sao.

25 Và chuyện rằng, có nhiều người trong bọn họ bảo rằng: Am Môn là Vị Thần Vĩ
Đại, còn những người khác thì lại bảo ông do Vị Thần Vĩ Đại sai tới.

26 Nhưng có một số người đã quở trách tất cả những người kia mà nói rằng ông là yêu
quái do dân Nê Phi sai tới để làm khổ họ.

27 Và một số người khác lại cho rằng, Am Môn được Vị Thần Vĩ Đại sai tới để gây sự
buồn khổ cho họ vì những điều bất chính của họ; và đó là Vị Thần Vĩ Đại mà đã luôn
luôn gìn giữ dân Nê Phi, luôn luôn cứu dân Nê Phi thoát khỏi tay họ; và họ còn bảo
rằng, chính Vị Thần Vĩ Đại này đã hủy diệt biết bao nhiêu người đồng bào dân La
Man của họ.

28 Và cứ thế, cuộc cãi vã giữa họ đã trở nên vô cùng gay gắt. Và trong lúc họ đang cãi
vã với nhau như vậy thì người tỳ nữ đi kêu gọi dân chúng tụ họp vừa trở về, và khi
nghe đám đông cãi vã với nhau, nàng quá ư buồn rầu đến phải rơi lụy.

29 Và chuyện rằng, người tỳ nữ này tiến lên nắm lấy tay hoàng hậu, định đỡ bà ngồi
lên; nhưng vừa lúc nàng chạm tay vào hoàng hậu thì bà liền chỗi dậy và đứng lên kêu
to rằng: Hỡi Chúa Giê Su đầy ân phước, là Đấng đã cứu con ra khỏi ngục giới gớm
ghê! Hỡi Thượng Đế đầy ân phước, xin Ngài hãy thương xót dân này!

30 Và khi nói xong những lời này, hoàng hậu chắp hai bàn tay lại, lòng tràn ngập nỗi
vui mừng, miệng thốt lên những lời không ai hiểu được; và sau khi làm xong điều này,
bà nắm lấy tay vua La Mô Ni, và này, vua cũng chỗi dậy và đứng lên.

31 Và khi vua thấy sự cãi vã của dân chúng, vua liền bước tới và bắt đầu khiển trách họ
và giảng dạy cho họ theo những lời mà vua đã được nghe từ miệng của Am Môn nói;
và tất cả những người nghe những lời giảng dạy của vua đều tin và cải đạo theo Chúa.

32 Nhưng có nhiều người trong bọn họ không chịu nghe những lời giảng dạy của
vua; vì thế mà họ bỏ đi theo con đường của họ.

33 Và chuyện rằng, khi Am Môn tỉnh dậy, ông phục sự cho họ, và cho tất cả những
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tôi tớ của vua La Mô Ni; và rồi tất cả đều rao truyền cho dân chúng những lời giống
nhau rằng—lòng họ nay đã thay đổi, họ không còn mong muốn làm điều ác nữa.

34 Và này, nhiều người còn rao truyền cho dân chúng biết rằng, họ đã trông thấy các
thiên sứ và nói chuyện với các vị này; do đó mà các vị này đã cho họ biết những điều
có liên quan tới Thượng Đế và sự ngay chính của Ngài.

35 Và chuyện rằng, có nhiều người tin theo lời nói của họ, và tất cả những ai tin đều
được báp têm; và họ đã trở thành một dân ngay chính; và họ đã thiết lập một giáo hội
giữa họ.

36 Và như vậy là công việc của Chúa đã khởi đầu trong dân La Man; và như vậy Chúa
cũng bắt đầu trút Thánh Linh của Ngài xuống trên họ; và do đó mà chúng ta thấy
được rằng, cánh tay của Ngài dang ra cho tất cả những người nào biết hối cải và biết
tin vào tôn danh của Ngài.

AnMa 20
1 Và chuyện rằng, sau khi họ đã thiết lập xong giáo hội trong xứ đó, vua La Mô Ni

muốn rằng Am Môn sẽ cùng đi với vua đến xứ Nê Phi để vua có thể giới thiệu ông với
thân phụ mình.

2 Và tiếng nói của Chúa đã đến với Am Môn mà rằng: Ngươi chớ đi lên xứ Nê Phi,
vì này, vua xứ đó sẽ tìm cách giết ngươi; nhưng ngươi hãy đến xứ Mi Đô Ni; vì này,
anh của ngươi là A Rôn, và cả Mơ Lô Ki cùng An Ma đang bị cầm tù.

3 Giờ đây chuyện rằng, khi Am Môn nghe vậy, ông đã tâu với vua La Mô Ni rằng:
Này, anh và những người anh em của thần đang bị cầm tù ở Mi Đô Ni, vậy thần phải
đi đến đó để giải cứu họ.

4 Bấy giờ vua La Mô Ni bèn nói với Am Môn rằng: Trẫm biết nhờ sức mạnh của
Chúa mà khanh có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng này, trẫm sẽ đi với khanh
đến xứ Mi Đô Ni; vì vua của xứ Mi Đô Ni tên là An Ti Ôm Nô, là bạn của trẫm; vậy
trẫm sẽ đi đến xứ Mi Đô Ni để tâng bốc vua xứ ấy, và ông ta sẽ tha các anh em của
khanh ra khỏi ngục tù. Bấy giờ vua La Mô Ni hỏi ông rằng: Ai bảo cho khanh biết là
các anh em của khanh đang bị cầm tù?

5 Am Môn bèn đáp lời vua rằng: Không một ai nói cho hạ thần biết ngoài Thượng
Đế. Ngài đã bảo hạ thần rằng: Hãy đi giải cứu các anh em ngươi vì họ đang bị cầm tù
trong xứ Mi Đô Ni.

6 Bấy giờ, khi vua La Mô Ni nghe nói như vậy, ông liền truyền cho các tôi tớ sửa
soạn ngựa xe cho ông đi.

7 Rồi ông bảo Am Môn rằng: Đi, trẫm sẽ đi với khanh xuống xứ Mi Đô Ni, ở đó
trẫm sẽ năn nỉ vua tha các anh em khanh ra khỏi ngục tù.

8 Và chuyện rằng, trong khi Am Môn cùng vua La Mô Ni đang hành trình đến đó,
họ gặp thân phụ của La Mô Ni là vị vua cai trị toàn lãnh thổ.

9 Và này, vua cha bảo La Mô Ni rằng: Tại sao con không đến dự đại yến vào ngày
trọng đại đó khi cha thết đãi các con trai và dân của cha?

10 Và vua còn hỏi thêm rằng: Vậy chớ con đi đâu với tên Nê Phi này, là một trong số
những con cái của kẻ nói dối?

11 Và chuyện rằng, La Mô Ni nói cho vua cha hay ông định đi đâu, vì ông sợ làm phật
lòng vua cha.

12 Và ông còn nói cho vua cha hay lý do đã khiến cho ông phải ở lại trong xứ mình
mà không thể đến dự buổi đại yến do vua cha thết đãi.
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13 Và bấy giờ, khi La Mô Ni kể cho vua cha nghe hết những điều này, thì này, ông rất
đỗi ngạc nhiên vì vua cha đã tức giận ông và nói rằng: La Mô Ni, mi lại đi giải thoát
cho các tên Nê Phi này là con cái của kẻ nói dối à? Này, kẻ đó đã bóc lột tổ phụ chúng
ta; và nay con cháu của hắn lại đến với chúng ta để dùng mưu mô xảo trá mà lường gạt
chúng ta, để chúng có thể cướp bóc của cải của chúng ta nữa.

14 Bấy giờ vua cha ra lệnh La Mô Ni phải dùng gươm giết chết Am Môn. Và vua cha
còn ra lệnh cho ông không được đi đến xứ Mi Đô Ni, mà phải cùng với vua cha trở về
xứ Ích Ma Ên.

15 Nhưng La Mô Ni thưa với vua cha rằng: Con không thể giết chết Am Môn được,
và con cũng không thể đi về xứ Ích Ma Ên, mà con phải đi đến xứ Mi Đô Ni để giải
thoát cho các anh em của Am Môn, vì con biết rằng họ là những người công minh và
là các vị tiên tri thánh của Thượng Đế chân thật.

16 Bấy giờ khi vua cha nghe nói những lời này, ông liền nổi giận tuốt gươm ra định
chém con ngã gục xuống đất.

17 Nhưng Am Môn đã tiến ra ngăn cản mà rằng: Này, xin bệ hạ chớ giết hoàng tử của
bệ hạ; tuy nhiên, tốt hơn nên để hoàng tử ngã xuống thay vì bệ hạ, vì này, hoàng tử đã
biết hối cải tội lỗi của mình; nhưng nếu bệ hạ ngã xuống trong lúc này trong cơn giận
dữ của mình, thì linh hồn bệ hạ sẽ không được cứu rỗi.

18 Vã lại, bệ hạ nên kiên nhẫn một chút, vì nếu bệ hạ giết chết hoàng tử là một người
vô tội, thì máu của hoàng tử sẽ kêu gào từ dưới đất lên đến Chúa Thượng Đế của
người để cho sự trả thù sẽ giáng xuống bệ hạ, và có thể bệ hạ sẽ bị mất linh hồn mình.

19 Bấy giờ khi nghe Am Môn nói những lời này, vua cha bèn trả lời rằng: Ta biết nếu
ta giết con trai ta thì ta sẽ làm đổ máu kẻ vô tội; vì chính ngươi mới là người tìm cách
sát hại nó.

20 Và vua cha dang tay ra để giết Am Môn, nhưng Am Môn đưa kiếm lên chống trả
những đường gươm của ông và còn đánh vào cánh tay của ông khiến ông không thể
xử dụng cánh tay ấy được nữa.

21 Bấy giờ vua cha thấy rằng Am Môn có thể giết mình được, ông bèn van xin Am
Môn tha mạng sống cho mình.

22 Nhưng Am Môn đưa gươm lên mà nói với ông rằng: Này, hạ thần sẽ đánh bệ hạ
nếu bệ hạ không chấp nhận với hạ thần rằng các anh em của hạ thần sẽ được thả ra
khỏi ngục tù.

23 Bấy giờ vì vua sợ mất mạng nên nói rằng: Nếu ngươi tha cho ta thì ta sẽ ban cho
ngươi bất cứ những điều gì ngươi xin, dù cho đó là một nửa vương quốc của ta cũng
được.

24 Bấy giờ khi Am Môn thấy rằng mình đã sai khiến được ông vua có tuổi này làm
theo ý muốn của mình, ông bèn nói với vua rằng: Nếu bệ hạ chấp nhận cho các anh
em của hạ thần được thả ra khỏi ngục tù, và nếu bệ hạ cũng chấp nhận cho La Mô Ni
được nắm giữ vương quốc của người, và bệ hạ không tức giận người, trái lại còn để
cho người được tùy ý hành động theo những mong muốn riêng của mình trong bất cứ
điều gì mà người nghĩ tới, thì hạ thần sẽ tha cho bệ hạ, bằng không, hạ thần đánh bệ
hạ gục xuống đất ngay.

25 Bấy giờ khi Am Môn nói xong những lời này, vua cảm thấy vui mừng vì mạng sống
của mình được toàn vẹn.

26 Và khi vua thấy Am Môn không có ý muốn giết mình và vua còn thấy lòng ưu ái
lớn lao của ông đối với hoàng tử La Mô Ni, vua rất đỗi ngạc nhiên mà nói rằng: Vì
những điều ngươi đòi hỏi ta làm đó là thả các anh em ngươi, và cho con trai ta là La
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Mô Ni được nắm giữ vương quốc của nó, này, ta chấp nhận với ngươi rằng, con trai ta
sẽ được nắm giữ vương quốc của nó từ nay cho đến mãi mãi về sau, và ta sẽ không cai
trị nó nữa—

27 Và ta cũng chấp nhận với ngươi là các anh em ngươi sẽ được thả ra khỏi ngục tù; và
ngươi cùng các anh em ngươi có thể đến cùng ta tại vương quốc của ta, vì ta rất mong
muốn được gặp ngươi. Vì vua rất đỗi ngạc nhiên về những lời của ông đã nói, và luôn
cả những lời do hoàng tử La Mô Ni đã thốt ra, nên ông muốn học hỏi những điều đó.

28 Và chuyện rằng, Am Môn và La Mô Ni lại tiếp tục cuộc hành trình đến xứ Mi Đô
Ni. Và La Mô Ni chiếm được cảm tình của vua xứ ấy, vì thế mà các anh em của Am
Môn được dẫn ra khỏi ngục tù.

29 Và khi Am Môn gặp họ, ông rất đỗi đau lòng, vì này, họ trần truồng và da thịt họ
trầy trụa khắp nơi vì bị trói bởi những dây thừng rắn chắc. Họ còn bị đói khát và chịu
đựng đủ mọi thứ cơ cực khác; tuy nhiên họ rất kiên nhẫn trong mọi sự đau khổ của
mình.

30 Và việc đã xảy ra như vậy cũng vì số phận họ đã bị rơi vào một dân tộc chai đá và
cứng cổ hơn. Vậy nên chúng không chịu nghe theo những lời của họ, chúng đã đánh
đuổi họ từ nhà này qua nhà khác, và từ chốn nọ qua chốn kia cho đến lúc họ đến xứ
Mi Đô Ni; và ở đấy, họ bị bắt giam vào ngục thất, và bị trói bằng dây thừng rắn chắc,
và bị giam cầm trong ngục thất nhiều ngày, và rồi được Am Môn và La Mô Ni đến
giải cứu.

Thiên ký thuật về việc truyền giáo của A Rôn, Mơ Lô Ki và các anh em của họ cho dân
LaMan.

AnMa 21
1 Giờ đây sau khi Am Môn cùng các anh em của ông chia tay từ giã nhau ở biên thùy xứ

La Man, này, A Rôn lên đường tiến về xứ có tên gọi là Giê Ru Sa Lem, do dân La Man
đặt ra theo tên quê hương của tổ phụ họ; và xứ ấy nằm sát tận biên giới Mặc Môn.

2 Bấy giờ, dân La Man cùng dân A Ma Léc và dân A Mu Lôn đã xây dựng lên một
thành phố lớn gọi là Giê Ru Sa Lem.

3 Bấy giờ dân La Man một mình đã là một dân tộc chai đá rồi, vậy mà dân A Ma Léc
và dân A Mu Lôn lại càng chai đá hơn; do đó, họ khiến cho dân La Man chai đá trong
lòng, ngõ hầu tất cả càng đi sâu vào sự độc ác và hành vi khả ố của mình.

4 Và chuyện rằng, A Rôn đến thành phố Giê Ru Sa Lem, và việc đầu tiên là ông bắt
đầu thuyết giảng cho dân A Ma Léc. Và ông bắt đầu thuyết giảng cho họ trong các
nhà hội của họ, vì họ đã xây dựng nhiều nhà hội theo kiểu cách của dân Nê Hô; vì đa
số dân A Ma Léc và dân A Mu Lôn đều theo lề lối của dân Nê Hô.

5 Vậy nên, khi A Rôn đi vào nhà hội của họ để thuyết giảng cho dân chúng nghe, và
trong khi ông đang nói, này, có một người A Ma Léc đứng lên tranh luận với ông mà
rằng: Ông đã làm chứng điều gì? Phải chăng ông đã trông thấy một thiên sứ? Tại sao
thiên sứ không xuất hiện cho chúng tôi thấy? Này, phải chăng dân này không tốt bằng
dân của ông?

6 Ông còn bảo rằng, nếu chúng tôi không hối cải thì chúng tôi sẽ phải bị diệt vong.
Làm sao ông hiểu được những ý tưởng và những ý định trong lòng chúng tôi? Làm
sao ông biết được là chúng tôi có lý do để hối cải? Làm sao ông biết được rằng chúng
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tôi là một dân tộc không ngay chính? Này, chúng tôi đã xây dựng các thánh đường, và
chúng tôi cũng tụ họp lại để thờ phượng Thượng Đế. Chúng tôi tin rằng Thượng Đế
sẽ cứu rỗi tất cả mọi người.

7 Bấy giờ A Rôn bèn hỏi anh ta rằng: Vậy anh có tin rằng Vị Nam Tử của Thượng
Đế sẽ đến để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi cũa họ không?

8 Và người ấy đáp lại rằng: Chúng tôi không tin là ông biết được những việc như
vậy. Chúng tôi không tin vào những truyền thống điên rồ này. Chúng tôi không tin là
ông biết được những việc sẽ xảy đến, và chúng tôi cũng không tin rằng tổ phụ của ông
lẫn tổ phụ của chúng tôi đã biết được những điều mà họ nói là sẽ phải xảy đến.

9 Bấy giờ A Rôn bắt đầu giảng dạy cho họ biết những đoạn thánh thư có liên quan
đến sự hiện đến của Đấng Ky Tô cùng sự phục sinh của kẻ chết, và việc loài người
không thể được cứu chuộc nếu không nhờ cái chết và những nỗi thống khổ của Đấng
Ky Tô cùng sự chuộc tội bằng máu của Ngài.

10 Và chuyện rằng, khi ông bắt đầu giải nghĩa những điều này cho họ nghe thì họ tức
giận ông, và bắt đầu nhạo báng ông; và họ không chịu nghe những lời ông nói.

11 Vậy nên, khi ông thấy họ không chịu nghe những lời mình nói, ông đã rời bỏ nhà
hội của họ và đi đến một làng gọi là A Ni-An Ti, và ở đấy ông thấy Mơ Lô Ki đang
thuyết giảng lời của Thượng Đế cho họ nghe; và có cả An Ma và các anh em của ông
nữa. Và họ tranh luận về lời của Thượng Đế với nhiều người.

12 Và chuyện rằng, họ thấy dân này chai đá trong lòng, nên họ đã ra đi đến xứ Mi Đô
Ni. Và họ đã thuyết giảng lời của Thượng Đế cho nhiều người, và có một số ít người
tin theo những lời mà họ đã giảng dạy.

13 Tuy nhiên, A Rôn và một số anh em của ông đã bị bắt giam vào ngục thất, và số
còn lại thì chạy trốn khỏi xứ Mi Đô Ni đến các vùng phụ cận.

14 Và những người bị giam vào ngục thất đã phải chịu nhiều điều khổ sở, và họ đã
được bàn tay của La Mô Ni và Am Môn giải cứu cùng cho thức ăn và quần áo mặc.

15 Và họ lại ra đi để rao truyền lời của Thượng Đế, và họ đã được cứu thoát khỏi nhà
giam lần đầu tiên là như vậy; và họ đã chịu thống khổ là như thế đó.

16 Và họ đã đi đến bất cứ nơi nào mà Thánh Linh của Chúa dẫn dắt họ đến, để thuyết
giảng lời của Thượng Đế trong mọi nhà hội của dân A Ma Léc, hay trong bất cứ buổi
hội họp nào của dân La Man mà họ được phép tham dự.

17 Và chuyện rằng, Chúa bắt đầu ban phước cho họ nhiều đến nỗi họ đã mang nhiều
người đến sự hiểu biết lẽ thật; phải, họ đã thuyết phục được nhiều người biết được về
tội lỗi của mình và về những truyền thống sai lầm của tổ phụ họ.

18 Và chuyện rằng, Am Môn và La Mô Ni từ xứ Mi Đô Ni trở về xứ Ích Ma Ên là xứ
thừa hưởng của họ.

19 Và vua La Mô Ni không chịu để cho Am Môn phải phục dịch ông hay làm một tôi
tớ của ông.

20 Nhưng vua cho xây cất nhiều nhà hội trong xứ Ích Ma Ên; và vua còn khiến dân
của ông, tức là những người dưới quyền cai trị của ông, phải nhóm họp tại đó.

21 Và vua đã vui mừng về họ và giảng dạy cho họ nhiều điều. Và vua còn tuyên bố
cùng họ rằng, họ là một dân tộc tự do, chỉ dưới quyền ông mà thôi, và rằng họ đã
thoát khỏi sự áp bức của phụ vương ông; vì phụ vương ông đã cho phép ông được
quyền trị vì dân của ông trong xứ Ích Ma Ên và tất cả các vùng phụ cận.

22 Và vua còn tuyên bố cùng họ rằng, họ được tự do thờ phượng Chúa, Thượng Đế
của họ, theo ý muốn của họ tại bất cứ nơi nào mà họ ở, nếu nơi đó thuộc quyền cai trị
của vua La Mô Ni.
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23 Và Am Môn đã thuyết giảng cho dân của vua La Mô Ni; và chuyện rằng, ông giảng
dạy cho họ về tất cả mọi điều thuộc về sự ngay chính. Và hằng ngày ông khuyên nhủ
họ với tất cả sự cần mẫn của ông; và họ chú tâm vào lời giảng của ông, và cũng rất
nhiệt thành tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế.

AnMa 22
1 Giờ đây, trong lúc Am Môn đang còn tiếp tục giảng dạy cho dân của vua La Mô Ni,

chúng ta hãy trở lại truyện ký về A Rôn và các anh em của ông; vì sau khi ông rời khỏi
xứ Mi Đô Ni, ông được Thánh Linh dẫn dắt đến xứ Nê Phi, đến tận cung của vị vua
cai trị toàn xứ, trừ xứ Ích Ma Ên; và vị vua đó là thân phụ của La Mô Ni.

2 Và chuyện rằng, ông cùng các anh em của mình đi đến yết kiến vua tại cung điện
của vua. Ông cúi mình trước mặt vua mà tâu rằng: Này, muôn tâu bệ hạ, chúng tôi là
anh em của Am Môn, là những người đã được bệ hạ giải thoát khỏi ngục tù.

3 Và giờ đây, muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ tha cho chúng tôi được toàn mạng thì chúng
tôi nguyện sẽ làm tôi tớ cho bệ hạ. Vua bèn nói cùng họ rằng: Hãy đứng lên, trẫm
bằng lòng tha mạng sống cho các người, nhưng trẫm không muốn các người làm tôi tớ
cho trẫm; trẫm muốn yêu cầu các người giảng dạy trẫm, vì trẫm cảm thấy phần nào rối
trí về lòng quảng đại và sự cao cả của những lời nói của Am Môn là anh em của các
người; và trẫm muốn biết vì lý do gì Am Môn không đến cùng với các người từ Mi Đô
Ni.

4 A Rôn bèn trả lời vua rằng: Này, Thánh Linh của Chúa đã kêu gọi ông ta đi hướng
khác; ông ta đã đi về xứ Ích Ma Ên để giảng dạy cho dân của La Mô Ni.

5 Bấy giờ, vua bèn hỏi họ rằng: Khanh vừa nói gì về Thánh Linh của Chúa? Này,
đây là điều đang làm rối trí trẫm.

6 Và lại nữa, điều mà Am Môn nói như vầy có nghĩa là gì: Nếu các người hối cải thì
các người sẽ được cứu; còn nếu các người không hối cải thì các người sẽ bị khai trừ
vào ngày sau cùng?

7 A Rôn bèn đáp lời vua và hỏi vua rằng: Bệ hạ có tin là có một Thượng Đế không?
Và vua đáp: Trẫm nghe dân A Ma Léc bảo rằng có một Thượng Đế, và trẫm đã cho
phép họ xây dựng những thánh đường để họ có thể tụ họp lại mà thờ phượng Ngài.
Và nếu bây giờ khanh nói là có một Thượng Đế, này, trẫm sẽ tin.

8 Và giờ đây, khi A Rôn nghe được như vậy thì lòng ông bắt đầu thấy vui mừng ông
bèn nói rằng: Này, muôn tâu bệ hạ, chắc chắn như bệ hạ đang sống, quả thật có một
Thượng Đế.

9 Và vua hỏi: Phải chăng Thượng Đế là Vị Thần Vĩ Đại đã dẫn dắt tổ phụ chúng ta
rời khỏi xứ Giê Ru Sa Lem?

10 A Rôn bèn nói với vua rằng: Thưa phải, chính Ngài là Vị Thần Vĩ Đại đó, và Ngài
đã sáng tạo tất cả mọi vật, cả trên trời lẫn dưới đất. Bệ hạ có tin điều này chăng?

11 Vua bèn đáp: Có, trẫm tin rằng Vị Thần Vĩ Đại đã sáng tạo tất cả mọi vật, và trẫm
muốn khanh kể cho trẫm nghe về tất cả những điều này, và trẫm sẽ tin những lời
khanh nói.

12 Và chuyện rằng, khi A Rôn thấy vua sẽ tin những lời mình nói, ông bèn bắt đầu
đọc cho vua nghe các đoạn thánh thư từ thời sáng tạo A Đam—Thượng Đế đã sáng
tạo loài người theo hình ảnh của Ngài như thế nào, và Thượng Đế đã ban cho loài
người các lệnh truyền, và vì vi phạm nên loài người đã sa ngã.

13 Rồi A Rôn giải nghĩa thánh thư cho vua nghe từ thời sáng tạo A Đam, trình bày
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cho vua thấy sự sa ngã của loài người, trạng thái trần tục của họ, cùng kế hoạch cứu
chuộc, là kế hoạch đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng, qua Đấng Ky
Tô, cho bất cứ những ai biết tin vào danh Ngài.

14 Và vì loài người đã sa ngã nên tự bản thân họ không thể hưởng được gì nữa. Nhưng
những sự thống khổ và cái chết của Đấng Ky Tô sẽ chuộc tội lỗi của họ, qua đức tin và
sự hối cải, vân vân; và Ngài sẽ bứt bỏ những dây trói buộc của sự chết, để cho mộ
phần sẽ không còn thắng thế nữa và nọc độc của sự chết phải bị nuốt trọn trong niềm
hy vọng về vinh quang. Và A Rôn đã giải nghĩa tất cả những điều này cho vua nghe.

15 Và chuyện rằng, sau khi A Rôn thuyết giảng xong những điều này cho vua nghe,
vua bèn hỏi: Vậy trẫm phải làm gì để trẫm có thể có được cuộc sống vĩnh cửu như
khanh vừa nói đó? Phải, trẫm phải làm gì để trẫm có thể được Thượng Đế sinh ra, để
cho ác linh này được nhổ ra khỏi lồng ngực trẫm, và để tiếp nhận Thánh Linh của
Ngài ngõ hầu được tràn đầy niềm vui sướng và khỏi bị khai trừ vào ngày sau cùng?
Vua nói, này, trẫm sẽ từ bỏ tất cả những gì trẫm có, phải, trẫm sẽ từ bỏ vương quốc của
mình để trẫm có thể nhận được niềm vui lớn lao này.

16 Nhưng A Rôn nói với vua rằng: Nếu bệ hạ mong muốn điều này, nếu bệ hạ biết
cúi mình trước mặt Thượng Đế, phải, nếu bệ hạ biết hối cải tất cả những tội lỗi của
mình và cúi mình trước mặt Thượng Đế, cùng cầu gọi danh Ngài trong đức tin, và tin
tưởng rằng mình sẽ nhận được, thì lúc đó bệ hạ sẽ nhận được niềm hy vọng như bệ hạ
mong muốn.

17 Và chuyện rằng, khi A Rôn vừa nói xong những lời này, vua liền cúi mình quỳ
xuống trước mặt Chúa; phải, vua rạp mình xuống đất và kêu cầu tha thiết lên rằng:

18 Hỡi Thượng Đế, A Rôn nói với con rằng có một Thượng Đế; và nếu quả có một
Thượng Đế, và nếu Ngài chính là Thượng Đế thì xin Ngài cho con được biết, hầu con
từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết có Ngài, để con có thể được sống lại từ cõi
chết và được cứu rỗi vào ngày sau cùng. Và giờ đây sau khi nhà vua nói xong những lời
này, ông liền bị ngất lịm đi như người đã chết.

19 Và chuyện rằng, các tôi tớ của vua chạy đi báo cho hoàng hậu biết tất cả những việc
đã xảy đến cho vua. Và hoàng hậu đến bên vua; và khi bà trông thấy vua nằm như
người chết, còn A Rôn cùng các anh em của ông đang đứng gần đó, có vẻ như là
nguyên nhân làm cho vua phải ngất lịm, bà tức giận họ và truyền lệnh cho các tôi tớ
của bà, hay nói đúng hơn, các tôi tớ của vua, phải bắt họ đem ra hành quyết.

20 Bấy giờ các tôi tớ đã trông thấy nguyên nhân làm cho vua ngất lịm nên họ không
dám đưa tay bắt A Rôn và các anh em của ông. Họ bèn van xin hoàng hậu rằng: Sao
hoàng hậu lại ra lệnh chúng tôi phải giết những người này, này, khi mà chỉ một người
trong bọn họ cũng đủ mạnh hơn tất cả chúng tôi đây? Vì vậy chúng tôi sẽ phải ngã
gục trước mặt họ.

21 Bấy giờ, khi hoàng hậu trông thấy vẻ kinh hãi của các tôi tớ, bà cũng cảm thấy sợ
hãi vô cùng, e rằng điều dữ sẽ đến với bà. Bà bèn ra lệnh cho các tôi tớ đi gọi dân
chúng lại để họ có thể giết chết A Rôn và các anh em của ông.

22 Bấy giờ khi A Rôn trông thấy sự quyết tâm của hoàng hậu và ông cũng hiểu tấm
lòng chai đá của dân chúng, nên ông sợ rằng, nếu để dân chúng tụ họp lại thì sẽ có sự
tranh chấp và rối loạn lớn giữa họ; do đó ông bước tới đưa tay đỡ vua lên khỏi mặt đất
và bảo vua rằng: Hãy đứng lên. Vua liền đứng lên, và hồi sức lại như cũ.

23 Bấy giờ việc này đã xảy ra trước mặt hoàng hậu và nhiều tôi tớ. Và khi họ trông
thấy điều xảy ra như vậy, họ kinh ngạc vô cùng và bắt đầu sợ hãi. Rồi vua đứng ra và
bắt đầu giảng dạy cho họ nghe. Và vua giảng dạy cho họ nhiều điều đến đỗi tất cả
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hoàng gia đều cải đạo theo Chúa.
24 Bấy giờ có một đám đông đã tụ họp lại theo lệnh truyền của hoàng hậu, và đã bắt

đầu có những tiếng ta thán ở giữa họ vì A Rôn và các anh em của ông.
25 Nhưng nhà vua đã đứng ra giữa đám đông và giảng dạy cho họ. Và họ nguôi giận

đối với A Rôn và những người đi theo ông.
26 Và chuyện rằng, khi vua thấy dân chúng đã nguôi giận, vua bèn bảo A Rôn và các

anh em của ông hãy ra đứng ra giữa đám dân chúng mà thuyết giảng lời của Thượng
Đế cho họ nghe.

27 Và chuyện rằng, vua gởi một hịch truyền khắp xứ, cho tất cả mọi người dân của
ông đang sống trên khắp xứ của ông, những người đang sống trên khắp các vùng
quanh đó, xứ này giáp ranh với biển, về phía đông và về phía tây, bị chia cách xứ Gia
Ra Hem La bởi một dải đất hoang dã hẹp, mà dải đất này chạy dài từ biển phía đông
qua biển phía tây, cùng những vùng nằm quanh bờ biển và các vùng ranh giới của
vùng hoang dã nằm về hướng bắc bên cạnh xứ Gia Ra Hem La, xuyên qua các ranh
giới của xứ Man Ti, cạnh đầu sông Si Đôn, chạy dài từ đông sang tây—và hai sắc dân
Nê Phi và La Man bị chia cách ra như vậy đó.

28 Bấy giờ, những phần tử lười biếng nhất của dân La Man đều sống trong vùng
hoang dã và ở trong các túp lều. Chúng ở rải rác trong vùng hoang dã về phía tây,
thuộc xứ Nê Phi; phải, và cũng ở luôn cả về phía tây xứ Gia Ra Hem La nằm trong các
vùng ranh giới cạnh bờ biển và về phía tây trong xứ Nê Phi, trong phần đất thừa
hưởng đầu tiên của tổ phụ chúng, và do đó nằm giáp ranh dọc theo bờ biển.

29 Và cũng có nhiều dân La Man ở về hướng đông gần bờ biển, là nơi mà dân Nê Phi
đã đánh đuổi chúng chạy tới. Và như vậy dân Nê Phi hầu như bị dân La Man bao vây
tứ phía; tuy nhiên dân Nê Phi cũng đã chiếm được tất cả phần đất hướng bắc, giáp
ranh với vùng hoang dã tại đầu sông Si Đôn, từ đông sang tây, chạy vòng quanh vùng
hoang dã lên đến hướng bắc, đến tận xứ mà họ gọi là Phong Phú.

30 Và xứ này giáp ranh với một xứ gọi là Hoang Vu. Xứ này ở rất xa về phía bắc, đến
tận một xứ mà trước kia đã có dân cư sống ở đó và đã bị hủy diệt, mà đống xương tàn
của họ đã được dân Gia Ra Hem La khám phá ra như chúng tôi đã nói tới, và đây
cũng là nơi họ đổ bộ lên lần đầu tiên.

31 Và từ nơi đó, họ đi tới phía nam vùng hoang dã. Như vậy xứ phía bắc gọi là Hoang
Vu và xứ phía nam gọi là Phong Phú, và xứ này là một vùng hoang dã đầy dẫy mọi thứ
dã thú đủ loại, mà một phần chúng từ phương bắc xuống kiếm mồi.

32 Và bấy giờ, chỉ mất một ngày rưỡi đường bộ cho một người dân Nê Phi đi từ ranh
giới xứ Phong Phú đến xứ Hoang Vu, từ biển đông qua biển tây; và như vậy là xứ Nê
Phi và xứ Gia Ra Hem La hầu như bị bao vây bởi biển cả, và ở giữa hai miền nam bắc
là một dải đất hẹp.

33 Và chuyện rằng, dân Nê Phi trước kia đã ở trong xứ Phong Phú, từ biển phía đông
qua biển phía tây; và với sự khôn ngoan của mình, dân Nê Phi đã cho quân đội và vệ
binh của mình ngăn chận dân La Man ở phía nam, khiến chúng không có một sự
chiếm hữu nào nữa ở phía bắc, để chúng không thể tràn ngập đất miền bắc được.

34 Vậy nên dân La Man không thể có một sự chiếm hữu nào nữa ngoại trừ xứ Nê Phi
và vùng hoang dã chung quanh. Bấy giờ, đó là sự khôn ngoan của dân Nê Phi—vì dân
La Man là kẻ thù của họ, nên họ không chịu để chúng làm khổ mình từ mọi mặt, và
cũng để cho họ có được một xứ mà họ có thể chạy trốn tới, tùy theo ý muốn của họ.

35 Và giờ đây, sau khi đã nói hết những điều này, tôi xin trở lại truyện ký về Am Môn,
A Rôn, Ôm Nê, Him Ni, và các anh em của họ.
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AnMa 23
1 Này, giờ đây, chuyện rằng, vua dân La Man ra một hịch truyền cho toàn dân của ông,

là họ không được động tay tới Am Môn, hay A Rôn, hay Ôm Nê, hay Him Ni, hay bất
cứ anh em nào của họ, là những người đi thuyết giảng lời của Thượng Đế, tại bất cứ
nơi nào họ đến, trong bất cứ phần đất nào trong xứ.

2 Phải, vua ban một chiếu chỉ cho dân chúng là không được động tay tới họ, không
được bắt trói hay giam cầm họ, cũng như không được khạc nhổ vào họ, không được
đánh đập hay xua đuổi họ ra khỏi các nhà hội của mình, không được áp chế họ, cũng
như không được ném đá vào họ, mà trái lại, họ cần phải có được tự do vào nhà mình
hay vào các đền thờ và các thánh đường của mình.

3 Và nhờ đó mà họ có thể đi thuyết giảng lời của Thượng Đế theo ý muốn của họ, vì
vua và tất cả hoàng gia đều đã được cải đạo theo Chúa; vậy nên vua mới ra một hịch
truyền cho dân của mình ở khắp nước, để lời của Thượng Đế không gặp trở ngại, trái
lại còn được truyền bá khắp xứ, ngõ hầu dân của ông có thể được thuyết phục biết về
những truyền thống tà ác của tổ phụ mình, và họ có thể được thuyết phục để biết
rằng, họ đều là anh em với nhau, và họ không được sát nhân, cướp bóc, trộm cắp,
phạm tội ngoại tình hay phạm bất cứ hành vi tà ác nào.

4 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi vua ra hịch truyền này, thì A Rôn cùng các anh em
mình đều đi từ thành phố này qua thành phố khác, từ nhà thờ này qua nhà thờ khác,
thiết lập các giáo hội, và lập lên các thầy tư tế và các thầy giảng giữa dân La Man khắp
trong xứ, để thuyết giáo và giảng dạy lời của Thượng Đế cho dân chúng; và như thế là
họ đã bắt đầu có được sự thành công lớn lao.

5 Và có hằng ngàn người được dẫn dắt tới sự hiểu biết về Chúa, phải, có hằng ngàn
người được dẫn dắt để tin theo các truyền thống của dân Nê Phi; và họ còn được
giảng dạy về các biên sử và các lời tiên tri được lưu truyền từ trước đến nay.

6 Và chắc chắn như Chúa là Đấng hằng sống, quả thật có nhiều người đã tin, hay nói
cách khác, nhiều người đã được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật, nhờ sự thuyết giảng
của Am Môn và các anh em ông, thể theo tinh thần mặc khải và tiên tri, và quyền
năng của Thượng Đế làm nhiều phép lạ trong họ—phải, tôi nói cho các người hay,
như Chúa là Đấng hằng sống, quả thật nhiều người dân La Man sau khi tin theo lời
thuyết giáo của các vị này, và đã cải đạo theo Chúa, họ không hề bỏ đạo.

7 Vì họ đã trở thành một dân tộc ngay chính; họ đã dẹp bỏ các khí giới phản nghịch
của mình để không còn chống lại Thượng Đế nữa, cũng như không còn chống lại bất
cứ một người đồng bào nào của họ nữa.

8 Giờ đây, đây là những người đã được cải đạo theo Chúa:
9 Những người La Man sống trong xứ Ích Ma Ên;
10 Cùng những người La Man sống trong xứ Mi Đô Ni;
11 Và những người La Man sống trong thành phố Nê Phi;
12 Và những người La Man sống trong xứ Si Lôm, và những người sống trong xứ Sem

Lân, trong thành phố Lê Mu Ên và trong thành phố Sim Ni Lom.
13 Và trên đây là tên những thành phố của người La Man được cải đạo theo Chúa; và

những người này là những người đã dẹp bỏ khí giới phản nghịch của họ, phải, tất cả
những vũ khí chiến tranh của họ; và tất cả những người này đều là dân La Man.

14 Còn dân A Ma Léc thì không chịu cải đạo, chỉ trừ ra một người; cũng như không
có một người dân A Mu Lôn nào chịu cải đạo, trái lại chúng chai đá trong lòng, và cả
những người La Man đang cư ngụ trên phần đất của chúng cũng vậy, phải, và trong tất
cả các làng mạc hay thành phố của chúng.
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15 Vậy nên chúng tôi đã kể tên tất cả những thành phố nào của dân La Man biết hối
cải và ý thức được lẽ thật và được cải đạo.

16 Và giờ đây chuyện rằng, nhà vua cùng những người được cải đạo đều mong muốn
có một danh hiệu riêng để họ có thể phân biệt được với những người đồng bào của
họ; vậy nên vua tham khảo ý kiến với A Rôn và một số đông các thầy tư tế của họ về
việc đặt một danh hiệu cho họ để họ được phân biệt.

17 Và chuyện rằng, họ lấy danh hiệu là An Ti Nê Phi Lê Hi; và từ đó họ được gọi
theo danh hiệu trên và không còn gọi là dân La Man nữa.

18 Và họ bắt đầu trở thành một dân tộc rất siêng năng; phải, họ rất thân thiện với dân
Nê Phi; vì thế họ mở rộng mối bang giao với dân Nê Phi, và sự rủa sả của Thượng Đế
không còn theo họ nữa.

AnMa 24
1 Và chuyện rằng, dân A Ma Léc, dân A Mu Lôn, và dân La Man sống trong xứ A Mu

Lôn, và trong xứ Hê Lam và những người sống trong xứ Giê Ru Sa Lem, cùng trong
tất cả các xứ chung quanh, nói tóm lại là những người không được cải đạo và không
lấy tên là dân An Ti Nê Phi Lê Hi đều bị dân A Ma Léc và dân A Mu Lôn xúi giục tức
giận chống lại các đồng bào của mình.

2 Và sự thù hận của họ đã lên đến cực độ khiến họ nổi dậy chống lại vua của mình, vì
họ không muốn để ông làm vua họ nữa; vậy nên họ đã cầm vũ khí chống lại dân An
Ti Nê Phi Lê Hi.

3 Giờ đây, nhà vua đã trao vương quốc lại cho con trai mình, và vua đặt tên cho con
trai mình là An Ti Nê Phi Lê Hi.

4 Nhà vua băng hà trong năm đó, tức là năm dân La Man bắt đầu chuẩn bị chiến
tranh chống lại dân của Thượng Đế.

5 Giờ đây, khi Am Môn cùng các anh em của mình và những người đi theo họ thấy
sự chuẩn bị chiến tranh của dân La Man để hủy diệt đồng bào của họ, họ bèn lên
đường đi đến xứ Ma Đi An, và ở đó, Am Môn gặp tất cả các anh em của ông; và rồi từ
nơi đó, họ đi đến xứ Ích Ma Ên để hội nghị với La Mô Ni và với anh của ông ta là An
Ti Nê Phi Lê Hi để bàn tính xem họ phải làm gì để tự vệ chống lại dân La Man.

6 Giờ đây chẳng có một ai trong số những người đã được cải đạo theo Chúa lại muốn
cầm vũ khí đánh lại đồng bào mình; không, ngay cả chuyện chuẩn bị chiến tranh họ
cũng không muốn; phải, và luôn cả vua của họ cũng bảo họ chớ nên làm như vậy.

7 Thế rồi, sau đây là những lời vua đã nói với dân chúng về việc này: Hỡi đồng bào
yêu mến, trẫm xin cảm tạ Thượng Đế của trẫm, vì Đấng Thượng Đế vĩ đại của chúng
ta đã vì lòng nhân từ của Ngài mà gởi những người anh em này là những người Nê Phi
đến với chúng ta để họ thuyết giảng cho chúng ta, và thuyết phục chúng ta biết được
những truyền thống của tổ phụ ác độc của chúng ta.

8 Và này, trẫm cảm tạ Đấng Thượng Đế vĩ đại của trẫm đã ban cho chúng ta một
phần Thánh Linh của Ngài để làm mềm lòng chúng ta, khiến chúng ta mở rộng mối
bang giao với những người anh em này là những người Nê Phi.

9 Và này, trẫm còn cảm tạ Thượng Đế của trẫm vì nhờ sự mở rộng bang giao này mà
chúng ta được thuyết phục để hiểu rõ tội lỗi của chúng ta và bao sự sát nhân mà chúng
ta đã phạm phải.

10 Và trẫm còn cảm tạ Thượng Đế của trẫm, phải, Đấng Thượng Đế vĩ đại của trẫm,
vì Ngài đã để cho chúng ta hối cải về những việc làm này, và qua công lao của Vị Nam
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Tử của Ngài, Ngài cũng đã tha thứ cho chúng ta về nhiều tội lỗi và nhiều vụ sát nhân
mà chúng ta đã phạm, cùng cất bỏ tội lỗi khỏi trái tim của chúng ta.

11 Và giờ đây này, hỡi đồng bào, đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm được (một
khi chúng ta đã là những kẻ sa đọa nhất trong loài người) để hối cải tất cả những tội
lỗi cùng nhiều vụ sát nhân mà chúng ta đã phạm, và để được Thượng Đế cất bỏ những
tội lỗi ấy khỏi trái tim chúng ta, vì đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được để
hối cải một cách đầy đủ trước mặt Thượng Đế, ngõ hầu Ngài sẽ cất bỏ vết dơ cho
chúng ta—

12 Giờ đây, hỡi các đồng bào thân mến nhất của trẫm, vì Thượng Đế đã cất bỏ những
vết dơ của chúng ta nên những lưỡi gươm của chúng ta đã trở nên sáng chói, vậy
chúng ta chớ nên để gươm của mình vấy máu của đồng bào chúng ta nữa.

13 Này, trẫm nói cho đồng bào hay: Không, chúng ta hãy giữ cho gươm của mình
khỏi bị vấy máu của các đồng bào chúng ta; vì biết đâu, nếu chúng ta vấy máu gươm
của mình một lần nữa thì nó sẽ không còn được rửa lại cho sáng bằng máu của Vị
Nam Tử của Đấng Thượng Đế vĩ đại của chúng ta nữa, đó là máu sẽ đổ ra để chuộc tội
lỗi của chúng ta.

14 Và Đấng Thượng Đế vĩ đại đã thương xót chúng ta, và cho chúng ta biết được
những điều này để chúng ta khỏi bị diệt vong; phải, và Ngài đã cho chúng ta biết
trước những điều này, vì Ngài thương yêu linh hồn chúng ta chẳng khác chi Ngài
thương yêu con cái chúng ta; vậy nên, với lòng thương xót của Ngài, Ngài đã viếng
thăm chúng ta qua các thiên sứ của Ngài, để cho kế hoạch cứu rỗi được tiết lộ cho
chúng ta biết chẳng khác chi đối với các thế hệ tương lai vậy.

15 Ôi, Thượng Đế của chúng ta thật đầy lòng thương xót biết bao! Và giờ đây này, vì
đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được để những vết dơ của chúng ta được cất
bỏ khỏi chúng ta, và vì gươm của chúng ta được sáng chói, nên chúng ta hãy cất giấu
gươm đi để nó được giữ sáng chói, ngõ hầu làm bằng chứng trước mặt Thượng Đế của
chúng ta vào ngày sau cùng, tức là ngày chúng ta được dẫn đến trước mặt Ngài để chịu
phán xét, rằng chúng ta đã không để cho gươm của chúng ta vấy máu đồng bào của
mình, kể từ khi Ngài ban truyền lời của Ngài cho chúng ta và đã làm cho chúng ta
thanh sạch nhờ đó.

16 Và giờ đây, hỡi đồng bào, nếu các đồng bào của chúng ta muốn tìm cách hủy diệt
chúng ta, này, chúng ta sẽ cất giấu gươm của chúng ta, phải, ngay cả chúng ta sẽ chôn
giấu nó xuống sâu dưới đất, để giữ cho nó được sáng chói, ngõ hầu đến ngày sau cùng
nó sẽ làm bằng chứng là chúng ta không hề xử dụng nó; và nếu các đồng bào của
chúng ta có đến hủy diệt chúng ta, này, lúc đó chúng ta sẽ về với Thượng Đế của chúng
ta và sẽ được cứu rỗi.

17 Và chuyện rằng, sau khi vua chấm dứt những lời này, và tất cả dân chúng đã tụ họp
lại với nhau, họ bèn lấy gươm cùng tất cả các vũ khí dùng để làm đổ máu loài người và
họ đem chôn sâu xuống đất.

18 Và họ đã làm như vậy là để chứng minh với Thượng Đế và với loài người rằng, họ
sẽ không bao giờ xử dụng vũ khí để làm đổ máu loài người nữa; và họ đã làm như vậy
là để xác nhận và giao ước với Thượng Đế rằng, thà họ chịu hy sinh tính mạng mình
còn hơn là làm đổ máu đồng bào của mình; và thà ban cho những gì mình có còn hơn
lấy đi của anh em mình; và thà lao lực thật nhiều với đôi bàn tay mình còn hơn tiêu
hao những ngày tháng trong sự biếng nhác.

19 Và do đó chúng ta thấy được rằng, một khi những người La Man này được dẫn dắt
để tin và biết lẽ thật thì họ trở nên rất cương quyết, và thà chịu chết hơn là phạm tội;
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và vì thế mà chúng ta thấy họ đã chôn giấu vũ khí hòa bình, hay nói cách khác là họ đã
chôn giấu vũ khí chiến tranh để có được hòa bình.

20 Và chuyện rằng, các đồng bào của họ, những người dân La Man đã chuẩn bị gây
chiến, kéo đến xứ Nê Phi với mục đích hủy diệt vua xứ này, và để lập người khác lên
thay vua, và còn định hủy diệt luôn cả những người dân An Ti Nê Phi Lê Hi khỏi xứ
đó nữa.

21 Bấy giờ, khi dân chúng trông thấy chúng tiến đến đánh họ, họ bèn đi ra gặp chúng,
và nằm rạp xuống đất trước mặt chúng và bắt đầu cầu gọi danh Chúa; và họ cứ giữ
nguyên thái độ này khi dân La Man bắt đầu xông tới và dùng gươm tàn sát họ.

22 Và cứ thế, chẳng gặp một sức kháng cự nào, chúng giết chết một ngàn lẻ năm
người trong bọn họ; và chúng ta biết rằng, những người này được phước, vì họ đã lên
sống cùng Thượng Đế của họ.

23 Bấy giờ, khi dân La Man thấy các đồng bào của mình không tránh né đường gươm,
và cũng không tránh qua bên trái hay bên phải, mà chỉ nằm xuống chịu chết, lại còn ca
ngợi Thượng Đế ngay cả trong lúc bị chết dưới lằn gươm—

24 Bấy giờ, khi dân La Man trông thấy như vậy, chúng bèn ngưng tay không sát hại
nữa; và có nhiều người trong bọn chúng thấy lòng xúc động cảm thương cho những
người đồng bào của mình đã bị ngã gục dưới lằn gươm, vì chúng thấy hối hận về
những việc mình đã làm.

25 Và chuyện rằng, chúng bèn vứt bỏ các vũ khí chiến tranh, và không còn chịu cầm
lại những vật ấy nữa, vì chúng thấy bị cắn rứt cho sự giết chóc mình đã phạm phải; và
chúng bèn nằm rạp xuống như các đồng bào của mình, trông cậy vào lòng thương xót
của những kẻ dang tay lên giết mình.

26 Và chuyện rằng, trong ngày hôm đó, số người gia nhập vào với dân Thượng Đế đã
vượt hơn số người bị giết; và những người bị giết chết đều là những người ngay chính,
vậy nên chúng ta không có lý do nào để nghi ngờ là họ sẽ không được cứu rỗi.

27 Và không có một người tà ác nào trong số những người bị giết; ngoài ra còn có
hơn một ngàn người được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật; như vậy chúng ta thấy rằng
Chúa đã thực hiện nhiều cách để cứu rỗi dân Ngài.

28 Bấy giờ, đa số những người dân La Man đã sát hại nhiều đồng bào của mình đều là
dân A Ma Léc và dân A Mu Lôn, và phần đông những kẻ này đều theo lề lối của Nê
Hô.

29 Bấy giờ, trong số những người gia nhập với dân của Chúa, không có ai là dân A Ma
Léc hay dân A Mu Lôn, hay là những người thuộc lề lối của Nê Hô, nhưng họ toàn là
con cháu thật sự của La Man và Lê Mu Ên.

30 Và do đó chúng ta có thể nhận thức một cách rõ ràng rằng, một dân tộc nào đã có
lần được Thánh Linh của Thượng Đế soi sáng, và đã có một sự hiểu biết sâu rộng về
những điều thuộc về sự ngay chính, và sau đó lại rơi vào vòng tội lỗi và phạm giới, thì
họ sẽ trở nên chai đá hơn, và do đó tình trạng của họ lại càng bi đát hơn là họ thà chưa
bao giờ biết đến những điều này.

AnMa 25
1 Và này, giờ đây chuyện rằng, những người dân La Man ấy lại càng tức giận thêm, vì

chúng đã giết đồng bào của mình; vậy nên chúng thề sẽ báo thù dân Nê phi; và lúc đó
chúng không còn toan tính sát hại dân An Ti Nê Phi Lê Hi nữa.

2 Nhưng chúng chuyển những đạo quân của mình đến biên thùy xứ Gia Ra Hem La,
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và tấn công những người dân sống trong xứ Am Mô Ni Ha và hủy diệt họ.
3 Và sau đó, chúng gây nhiều trận chiến với dân Nê Phi, mà trong các trận này,

chúng bị đẩy lui và bị giết chết.
4 Và trong số dân La Man bị giết này phần đông đều thuộc dòng dõi của A Mu Lôn

và các anh em của hắn, là các thầy tư tế của vua Nô Ê, và chúng đã bị bàn tay của dân
Nê Phi giết chết;

5 Và số còn lại, sau khi chạy trốn vào vùng hoang dã phía đông đã tước đoạt uy
quyền và quyền hành cai trị dân La Man, khiến cho nhiều người La Man phải bị chết
thiêu vì tín ngưỡng của họ—

6 Vì có nhiều người trong bọn họ, sau khi phải chịu đựng nhiều tổn thất và nhiều
nỗi khốn khổ, đã bắt đầu được khơi động để nhớ lại những lời của A Rôn cùng các
anh em của ông đã thuyết giảng cho họ trong xứ sở của họ; vì thế họ bắt đầu không
tin vào những truyền thống của tổ phụ mình nữa, mà tin vào Chúa, và tin rằng Ngài
đã ban cho dân Nê Phi quyền năng lớn lao; do đó mà có nhiều người trong bọn họ đã
được cải đạo ở trong vùng hoang dã.

7 Và chuyện rằng, những người chỉ huy đó, là con cháu của A Mu Lôn còn sống sót
lại, đã ra lệnh là họ phải bị hành quyết, phải, tất cả những ai tin vào các điều này.

8 Bấy giờ, cuộc tuẫn đạo này đã khiến cho nhiều đồng bào của họ bị khơi động lòng
tức giận, và bắt đầu sự tranh chấp ngay trong vùng hoang dã; và dân La Man bắt đầu
lùng bắt dòng dõi của A Mu Lôn và các anh em của hắn để giết; và chúng phải chạy
trốn vào vùng hoang dã phía đông.

9 Và này, ngày này chúng bị dân La Man lùng bắt. Như vậy là những lời nói của A Bi
Na Đi đã ứng nghiệm, là lời mà ông đã đề cập đến dòng dõi của các thầy tư tế là những
kẻ đã bắt ông phải bị chết thiêu.

10 Vì ông đã nói với chúng rằng: Những gì các ngươi làm cho ta sẽ tượng trưng cho
những điều sẽ xảy đến sau này.

11 Và bấy giờ A Bi Na Đi là người đầu tiên bị chết thiêu bởi vì niềm tin của ông nơi
Thượng Đế; bấy giờ điều ông muốn nói là, sẽ có nhiều người bị chết thiêu chẳng khác
chi ông đã chịu vậy.

12 Và ông còn nói với các thầy tư tế của Nô Ê rằng, dòng dõi của chúng sẽ làm cho
nhiều người bị hành quyết theo hình thức ông đã bị, và chúng sẽ bị phân tán khắp nơi
cùng bị sát hại, giống như chiên không người chăn giữ bị thú rừng săn đuổi và giết
chết; và giờ đây này, những lời này đã được ứng nghiệm, vì chúng đã bị dân La Man
đánh đuổi, và chúng bị săn đuổi và chúng bị đánh đập.

13 Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy mình không thắng nổi dân Nê Phi, họ bèn
trở về xứ sở của mình; và nhiều người trong bọn họ đã đến cư ngụ trong xứ Ích Ma Ên
và trong xứ Nê Phi, và gia nhập dân của Thượng Đế, tức là dân An Ti Nê Phi Lê Hi.

14 Và họ cũng chôn giấu các vũ khí chiến tranh của họ theo như các đồng bào của họ
đã làm, và họ bắt đầu trở thành một dân tộc ngay chính; họ đi theo đường lối của
Chúa, và cố gắng tuân giữ các lệnh truyền và các luật lệ của Ngài.

15 Phải, họ tuân giữ luật pháp Môi Se; vì họ vẫn cần phải tuân giữ luật pháp Môi Se,
vì luật pháp đó chưa được làm trọn. Tuy có luật pháp Môi Se, họ vẫn trông chờ sự
hiện đến của Đấng Ky Tô, xem luật pháp Môi Se như một biểu tượng cho sự hiện đến
của Ngài, và tin rằng họ cần phải tuân giữ các lễ nghi bề ngoài này cho đến lúc Ngài
xuất hiện cho họ thấy.

16 Giờ đây, họ không cho rằng, sự cứu rỗi có được nhờ bởi luật pháp Môi Se; nhưng
luật pháp Môi Se đã giúp củng cố đức tin của họ nơi Đấng Ky Tô; và nhờ đó mà họ
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giữ được niềm hy vọng qua đức tin về sự cứu rỗi vĩnh cửu, dựa trên tinh thần tiên tri
đã nói lên những điều sẽ xảy đến.

17 Và giờ đây này, Am Môn, A Rôn, Ôm Nê, Him Ni, và các anh em của họ đều vui
mừng quá đỗi, vì sự thành công của họ giữa người La Man, vì họ thấy rằng, Chúa đã
ban phát cho họ theo những lời cầu nguyện của họ, và Ngài cũng làm ứng nghiệm lời
của Ngài phán cùng họ trong mọi sự việc.

AnMa 26
1 Và giờ đây, đây là những lời của Am Môn đã ngỏ cùng các anh em mình: Hỡi các anh

em của tôi và những người anh em đồng đạo của tôi, này tôi nói cho các anh em hay, lý
do để chúng ta hoan hỷ thật lớn lao biết bao, vì khi chúng ta khởi hành từ xứ Gia Ra
Hem La, chúng ta đâu có ngờ rằng Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta những phước lành
vĩ đại như vậy?

2 Và giờ đây, tôi xin hỏi, những phước lành vĩ đại nào mà Ngài đã ban cho chúng ta?
Các anh em có thể kể ra được không?

3 Này, tôi xin trả lời thay cho các anh em, vì các đồng bào của chúng ta là dân La
Man trước kia ở trong bóng tối, phải, trong một vực thẳm tối tăm nhất, nhưng này,
biết bao nhiêu người của họ nay đã được dẫn dắt để thấy được ánh sáng kỳ diệu của
Thượng Đế! Và đây chính là phước lành đã được ban cho chúng ta, vì chúng ta đã
được làm thành những công cụ trong tay Thượng Đế để thực hiện công việc vĩ đại này.

4 Này, có hằng ngàn người trong số họ đã vui mừng và được dẫn dắt vào đàn chiên
của Thượng Đế.

5 Này, đồng lúa đã chín rồi, và phước thay cho các anh em, vì các anh em đã đưa lưỡi
hái vào và gặt với tất cả năng lực của mình, phải, các anh em đã lao nhọc suốt ngày; và
hãy nhìn xem những bó lúa của các anh em đã gặt hái được! Những bó lúa ấy sẽ được
đem chất vào vựa lúa để chúng không bị mất mát.

6 Phải, để chúng khỏi bị bão tố quật ngã vào ngày sau cùng; phải, để chúng không bị
gió lốc cuốn mất đi; nhưng khi bão tố nổi lên, chúng sẽ được thu góp lại trong vị trí
của chúng, để cho bão tố không xuyên thấu được tới chúng; phải, chúng sẽ không bị
cuồng phong cuốn đến những nơi mà kẻ thù của chúng muốn đem chúng đến.

7 Nhưng này, chúng được ở trong tay vị Chúa của mùa gặt, và chúng thuộc về của
Ngài; và Ngài sẽ nâng chúng lên vào ngày sau cùng.

8 Phước thay danh của Thượng Đế chúng ta; chúng ta hãy hát lên những lời tán mỹ
Ngài, chúng ta hãy tạ ơn thánh danh Ngài, vì Ngài sẽ thực hiện lẽ công bằng mãi mãi.

9 Vì nếu chúng ta không rời xứ Gia Ra Hem La mà ra đi, thì các đồng bào yêu dấu
của chúng ta đây, là những người đã hết sức yêu thương chúng ta, vẫn còn bị dằn vặt
trong mối hận thù với chúng ta, phải, và họ vẫn còn là những con người xa lạ đối với
Thượng Đế.

10 Và, chuyện rằng, khi Am Môn nói xong những lời này, thì anh của ông là A Rôn
lên tiếng trách ông mà rằng: Em Am Môn, tôi sợ rằng sự vui mừng của em đã đưa em
đến chỗ khoe khoang.

11 Nhưng Am Môn trả lời rằng: Tôi không khoe khoang về sức mạnh của tôi, mà
cũng không khoe khoang sự thông sáng của tôi; nhưng này, sự vui mừng của tôi thật
tràn trề, phải, tim tôi tràn trề niềm vui sướng, và tôi sẽ hoan hỷ trong Thượng Đế của
tôi.

12 Phải, tôi biết rằng tôi chẳng có nghĩa lý gì; về sức lực thì tôi là một kẻ yếu đuối; vậy
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nên tôi không khoe khoang về tôi, nhưng tôi muốn khoe khoang về Thượng Đế của
tôi, vì với sức mạnh của Ngài, tôi có thể làm được tất cả mọi điều; phải, này, nhiều
phép lạ lớn lao chúng ta đã thực hiện trong xứ sở này, và vì những điều đó chúng ta sẽ
ca ngợi danh Ngài mãi mãi.

13 Này, đã có biết bao nhiêu ngàn đồng bào của chúng ta được Ngài cởi bỏ những nỗi
đau đớn của ngục giới; và họ được dẫn đến để hát lên lời ca ngợi tình yêu cứu chuộc,
và sở dĩ được như vậy là nhờ sức mạnh của lời Ngài ở trong chúng ta, do đó chúng ta
không có lý do mạnh mẽ để hoan hỷ hay sao?

14 Phải, chúng ta có lý do để ca ngợi Ngài mãi mãi, vì Ngài là Đấng Thượng Đế Tối
Cao, và đã cởi bỏ những xiềng xích của ngục giới cho các đồng bào của chúng ta.

15 Phải, họ đã bị bóng tối và sự hủy diệt vĩnh viễn bao vây; nhưng này, Ngài đã đem
họ vào sự sáng vĩnh viễn của Ngài, phải, vào sự cứu rỗi vĩnh viễn; và họ được bao bọc
trong tình yêu thương vô song của Ngài; phải, và chúng ta là những công cụ trong tay
Ngài để thi hành công việc vĩ đại và kỳ diệu này.

16 Vậy thì chúng ta hãy hãnh diện, phải, chúng ta hãy hãnh diện trong Chúa; phải,
chúng ta hãy hoan hỷ lên đi vì niềm vui của chúng ta đã tràn đầy; phải, chúng ta hãy ca
ngợi Thượng Đế của chúng ta mãi mãi. Này, ai là người có thể hãnh diện quá nhiều
trong Chúa? Phải, ai có thể nói quá nhiều đến quyền năng vĩ đại của Ngài, đến lòng
thương xót của Ngài, đến sự nhịn nhục của Ngài đối với con cái loài người? Này, tôi
nói cho các anh em hay, tôi không thể nói được một phần ít nhất những cảm giác của
tôi.

17 Ai có thể cho rằng Thượng Đế của chúng ta đã thương xót chúng ta nhiều đến đỗi
đã lôi chúng ta ra khỏi trạng thái khủng khiếp đầy tội lỗi và nhiểm uế của chúng ta?

18 Này, chúng ta đã ra đi trong cơn thịnh nộ với những lời hăm dọa ghê gớm là phá
hoại giáo hội của Ngài.

19 Ôi, vậy mà tại sao lúc đó Ngài lại không bắt chúng ta phải chịu sự hủy diệt khủng
khiếp, phải, tại sao lúc ấy Ngài lại không để gươm công lý của Ngài rơi trên chúng ta,
và xử phạt chúng ta phải chịu một sự thất vọng vĩnh cửu?

20 Ôi linh hồn tôi hầu như muốn chạy trốn khi nghĩ như vậy. Này, Ngài đã không xử
dụng công lý của Ngài lên chúng ta, nhưng ngược lại, với lòng thương xót vĩ đại của
Ngài, Ngài đã đem chúng ta vượt qua vực thẳm vĩnh viễn của sự chết và sự khốn cùng,
để đem đến sự cứu rỗi cho linh hồn chúng ta.

21 Và giờ đây này, hỡi các anh em, có người thiên nhiên nào biết được những điều này
chăng? Tôi nói cho các anh em hay, chẳng một ai biết được những điều này, ngoại trừ
những người đã hối cải.

22 Phải, người nào hối cải và thực thi đức tin cùng mang lại những việc làm tốt và cầu
nguyện luôn luôn không ngừng—thì sẽ được ân tứ để biết được những điều kín
nhiệm của Thượng Đế; phải, người đó sẽ được ân tứ để tiết lộ những điều mà từ trước
tới nay chưa bao giờ được tiết lộ; phải, người đó sẽ được ân tứ để dẫn dắt hằng ngàn
người đến sự hối cải, chẳng khác chi chúng ta đã được ân tứ để dẫn dắt các đồng bào
của chúng ta đến sự hối cải vậy.

23 Giờ đây, hỡi anh em, các anh em có nhớ rằng khi chúng ta nói với các đồng bào của
chúng ta trong xứ Gia Ra Hem La là chúng ta đi đến xứ Nê Phi để thuyết giảng cho
các đồng bào của chúng ta là dân La Man, thì họ đã cười chế nhạo chúng ta?

24 Vì họ đã bảo chúng ta rằng: Các người tưởng rằng mình có thể đem dân La Man
về với sự hiểu biết lẽ thật à? Các người tưởng rằng mình có thể thuyết phục cho dân
La Man tin được sự sai lầm của các truyền thống của tổ phụ chúng sao, trong khi
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chúng là một dân tộc cứng cổ; lòng chúng chỉ thấy vui thích trong sự đổ máu; những
ngày tháng của chúng đã hoang phí trong những điều bất chính trầm trọng nhất;
đường lối của chúng là đường lối của những kẻ phạm giới từ thuở ban đầu? Giờ đây,
hỡi các anh em, các anh em nhớ rằng đó là ngôn ngữ của họ.

25 Và hơn nữa, họ còn bảo rằng: Chúng ta hãy cầm vũ khí đánh lại chúng, để chúng
ta hủy diệt chúng và loại bỏ những điều bất chính của chúng ra khỏi xứ mình, kẻo
chúng sẽ lấn áp chúng ta và hủy diệt chúng ta.

26 Nhưng này, hỡi các anh em thân mến, chúng ta đã đi vào vùng hoang dã không
phải với ý định hủy diệt các đồng bào của chúng ta, nhưng với ý định là chúng ta có
thể cứu vớt được một số ít linh hồn của họ.

27 Bấy giờ khi lòng chúng ta nản, và chúng ta sắp sửa quay gót trở về, này, Chúa an ủi
chúng ta mà rằng: Hãy đi đến với các đồng bào của các ngươi là dân La Man, và hãy
kiên nhẫn chịu đựng những nỗi khổ đau của mình, rồi ta sẽ ban cho các ngươi sự
thành công.

28 Và bấy giờ, này, chúng ta đã đến, và đã sống khắp nơi ở giữa họ; chúng ta đã kiên
nhẫn chịu đựng những nỗi thống khổ của chúng ta, và chúng ta đã chịu đựng mọi sự
thiếu thốn; phải, chúng ta đã đến từng nhà một, trông nhờ vào sự thương xót của
người đời—không những nhờ vào sự thương xót của người đời, mà còn nhờ vào lòng
thương xót của Thượng Đế nữa.

29 Và chúng ta đã đi vào từng nhà và giảng dạy cho họ, và chúng ta còn giảng dạy cho
họ cả ngoài đường phố nữa; phải, chúng ta đã giảng dạy cho họ trên các ngọn đồi; và
chúng ta cũng vào cả trong các đền thờ và các nhà hội của họ để giảng dạy họ nữa;
chúng ta đã bị họ xua đuổi, nhạo báng, khạc nhổ, bị đánh vào má; chúng ta đã bị ném
đá, bị bắt, và bị trói bằng dây thừng rắn chắc, rồi bị giam vào ngục thất; và qua quyền
năng cùng sự thông sáng của Thượng Đế chúng ta lại được cứu thoát.

30 Và chúng ta đã chịu đựng mọi nỗi thống khổ, và tất cả những điều này, để chúng ta
có thể là một phương tiện cứu rỗi một số linh hồn; và chúng ta đã nghĩ rằng, niềm vui
của chúng ta sẽ được trọn vẹn nếu chúng ta có thể là một phương tiện cứu rỗi một số
người.

31 Giờ đây này, chúng ta có thể nhìn tới trước để thấy thành quả của bao công lao của
chúng ta; phải chăng những thành quả ấy còn ít lắm? Tôi nói cho các anh em hay,
không đâu, những thành quả ấy rất nhiều; phải, và chúng ta có thể làm chứng cho sự
thành tâm của họ, vì tình thương yêu của họ đối với các đồng bào của họ và luôn cả
đối với chúng ta nữa.

32 Vì này, họ thà hy sinh mạng sống của mình còn hơn là lấy mạng sống của kẻ thù
họ; và họ đã chôn giấu vũ khí chiến tranh của mình xuống sâu dưới lòng đất, cũng vì
tình thương yêu của họ đối với các đồng bào của họ.

33 Và giờ đây này, tôi hỏi các anh em: Khắp xứ này có tình thương yêu nào lớn lao
như vậy không? Này, tôi nói cho các anh em hay, không, không có đâu, dù là giữa các
người Nê Phi với nhau.

34 Vì này, lẽ ra họ cầm vũ giới đánh lại đồng bào của mình; lẽ ra họ không chịu để
cho người ta sát hại mình. Nhưng này, có biết bao nhiêu những người này đã bỏ mạng
sống của mình; và chúng ta biết rằng họ đã đi về với Thượng Đế của họ, vì tình
thương yêu của họ và vì sự thù ghét tội lỗi của họ.

35 Giờ đây, chúng ta không có lý do để hoan hỷ hay sao? Phải, tôi nói cho các anh em
hay, từ lúc thế gian mới bắt đầu cho đến giờ, chưa có người nào có lý do mạnh mẽ để
hoan hỷ như chúng ta cả; phải, và sự vui sướng của tôi tràn đầy đến độ tôi phải khoe
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khoang trong Thượng Đế của tôi, và quả Ngài có đủ mọi quyền năng, mọi sự thông
sáng và mọi sự hiểu biết; Ngài thông suốt tất cả mọi điều, Ngài là một Đấng đầy lòng
thương xót, và Ngài ban sự cứu rỗi cho bất cứ ai hối cải và tin nơi danh Ngài.

36 Giờ đây, nếu nói đó là sự khoe khoang thì tôi rất muốn khoe khoang, vì đó là sự
sống và sự sáng của tôi, là niềm vui và sự cứu rỗi của tôi, và là sự cứu chuộc tôi khỏi
nỗi khốn cùng vĩnh viễn. Phải, phước thay danh của Thượng Đế của tôi, là Đấng đã
nhớ tới dân này, một cành của cây Y Sơ Ra Ên đã bị thất lạc khỏi thân gốc của nó trên
đất lạ; phải, tôi xin nói, phước thay danh của Thượng Đế của tôi, là Đấng đã nhớ đến
chúng ta là những kẻ lưu lạc trên đất lạ.

37 Giờ đây, hỡi các anh em, chúng ta thấy rằng Thượng Đế nhớ tới tất cả mọi sắc dân,
dù họ ở tại xứ nào; phải, Ngài đã đếm từng người dân của Ngài, và lòng thương xót
của Ngài ban trải ra cùng khắp thế gian. Giờ đây đó là sự vui mừng của tôi, và là sự tạ
ơn lớn lao của tôi; phải, và tôi sẽ cảm tạ Thượng Đế của tôi mãi mãi. A Men.

AnMa 27
1 Thế rồi, chuyện rằng, khi những người dân La Man đi gây chiến với dân Nê Phi thấy

rằng, sau nhiều lần cố gắng hủy diệt họ nhưng việc tìm cách hủy diệt họ đều vô hiệu
quả, chúng đành trở về lại xứ Nê Phi.

2 Và chuyện rằng, vì bị thiệt hại, dân A Ma Léc thấy căm giận vô cùng. Và khi chúng
thấy không thể tìm cách trả thù được dân Nê Phi, chúng bèn xúi giục dân chúng nổi
lên chống lại các đồng bào của mình là dân An Ti Nê Phi Lê Hi; vì thế chúng lại bắt
đầu hủy diệt họ.

3 Bấy giờ, dân này lại một lần nữa từ chối không chịu cầm vũ khí, và họ chịu để
mình bị giết chết theo như ý muốn của kẻ thù họ.

4 Giờ đây, khi Am Môn và các anh em của ông trông thấy cảnh thảm diệt này giữa
những người mà họ rất thương mến, và những người này cũng rất yêu mến họ—vì họ
đã được đối xử như những vị thiên sứ do Thượng Đế sai đến để cứu vớt những người
này khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn—vậy nên, khi Am Môn và các anh em của ông trông
thấy cảnh thảm diệt lớn lao ấy, họ đều động lòng thương hại nên họ đã tâu với vua
rằng:

5 Chúng ta hãy quy tụ dân này của Chúa lại với nhau và chúng ta hãy đi xuống xứ
Gia Ra Hem La đến cùng đồng bào chúng ta là dân Nê Phi, để trốn khỏi bàn tay kẻ
thù của chúng ta ngõ hầu chúng ta khỏi bị hủy diệt.

6 Nhưng vua bảo họ rằng: Này, dân Nê Phi sẽ hủy diệt chúng tôi, vì chúng tôi đã
phạm nhiều tội lỗi và sát nhân đối với họ.

7 Am Môn bèn tâu rằng: Thần xin đi cầu vấn Chúa, và nếu Ngài phán bảo chúng ta,
hãy đi đến với các đồng bào của chúng ta, thì bệ hạ có đi không?

8 Và vua đáp lời ông rằng: Có, nếu Chúa phán bảo chúng ta đi thì chúng ta sẽ đi đến
với đồng bào chúng ta, và chúng ta sẽ làm nô lệ cho họ cho đến khi nào chúng ta đền
bù hết mọi tội lỗi và tội sát nhân mà chúng ta đã phạm đối với họ.

9 Nhưng Am Môn tâu với vua rằng: Việc có nô lệ trong dân chúng là điều trái với
luật pháp của đồng bào chúng ta, là luật pháp do phụ thân của thần lập ra, vì thế
chúng ta hãy ra đi và trông cậy vào lòng thương xót của đồng bào chúng ta.

10 Nhưng vua lại bảo ông rằng: Hãy cầu vấn Chúa, và nếu Ngài phán bảo chúng ta đi
thì chúng ta sẽ đi; còn nếu không thì chúng ta sẽ chết trong xứ này.

11 Và chuyện rằng, Am Môn đi cầu vấn Chúa, và Chúa phán bảo ông rằng:
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12 Hãy đem dân này ra khỏi xứ này để họ khỏi chết; vì Sa Tan đã chiếm trọn trái tim
dân A Ma Léc, khiến chúng xúi giục dân La Man nổi giận mà sát hại đồng bào mình;
vì thế các ngươi phải ra khỏi xứ này; và phước thay cho dân này trong thế hệ này, vì ta
sẽ bảo tồn họ.

13 Và giờ đây chuyện rằng, Am Môn đi kể lại cho vua nghe tất cả những lời Chúa
phán với ông.

14 Và rồi họ quy tụ tất cả dân chúng lại, phải, tất cả những người dân của Chúa và
gom góp tất cả các đàn gia súc và các bầy thú lại rồi rời khỏi xứ; họ tiến vào vùng
hoang dã là vùng phân chia ranh giới hai xứ Nê Phi và Gia Ra Hem La, và họ đi đến
gần vùng biên thùy trong xứ.

15 Và chuyện rằng, Am Môn bảo họ rằng: Này, tôi cùng với các anh em của tôi sẽ đi
vào xứ Gia Ra Hem La, còn các người thì cứ ở lại đây chờ cho tới khi nào chúng tôi
trở lại; vì chúng tôi phải đi thử lòng các đồng bào của chúng ta xem họ có muốn cho
các người vào xứ họ không.

16 Và chuyện rằng, khi Am Môn đi vào trong xứ, ông và các anh em của ông gặp được
An Ma tại nơi đã nói ở trên; và này, thật là một cuộc gặp gỡ đầy vui mừng.

17 Giờ đây, sự vui mừng của Am Môn thật quá lớn lao đến đỗi ông cảm thấy tràn
ngập trong lòng; phải, ông bị thu hút trọn vẹn trong sự vui mừng của Thượng Đế ông,
đến đỗi làm cho ông mất hết sức lực; và ông lại ngã xuống đất.

18 Này, chẳng phải đây là một sự vui mừng quá độ hay sao? Này, sự vui mừng này
chẳng ai có thể có được ngoại trừ những người thực sự biết ăn năn và khiêm nhường
tìm kiếm hạnh phúc.

19 Giờ đây, sự vui mừng của An Ma khi gặp lại được các anh em của ông thật quả lớn
lao, và sự vui mừng của A Rôn, Ôm Nê, và Him Ni cũng như vậy; nhưng này, sự vui
mừng của họ không đến đỗi làm họ phải mất hết sức lực.

20 Và giờ đây chuyện rằng, An Ma dẫn các anh em mình trở về xứ Gia Ra Hem La,
đến thẳng nhà riêng của ông. Và rồi họ đi gặp vị trưởng phán quan để kể lại những gì
đã xảy ra cho họ trên xứ Nê Phi, giữa các đồng bào của họ là dân La Man.

21 Và chuyện rằng, vị trưởng phán quan gởi một hịch truyền đi khắp xứ, mong muốn
tiếng nói của dân chúng xem có bằng lòng đón nhận các đồng bào của họ là dân An Ti
Nê Phi Lê Hi không.

22 Và chuyện rằng, tiếng nói của dân chúng phát biểu rằng: Này, chúng ta sẽ tặng họ
xứ Giê Sơn nằm phía đông gần biển, giáp với xứ Phong Phú, tức là ở phía nam của xứ
Phong Phú; xứ Giê Sơn này sẽ là xứ mà chúng ta sẽ hiến tặng cho các đồng bào của
chúng ta làm đất thừa hưởng.

23 Và này, chúng ta sẽ đặt những đạo quân ở giữa xứ Giê Sơn và xứ Nê Phi, để chúng
ta có thể bảo vệ cho các đồng bào của chúng ta trong đất Giê Sơn; và sở dĩ chúng ta
phải làm vậy là vì các đồng bào ấy sợ phạm tội nếu phải cầm vũ khí đánh lại các đồng
bào của mình; và sự sợ hãi lớn lao này nguyên do cũng vì họ đã hết sức hối cải về
những vụ sát nhân và những điều tà ác khủng khiếp mà ngày trước họ đã phạm.

24 Và giờ đây này, chúng ta sẽ làm như vậy cho các đồng bào của chúng ta để họ có thể
thừa hưởng được xứ Giê Sơn; và với các đạo quân của chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ họ
khỏi kẻ thù của họ, với điều kiện là họ sẽ cho chúng ta một phần tài nguyên của họ để
giúp chúng ta duy trì các đạo quân của chúng ta.

25 Giờ đây, chuyện rằng, khi Am Môn nghe như vậy, ông bèn đi với An Ma trở lại
cùng dân An Ti Nê Phi Lê Hi trong vùng hoang dã, nơi họ đã dựng lều để ở và nói
cho họ nghe tất cả những điều này. Và An Ma cũng kể cho họ nghe về sự cải đạo của
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mình, với Am Môn, A Rôn cùng các anh em của ông.
26 Và chuyện rằng, điều này đã đem lại cho họ một niềm vui lớn lao. Thế rồi họ lên

đường đi đến xứ Giê Sơn và chiếm hữu xứ Giê Sơn; và họ được dân Nê Phi gọi họ là
dân Am Môn, và họ được phân biệt bằng tên này từ đó về sau.

27 Và họ được tính vào số những người dân Nê Phi, và cũng được tính vào số dân
giáo hội của Thượng Đế. Và họ cũng được nỗi tiếng về lòng nhiệt thành đối với
Thượng Đế và luôn cả đối với đồng loại nữa; và quả họ là những người hết sức lương
thiện và ngay chính trong tất cả mọi việc; và họ vững chắc trong đức tin nơi Đấng Ky
Tô cho đến cùng.

28 Và họ xem việc làm đổ máu đồng bào của mình là một điều ghê tởm lớn lao; và
chẳng bao giờ có ai có thể thuyết phục được họ cầm vũ khí đánh lại các đồng bào của
mình; và họ không bao giờ nhìn cái chết với một mảy may sợ hãi, vì họ trông chờ và
hy vọng vào Đấng Ky Tô và sự phục sinh; vì thế đối với họ, cái chết đã bị sự đắc thắng
của Đấng Ky Tô nuốt trọn.

29 Vậy nên họ thà chịu đựng cái chết đau đớn và ghê sợ nhất mà đồng bào của họ có
thể bắt họ phải chịu, còn hơn là phải cầm gươm đao đánh lại đồng bào của mình.

30 Và do đó, họ là một dân tộc nhiệt thành và đáng yêu, một dân tộc được nhiều ưu
đãi của Chúa.

AnMa 28
1 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi dân Am Môn đã định cư xong trên xứ Giê Sơn, và

một chi nhánh giáo hội cũng đã được thiết lập xong trong xứ Giê Sơn, và những đạo
quân của dân Nê Phi cũng đã đóng chung quanh xứ Giê Sơn, phải, tại tất cả các vùng
biên giới chung quanh xứ Gia Ra Hem La, này, các đạo quân của dân La Man đã theo
các đồng bào của chúng vào vùng hoang dã.

2 Và vì thế mà một trận chiến kinh hồn đã xảy ra; phải, một trận chiến chưa từng
bao giờ được thấy xảy ra ở giữa tất cả dân chúng trong xứ này kể từ ngày Lê Hi rời khỏi
Giê Ru Sa Lem; phải, có hằng chục ngàn dân La Man bị giết chết và chạy tán loạn.

3 Phải, và một cuộc tàn sát lớn lao cũng đã xảy ra cho dân Nê Phi; tuy nhiên dân La
Man bị xua đuổi chạy tán loạn và dân Nê Phi được trở về lại xứ sở của họ.

4 Và giờ đây người ta nghe tiếng khóc than và rên rĩ nổi lên khắp xứ trong tất cả dân
tộc Nê Phi—

5 Phải, tiếng than khóc của quả phụ thương tiếc chồng, của cha thương tiếc con trai
mình, của em gái thương tiếc anh, phải, của em trai khóc thương cha; và người ta đã
nghe tiếng than khóc như vậy trong khắp dân chúng, tất cả đều khóc thương cho
những người thân của mình đã bị giết chết.

6 Và giờ đây quả thật là một ngày đầy bi thảm; phải, đây quả là lúc nghiêm trọng, lúc
cần phải nhịn ăn nhiều và cầu nguyện nhiều.

7 Và như vậy là chấm dứt năm thứ mười lăm của chế độ các phán quan trong dân Nê
Phi.

8 Và đây là thiên ký thuật về Am Môn và các anh em ông, về những cuộc hành trình
của họ trong xứ Nê Phi, những thống khổ của họ trong xứ ấy, những buồn phiền của
họ, và những nỗi khổ đau cùng niềm vui khôn tả của họ, sự đón tiếp và sự an toàn của
các đồng bào họ trong xứ Giê Sơn. Và giờ đây, cầu xin Chúa, Đấng Cứu Chuộc của
tất cả loài người, ban phước lành cho tâm hồn họ mãi mãi.

9 Và đây là thiên ký thuật về các cuộc chiến và các cuộc tranh chấp trong dân Nê Phi,

an ma 28 237



và luôn cả những trận chiến giữa dân Nê Phi và dân La Man; và năm thứ mười lăm
của chế độ các phán quan đã chấm dứt.

10 Và từ năm thứ nhất đến năm thứ mười lăm đã có biết bao nhiêu ngàn sinh mạng
đã bị hủy diệt; phải, đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc đổ máu kinh hồn.

11 Và xác chết của biết bao ngàn người bị chôn vùi dưới đất, trong lúc đó có biết bao
ngàn xác chết khác đang nằm thành đống rữa nát trên mặt đất; phải, và có biết bao
nhiêu ngàn người đang khóc thương cho cái chết của thân nhân họ, vì theo lời hứa
của Chúa, thì họ có lý do để sợ rằng thân nhân họ sẽ bị đày vào một trạng thái khốn
khổ bất tận.

12 Trong khi đó có biết bao ngàn người khác thương cho cái chết của thân nhân họ,
nhưng họ lại thấy vui mừng và hân hoan trong niềm hy vọng, và cũng biết rằng, theo
lời hứa của Chúa, thân nhân họ sẽ được nhấc lên để sống bên tay phải của Thượng Đế,
trong một trạng thái hạnh phúc bất tận.

13 Và do đó chúng ta thấy rằng, sự bất bình đẳng giữa loài người thật lớn lao biết bao,
cũng tại vì tội lỗi và sự phạm giới, cùng quyền năng của quỷ dữ, mà những điều này
đến bởi những kế hoạch xảo quyệt nó đã bày ra để sập bẩy trái tim con cái loài người.

14 Và do đó chúng ta thấy được lời kêu gọi vĩ đại cho con người phải làm việc cần
mẫn trong vườn nho của Chúa; và cũng do đó mà chúng ta thấy được lý do quan
trọng của sự sầu khổ hay sự vui sướng—sự sầu khổ là vì sự chết chóc và sự hủy diệt ở
giữa loài người; sự vui sướng là vì ánh sáng của Đấng Ky Tô rọi vào cuộc đời.

AnMa 29
1 Ôi, ước gì tôi là một thiên sứ và có được sự ước muốn của lòng tôi, để tôi có thể đi

khắp nơi và nói lên bằng tiếng kèn của Thượng Đế, bằng một giọng nói làm rung
chuyển địa cầu, và rao truyền sự hối cải cho mọi người!

2 Phải, tôi sẽ rao truyền cho từng người, bằng tiếng sấm sét, về sự hối cải và kế hoạch
cứu chuộc, để họ hối cải mà đến với Thượng Đế của chúng ta, hầu không còn thêm
một sự sầu khổ nào nữa trên khắp mặt đất này.

3 Nhưng này, tôi chỉ là một người, và tôi cũng phạm tội ngay cả trong điều ước muốn
của tôi nữa; vì lẽ ra tôi phải hài lòng về những điều mà Chúa đã ban phát cho tôi.

4 Lẽ ra tôi không nên ray rứt với những điều ước muốn của tôi về sắc lệnh cương
quyết của một Thượng Đế công bình, vì tôi biết rằng, Ngài ban cho loài người tùy
theo sự mong muốn của họ, dù đó là sự chết hay sự sống; phải, tôi biết rằng, Ngài ban
phát cho loài người, phải, ban hành cho họ những sắc lệnh bất di bất dịch, tùy theo
những gì họ mong muốn, dù đó là sự cứu rỗi hay sự hủy diệt.

5 Phải, và tôi biết rằng, điều thiện và điều ác đã đến trước loài người; kẻ nào không
biết phân biệt thiện với ác thì vô tội; còn kẻ nào biết thiện và ác thì sẽ được ban cho
theo điều mình mong muốn, dù kẻ đó muốn điều thiện hay điều ác, sự sống hay sự
chết, sự vui mừng hay hối hận trong lương tâm.

6 Giờ đây, một khi tôi đã biết những điều này, tại sao tôi lại còn mong muốn hơn
những điều mà tôi được kêu gọi phải thi hành?

7 Tại sao tôi lại ước mong làm một thiên sứ để tôi có thể nói với khắp nơi tận cùng
của trái đất?

8 Và này, Chúa đã ban cho tất cả mọi quốc gia, với những người cùng chung một
nước và chung một ngôn ngữ, được giảng dạy lời của Ngài, phải, trong sự thông sáng,
cho tất cả những ai mà Ngài thấy thích hợp cần phải nhận được; vậy nên, chúng ta
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thấy rằng, Chúa đã dùng sự thông sáng mà khuyên dạy, thể theo những điều chính
đáng và chân thật.

9 Tôi biết những gì Chúa đã truyền lệnh cho tôi, và tôi hãnh diện về những điều ấy.
Tôi không khoe khoang về cá nhân tôi, nhưng tôi hãnh diện về những điều Chúa đã
truyền lệnh cho tôi; phải, và đây là sự khoe khoang của tôi, mà nhờ đó tôi có thể trở
thành một công cụ trong tay Thượng Đế để đem một linh hồn nào đó tới sự hối cải;
và đó là điều vui mừng của tôi vậy.

10 Và này, khi tôi trông thấy nhiều đồng bào của tôi thực sự biết ăn năn, và đến với
Chúa, Thượng Đế của họ, thì tâm hồn tôi tràn ngập nỗi vui mừng; rồi tôi hồi tưởng
lại những gì Chúa đã làm cho tôi, phải, Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi; phải, thế
rồi tôi nhớ lại cánh tay thương xót của Ngài đã dang ra cho tôi.

11 Phải, và tôi còn nhớ tới sự tù đày của tổ phụ tôi; vì tôi biết chắc Chúa đã giải thoát
cho họ khỏi vòng nô lệ, và bằng cách này đã thiết lập lên giáo hội của Ngài; phải, Đức
Chúa Trời, Thượng Đế của Áp Ra Ham, Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế của Gia
Cốp, đã giải thoát họ khỏi vòng nô lệ.

12 Phải, tôi luôn luôn nhớ tới sự tù đày của tổ phụ tôi, và cũng chính Đấng Thượng
Đế đã giải thoát họ khỏi bàn tay của dân Ai Cập đã giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ.

13 Phải, cũng chính Thượng Đế đó đã thiết lập lên giáo hội của Ngài ở giữa họ; phải,
và cũng chính Thượng Đế đó đã kêu gọi tôi bằng một ơn kêu gọi thánh để thuyết
giảng lời của Thượng Đế cho dân này, và đã ban cho tôi biết bao sự thành công, mà
nhờ đó sự vui mừng của tôi được tràn đầy.

14 Nhưng không phải tôi chỉ vui mừng cho sự thành công của riêng tôi, mà niềm vui
của tôi lại càng được trọn vẹn hơn nhờ sự thành công của các anh em tôi khi họ lên xứ
Nê Phi.

15 Này, họ đã lao nhọc quá nhiều, và đã đem lại rất nhiều thành quả; và phần thưởng
của họ sẽ lớn lao biết bao!

16 Giờ đây, mỗi khi tôi nghĩ tới sự thành công của các anh em tôi, thì tâm hồn tôi lại
quá hân hoan sung sướng đến độ dường như nó rời xa khỏi thể xác tôi, như vậy là sự
vui sướng của tôi thật lớn lao vô cùng.

17 Và giờ đây cầu xin Thượng Đế sẽ chấp nhận cho những người này, là những người
anh em của tôi, được ngồi trong vương quốc của Thượng Đế; phải, và luôn cả những
kẻ do thành quả của công lao khó nhọc của họ đem được về, để cho họ không còn đi
ra ngoài nữa, mà để cho họ được ca ngợi Ngài mãi mãi. Và cầu xin Thượng Đế ban
cho những điều này được thực hiện theo lời cầu xin của tôi, như những điều tôi đã
nói. A Men.

AnMa 30
1 Này, giờ đây, chuyện rằng, sau khi dân Am Môn đã định cư ở đất Giê Sơn, phải, sau

khi dân La Man bị đẩy lui ra khỏi xứ, và sau khi các xác chết của chúng được dân trong
xứ chôn cất xong—

2 Bấy giờ, xác chết của chúng không thể đếm được vì quá nhiều; và luôn cả xác chết
của dân Nê Phi cũng không đếm được—nhưng chuyện rằng, sau khi họ chôn cất
xong các xác chết, và sau những ngày nhịn ăn, than khóc và cầu nguyện (lúc đó là vào
năm thứ mười sáu của chế độ các phán quan của dân Nê Phi) thì lại bắt đầu có thái
bình liên tục trên khắp đất nước.

3 Phải, và dân chúng đã cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Chúa; và họ đã nghiêm
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chỉnh tuân theo các giáo lễ của Thượng Đế, theo luật pháp Môi Se; vì họ được giảng
dạy phải tuân giữ luật pháp Môi Se cho đến khi nào luật ấy được thi hành trọn vẹn.

4 Và nhờ thế mà dân chúng không có một sự rối loạn nào trong suốt năm thứ mười
sáu của chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

5 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ mười bảy của chế độ các phán quan, thái bình
vẫn còn được tiếp tục.

6 Nhưng chuyện rằng, vào gần cuối năm thứ mười bảy, có một người đến xứ Gia Ra
Hem La, và người này là một người chống báng Đấng Ky Tô, vì hắn bắt đầu thuyết
giảng cho dân chúng những lời chống báng lại các điều tiên tri mà các vị tiên tri đã nói
về sự hiện đến của Đấng Ky Tô.

7 Bấy giờ không có luật pháp nào cấm đoán tín ngưỡng của con người; vì nếu có luật
pháp nào đưa con người tới chỗ bất bình đẳng thì điều đó hoàn toàn trái với những
lệnh truyền của Thượng Đế.

8 Vì thánh thư có dạy rằng: Hôm nay hãy chọn ai mà các ngươi muốn phục vụ.
9 Bấy giờ, nếu người nào muốn phục vụ Thượng Đế, thì đó là đặc quyền của người

ấy; hay nói cách khác, nếu kẻ nào tin nơi Thượng Đế, thì đó là đặc quyền của kẻ đó để
phục vụ Ngài; nhưng nếu kẻ đó không tin nơi Ngài thì cũng không có luật pháp nào
trừng phạt kẻ đó.

10 Nhưng nếu giết người thì kẻ đó phải bị xử tử; nếu cướp bóc sẽ bị trừng phạt; và
nếu trộm cắp thì cũng bị trừng phạt; và nếu phạm tội ngoại tình cũng bị trừng phạt;
phải, vì tất cả những điều tà ác đó họ đều bị trừng phạt.

11 Vì luật pháp buộc con người phải bị xét xử tùy theo tội trạng của mình. Tuy nhiên,
không có luật pháp nào ngăn cấm tín ngưỡng của con người; vậy nên, một người chỉ bị
trừng phạt theo những tội trạng mình đã làm; do đó mọi người đều được bình đẳng.

12 Và kẻ chống báng Đấng Ky Tô này, tên là Cô Ri Ho, (và luật pháp không thể bắt
tội hắn được) bắt đầu thuyết giảng cho dân chúng rằng, sẽ không có Đấng Ky Tô. Và
hắn đã thuyết giảng dân chúng với luận điệu như sau:

13 Hỡi các người là những kẻ đang bị trói buộc bởi một hy vọng điên rồ và hão huyền,
tại sao các người lại tự mang cái ách vào mình bằng những điều điên rồ như vậy? Tại
sao các người lại trông chờ một Đấng Ky Tô? Vì không có một người nào có thể biết
được những điều sẽ phải xảy đến.

14 Này, những điều này mà các người gọi là những điều tiên tri, và các người bảo là do
các thánh tiên tri truyền lại, này, đó toàn là những truyền thuyết điên rồ của tổ phụ
các người.

15 Làm sao các người biết được sự chắc chắn của những điều này? Này, các người
không thể biết được những điều mà các người không trông thấy; vì thế, các người
không thể biết được rằng sẽ có một Đấng Ky Tô.

16 Các người trông đợi và nói rằng mình trông thấy sự xá miễn các tội lỗi của mình.
Nhưng này, đó là do ảnh hưởng của một trí óc điên loạn; và sự loạn trí này của các
người là do những truyền thống của tổ phụ các người đã dẫn dắt các người đến chỗ
tin tưởng vào những điều không có thực.

17 Và hắn còn nói với họ nhiều điều tương tự như vậy. Hắn bảo họ rằng, sẽ không có
sự chuộc tội lỗi nào cho loài người cả, trái lại, mọi người đều trải qua cuộc đời này tùy
theo cách cư xử của con người; vậy nên, mọi người thịnh vượng tùy theo thiên tài của
mình, và mọi người chinh phục tùy theo sức lực của mình; và bất cứ điều gì loài người
làm đều không phải là tội ác.

18 Và hắn đã thuyết giảng cho họ nghe như vậy, và hắn đã dẫn dắt trái tim của nhiều
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người đi lạc hướng, khiến họ trở nên cao ngạo trong các điều tà ác của họ, phải, hắn
đã dẫn dắt nhiều người, nam cũng như nữ, phạm tội tà dâm—hắn bảo họ rằng, một
khi người ta chết là tất cả đều hết.

19 Giờ đây người này còn đi đến xứ Giê Sơn để thuyết giảng những điều ấy cho dân
Am Môn, là những người trước kia là dân La Man.

20 Nhưng này, họ đã khôn ngoan hơn nhiều người dân Nê Phi; vì họ bắt hắn trói lại,
rồi giải đến trước mặt Am Môn, là thầy tư tế thượng phẩm cai quản dân ấy.

21 Và chuyện rằng, ông ra lệnh hắn phải bị trục xuất ra khỏi xứ. Thế rồi hắn đi đến xứ
Ghê Đê Ôn, và cũng bắt đầu thuyết giảng cho họ; và ở đây hắn không được thành
công lắm, vì hắn cũng bị bắt trói và giải đến trước mặt thầy tư tế thượng phẩm và cũng
là vị trưởng phán quan trong xứ.

22 Và chuyện rằng, thầy tư tế thượng phẩm hỏi hắn rằng: Tại sao ngươi đi khắp nơi
để làm sai lạc đường lối của Chúa như vậy? Tại sao ngươi thuyết giảng dân này là sẽ
không có Đấng Ky Tô, để làm gián đoạn sự vui mừng của họ? Tại sao ngươi nói lời
chống báng lại tất cả những điều tiên tri của các thánh tiên tri như vậy?

23 Bấy giờ tên của thầy tư tế thượng phẩm ấy là Ghi Đô Na. Và Cô Ri Ho đáp lời ông
rằng: Vì tôi không dạy họ những truyền thống điên rồ của tổ phụ ông, và tôi cũng
không dạy dân này tự trói mình vào những giáo lễ và nghi thức điên rồ do các thầy tư
tế ngày xưa bày ra, để tiếm đoạt uy quyền và quyền hành cai trị họ, để gò bó họ trong
sự ngu dốt, khiến họ không thể cất đầu lên được, nhưng phải bị hạ xuống theo lời ông.

24 Ông nói rằng dân này là một dân tự do. Này, tôi cho rằng họ đang ở trong vòng nô
lệ. Ông bảo rằng các điều tiên tri ngày xưa là có thật. Này, tôi cho rằng ông không biết
là các điều ấy có thật.

25 Ông bảo rằng dân này là một dân tộc phạm tội và sa ngã, vì sự phạm giới của một
người cha. Này, tôi cho rằng con cái không có tội vì cha mẹ mình.

26 Và ông còn bảo rằng Đấng Ky Tô sẽ đến. Nhưng này, tôi cho rằng ông không biết
rằng sẽ có một Đấng Ky Tô. Và ông còn bảo là đấng ấy sẽ bị giết chết vì tội lỗi của thế
gian—

27 Và như vậy là ông dẫn dắt dân này đi theo những truyền thống điên rồ của tổ phụ
ông, và theo ý muốn riêng của ông; và ông hạ họ xuống thấp, đến độ gần như trong
vòng nô lệ, để ông có thể sống xa hoa trên sức lao động của bàn tay họ, khiến họ
không còn dám ngước mắt lên nhìn một cách bạo dạn, và không còn dám thụ hưởng
những quyền lợi và đặc ân của mình nữa.

28 Phải, họ không còn dám xử dụng những gì thuộc quyền sở hữu của họ nữa, chỉ vì
họ sợ xúc phạm đến các thầy tư tế của họ, là những người đã đặt cái ách lên họ theo ý
muốn riêng của mình, và đã hướng dẫn họ, qua những truyền thống, những giấc mơ,
những ý tưởng ngông cuồng, những ảo tưởng, và những toan tính bí mật của mình,
tin rằng, nếu họ không làm theo những lời nói của mình, thì họ sẽ xúc phạm đến một
đấng vô danh nào đó mà họ nói là Thượng Đế—một đấng mà họ chưa bao giờ thấy
hay biết tới, là đấng chưa bao giờ có và cũng sẽ chẳng bao giờ có.

29 Giờ đây, khi thầy tư tế thượng phẩm và vị trưởng phán quan thấy lòng dạ hắn chai
đá như vậy, phải, khi họ thấy rằng hắn dám thóa mạ cả Thượng Đế thì hai ông không
còn trả lời với hắn lời nào nữa, mà ra lệnh cho trói hắn lại và giao cho các cảnh lại giải
hắn đến xứ Gia Ra Hem La, để hắn bị áp giải tới trước mặt An Ma và vị trưởng phán
quan là người cai trị cả toàn quốc.

30 Và chuyện rằng, khi bị giải tới trước mặt An Ma và vị trưởng phán quan, hắn vẫn
giữ nguyên thái độ như khi còn ở xứ Ghê Đê Ôn; phải, hắn vẫn tiếp tục phỉ báng.
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31 Và hắn cất cao giọng nói lên những lời khoác lác trước mặt An Ma, và thóa mạ các
thầy tư tế và các thầy giảng, lên án họ đã dẫn dắt dân chúng làm theo những truyền
thống điên rồ của tổ phụ họ, với mục đích để sống xa hoa trên sức lao động của dân
chúng.

32 Giờ đây, An Ma bảo hắn rằng: Ngươi biết là chúng ta không sống xa hoa trên sức
lao động của dân này; vì này, ngay từ lúc khởi đầu chế độ các phán quan cho đến bây
giờ, ta đã lao nhọc với chính bàn tay của ta để sinh sống, mặc dù ta phải đi đây đi đó
rất nhiều trong xứ để rao truyền lời của Thượng Đế cho dân của ta nghe.

33 Và mặc dù với bao công lao khó nhọc mà ta đã làm trong giáo hội, ta cũng không
bao giờ nhận tiền thù lao, dù chỉ là một sê nin bạc để trả công cho ta; và tất cả các anh
em ta cũng vậy, ngoại trừ khi nào phải ngồi ghế xét xử; và lúc đó chúng ta cũng chỉ
nhận thù lao theo luật pháp đã ấn định cho thời gian làm việc của chúng ta mà thôi.

34 Và giờ đây, nếu chúng ta đã không nhận lãnh bất cứ một vật gì cho sự lao nhọc của
chúng ta trong giáo hội, thì thử hỏi chúng ta nhắm vào lợi lộc gì khi làm việc cho giáo
hội, nếu đó không phải là rao truyền lẽ thật để chúng ta có thể có được sự hoan hỷ
trong sự vui mừng của anh em mình?

35 Vậy thì tại sao ngươi dám bảo chúng ta thuyết giảng cho dân này để thủ lợi, trong
khi chính ngươi cũng biết rằng chúng ta không được lợi lộc gì cả? Và giờ đây, ngươi
có còn cho rằng chúng ta lừa dối dân này, mà lại còn khiến cho họ có sự vui mừng lớn
lao trong lòng họ như vậy chăng?

36 Và Cô Ri Ho trả lời ông rằng: Có.
37 An Ma bèn hỏi hắn: Ngươi có tin là có một Thượng Đế không?
38 Và hắn trả lời: Không.
39 Lúc bấy giờ An Ma bèn hỏi hắn: Ngươi có dám phủ nhận một lần nữa là không có

Thượng Đế, và phủ nhận luôn Đấng Ky Tô không? Vì này, ta nói cho ngươi hay, ta
biết rằng có một Thượng Đế, và ta cũng biết rằng Đấng Ky Tô sẽ đến.

40 Và giờ đây, ngươi có chứng cớ gì chắc chắn là không có Thượng Đế, hay là Đấng Ky
Tô sẽ không đến không? Ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi không có chứng cớ nào hết
ngoại trừ lời nói của ngươi mà thôi.

41 Nhưng này, ta có tất cả những gì để làm chứng rằng những điều này có thật, và
chính ngươi cũng có tất cả những gì để làm chứng với ngươi là những điều này có
thật, vậy ngươi sẽ chối bỏ những điều này không? Ngươi có tin những điều này có
thật không?

42 Này, ta biết là ngươi có tin, nhưng ngươi bị tà ma dối trá ám, và ngươi đã gạt bỏ
Thánh Linh của Thượng Đế, làm cho Thánh Linh của Ngài không có chỗ đứng trong
ngươi; còn quỷ dữ lại có quyền hành đối với ngươi, và nó dẫn dắt ngươi đi khắp nơi,
làm đủ mọi mưu chước để nó có thể hủy diệt con cái của Thượng Đế.

43 Và giờ đây Cô Ri Ho nói với An Ma rằng: Nếu ông cho tôi thấy một điềm triệu để
tôi có thể tin là có Thượng Đế, phải, hãy cho tôi thấy là Ngài có quyền năng thì tôi sẽ
tin lời ông nói là có thật.

44 Nhưng An Ma nói với hắn rằng: Ngươi đã có đủ điềm triệu rồi; ngươi còn thử
thách Thượng Đế của ngươi làm gì nữa? Ngươi có còn nói rằng: Hãy cho tôi thấy
một điềm triệu, trong lúc ngươi có lời chứng của tất cả những người anh em này của
ngươi và luôn cả của tất cả các thánh tiên tri? Các thánh thư đang ở trước mặt ngươi
đó, và tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có Thượng Đế; phải, ngay cả quả đất này cùng
muôn vật trên đó, phải, luôn cả sự vận chuyển của nó, phải, và luôn tất cả những hành
tinh đang chuyển động theo một phương thức đều đặn của chúng cũng đủ làm chứng
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rằng có một Đấng Sáng Tạo Tối Cao.
45 Và mặc dù vậy, phải chăng ngươi vẫn đi khắp mọi nơi để dẫn dắt trái tim dân này

đi lạc lối và làm chứng với họ là không có Thượng Đế? Và ngươi sẽ vẫn còn phủ nhận
tất cả những chứng cớ này phải không? Và hắn đáp lời rằng: Phải, tôi sẽ phủ nhận,
trừ phi ông cho tôi thấy một điềm triệu.

46 Và giờ đây chuyện rằng, An Ma nói với hắn rằng: Này, ta rất buồn lòng vì lòng dạ
ngươi chai đá, phải, đến đỗi ngươi vẫn còn chống lại tinh thần của lẽ thật, khiến linh
hồn ngươi có thể vì vậy mà bị hủy diệt.

47 Nhưng này, thà để cho linh hồn ngươi bị mất đi còn hơn là để cho ngươi trở thành
một phương tiện dẫn dắt biết bao người khác đến chỗ hủy diệt, bởi những lời dối trá
và phỉnh nịnh của ngươi; vì thế, nếu ngươi còn phủ nhận nữa, này, Thượng Đế sẽ
đánh ngươi để cho ngươi trở thành câm và không bao giờ còn mở miệng ra nữa, để
ngươi không còn dối gạt dân này được nữa.

48 Bấy giờ Cô Ri Ho đáp lại rằng: Tôi không phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế,
nhưng tôi không tin là có một Đấng Thượng Đế; và tôi còn cho rằng, ông không biết
là có một Đấng Thượng Đế; và nếu ông không cho tôi thấy một điềm triệu thì tôi sẽ
không tin.

49 Bấy giờ An Ma bèn nói với hắn: Đây là điềm triệu mà ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi
sẽ bị câm theo lời nói của ta; và ta nói rằng, trong danh Thượng Đế, ngươi sẽ bị câm
để ngươi không còn thốt lên được lời nào nữa.

50 Bấy giờ khi An Ma vừa nói xong những lời này, Cô Ri Ho liền bị câm, nên không
còn thốt ra được lời nào nữa, đúng theo như lời An Ma.

51 Và bấy giờ khi vị trưởng phán quan trông thấy vậy, ông liền đưa tay ra viết những
lời đưa cho Cô Ri Ho như vầy: Bây giờ ngươi đã chịu tin quyền năng của Thượng Đế
chưa? Ngươi muốn An Ma cho thấy điềm triệu nơi ai đây? Phải chăng ngươi muốn
ông ta làm đau khổ kẻ khác để cho ngươi thấy một điềm triệu? Này, ông ta đã cho
ngươi thấy một điềm triệu rồi đó, vậy ngươi có muốn bàn cãi gì thêm nữa không?

52 Và Cô Ri Ho đưa tay ra viết những lời đáp lại như vầy: Tôi biết là tôi đã bị câm, vì
tôi không thể nói được; và tôi biết rằng, ngoài quyền năng của Thượng Đế, không gì
có thể làm được chuyện này cho tôi; phải, và tôi cũng đã luôn luôn biết rằng có một
Đấng Thượng Đế.

53 Nhưng này, quỷ dữ đã lừa dối tôi; nó đã hiện ra cho tôi thấy dưới hình dạng một
thiên sứ mà bảo tôi rằng: Ngươi hãy đi tuyên bố cho dân này hay, vì dân này đã đi lầm
đường lạc lối theo một Thượng Đế vô danh. Và nó còn bảo tôi rằng: Không có
Thượng Đế nào hết; phải, nó đã dạy tôi những điều tôi phải nói. Và tôi đã giảng dạy
những lời của nó; tôi đã giảng dạy những lời ấy vì nó làm thỏa chí đầu óc trần tục; và
tôi đã giảng dạy những lời ấy cho tới khi tôi thành công quá nhiều, đến đỗi chính tôi
cũng tin những lời ấy là đúng nữa; và cũng vì vậy mà tôi chống lại lẽ thật, cho đến khi
tôi phải rước lấy sự rủa sả lớn lao này.

54 Bấy giờ khi nói xong những lời này, hắn đã van xin An Ma hãy cầu nguyện lên
Thượng Đế, để cho sự rủa sả này được cất khỏi hắn.

55 Nhưng An Ma nói với hắn rằng: Nếu sự rủa sả này được cất khỏi ngươi thì ngươi
lại đi dẫn dắt trái tim dân này đi lạc lối nữa; vậy nên, sự rủa sả này được cất bỏ hay
không là tùy theo Chúa định đoạt.

56 Và chuyện rằng, sự rủa sả này không được cất khỏi Cô Ri Ho; nhưng hắn đã bị
đuổi đi và phải đi xin ăn hết nhà này qua nhà khác.

57 Giờ đây những điều xảy ra cho Cô Ri Ho liền được loan truyền ngay cho khắp xứ;
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phải, một hịch truyền đã được vị trưởng phán quan gởi cho toàn dân trong xứ để loan
báo rằng, những ai đã tin theo lời Cô Ri Ho phải mau mau hối cải, kẻo những sự đoán
phạt tương tự sẽ xảy đến cho họ.

58 Và chuyện rằng, tất cả bọn họ đều được thuyết phục tin sự tà ác của Cô Ri Ho; vậy
nên tất cả lại được cải đạo theo Chúa; và như vậy là chấm dứt sự bất chính theo đường
lối của Cô Ri Ho. Và Cô Ri Ho phải đi xin ăn từng nhà một để cấp dưỡng mình.

59 Và chuyện rằng, khi hắn đi lang thang trong dân chúng, phải, trong đám dân
chúng đã tự tách rời ra khỏi dân Nê Phi và tự gọi là dân Giô Ram, vì chúng do một
người tên là Giô Ram lãnh đạo—và trong lúc hắn đi lang thang trong bọn chúng, này,
hắn bị người ta chạy xô ngã và bị giày xéo lên người cho đến chết.

60 Và như vậy là chúng ta đã trông thấy cái chết của một kẻ làm sai lạc đường lối của
Chúa; và như vậy là chúng ta càng thấy được rằng, quỷ dữ không nâng đỡ con cái của
nó vào ngày sau cùng mà chỉ vội vã kéo chúng xuống ngục giới.

AnMa 31
1 Giờ đây chuyện rằng, sau khi Cô Ri Ho chết, An Ma nhận được tin là dân Giô Ram

đang làm sai lạc đường lối của Chúa, và Giô Ram, người cầm đầu dân này, đã dẫn dắt
trái tim dân chúng đến chỗ cúi lạy những thần tượng câm, khiến lòng ông lại bắt đầu
khổ đau vì sự bất chính của dân chúng.

2 Vì đây là nguyên nhân cho nỗi buồn rầu lớn lao của An Ma khi ông biết được sự
bất chính trong dân của ông; vì thế mà lòng ông hết sức ưu phiền khi thấy dân Giô
Ram tách rời dân Nê Phi.

3 Giờ đây dân Giô Ram đã quy tụ sống trong xứ mà họ gọi là An Ti Ô Num. Xứ này
nằm về hướng đông xứ Gia Ra Hem La, gần giáp bờ biển hướng nam xứ Giê Sơn, và
cũng giáp ranh với vùng hoang dã phương nam, là vùng hoang dã đầy dẫy dân La Man.

4 Giờ đây, dân Nê Phi rất lo sợ dân Giô Ram sẽ giao thiệp với dân La Man, vì như
vậy có nghĩa là sự mất mát lớn lao sẽ về phần dân Nê Phi.

5 Và bấy giờ, vì việc giảng đạo có khuynh hướng dẫn dắt dân chúng làm điều chính
đáng—phải, nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí dân chúng hơn gươm đao, hay
bất cứ điều gì khác, đã xảy đến cho họ—vậy nên, An Ma nghĩ rằng họ cần phải thử
dùng tới hiệu năng của lời Thượng Đế.

6 Vì thế, ông dẫn Am Môn, A Rôn và Ôm Nê đi—còn Him Ni thì ông để lại tại
giáo hội ở Gia Ra Hem La; rồi ông dẫn ba người trên ra đi cùng với A Mu Léc và Giê
Rôm, là những người ở Mê Lê; và ông còn đem theo hai người con trai của ông nữa.

7 Bấy giờ người con trưởng mà ông không đem theo có tên là Hê La Man, còn tên
của hai người con mà ông đem theo là Síp Lân và Cô Ri An Tôn, và đó là tên của
những người đi theo ông đến với dân Giô Ram để thuyết giảng cho họ lời của Thượng
Đế.

8 Bấy giờ vì dân Giô Ram là những người ly khai khỏi dân Nê Phi, nên họ đã từng
được nghe giảng lời của Thượng Đế.

9 Nhưng họ đã rơi vào những lỗi lầm lớn lao, vì họ không muốn cố gắng tuân giữ
những lệnh truyền của Thượng Đế và các luật lệ của Ngài theo luật pháp Môi Se.

10 Họ cũng không chịu tuân theo các nghi thức của giáo hội, để liên tục cầu nguyện
và khẩn cầu Thượng Đế mỗi ngày, hầu cho mình khỏi rơi vào sự cám dỗ.

11 Phải, nói tóm lại, họ đã làm sai lạc đường lối của Chúa trong rất nhiều trường hợp;
vậy nên, vì lý do này mà An Ma và các anh em ông đã đi đến xứ đó để thuyết giảng lời
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của Thượng Đế cho họ nghe.
12 Bấy giờ, khi họ đến xứ ấy, này, họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy dân Giô Ram đã xây

các nhà hội, và họ tụ họp ở đó mỗi tuần một ngày mà họ gọi là ngày của Chúa; và họ
thờ phượng theo một cách thức mà chính An Ma và các anh em ông chưa từng thấy
bao giờ;

13 Vì họ đã dựng lên một đài cao ở chính giữa nhà hội, một nơi đứng cao hơn đầu
người, và nơi cao đó chỉ vừa chỗ cho một người đứng.

14 Vậy nên, kẻ nào muốn thờ phượng thì phải lên đứng trên đài này và đưa hai tay lên
trời mà kêu to lên rằng:

15 Hỡi Thượng Đế thánh, thánh thiện, chúng con tin rằng Ngài là Thượng Đế, và
chúng con tin rằng Ngài thánh thiện, và trước kia Ngài là một linh hồn, nay vẫn còn
là một linh hồn và sẽ là một linh hồn mãi mãi.

16 Hỡi Thượng Đế thánh, chúng con tin rằng Ngài đã tách biệt chúng con ra khỏi
đồng bào của chúng con; và chúng con không tin vào những truyền thống của đồng
bào chúng con, là những truyền thống do sự ngây thơ của tổ phụ họ truyền lại; nhưng
chúng con tin rằng Ngài đã tuyển chọn chúng con làm những người con thánh thiện
của Ngài; và Ngài cũng cho chúng con biết là sẽ chẳng có Đấng Ky Tô nào cả.

17 Nhưng Ngài thì lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau;
và Ngài đã tuyển chọn chúng con làm những người được cứu rỗi, trong lúc những
người khác ở chung quanh chúng con đều bị chọn để bị ném xuống ngục giới vì cơn
thịnh nộ của Ngài; hỡi Thượng Đế, vì sự thánh thiện đó, chúng con xin tạ ơn Ngài; và
chúng con cũng tạ ơn Ngài đã tuyển chọn chúng con để chúng con không bị dẫn dắt
lạc lối theo những truyền thống điên rồ của đồng bào chúng con, mà điều đó đã trói
buộc họ vào niềm tin ở Đấng Ky Tô, khiến cho lòng họ xa cách Ngài, là Thượng Đế
của chúng con.

18 Và một lần nữa, chúng con xin cảm tạ Ngài, hỡi Thượng Đế, vì chúng con được
làm một dân tộc chọn lọc và thánh thiện. A Men.

19 Giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma và các anh em ông cùng hai con trai ông nghe
những lời cầu nguyện như vậy, họ quá đỗi ngạc nhiên.

20 Vì này, mỗi người đã bước lên đài và dâng lên những lời cầu nguyện giống nhau.
21 Bấy giờ nơi ấy được dân Giô Ram gọi là Ra Mê Um Tôm, có nghĩa là diễn đàn

thánh.
22 Bấy giờ, tại diễn đàn này, mỗi người đều dâng lời cầu nguyện Thượng Đế giống hệt

nhau, họ tạ ơn Thượng Đế vì họ đã được Ngài chọn lựa, và Ngài đã không dẫn dắt họ
đi lạc lối theo truyền thống của đồng bào họ, và lòng họ không bị phỉnh gạt để tin vào
những điều sắp xảy tới mà họ không hiểu biết gì.

23 Bấy giờ, sau khi tất cả mọi người dâng xong lời tạ ơn theo cách này, họ đều trở về
nhà và không còn nhắc nhở gì đến Thượng Đế của họ nữa cho đến khi họ lại cùng
nhau tụ họp tại diễn đàn thánh để dâng lên lời cảm tạ theo cách thức của họ.

24 Giờ đây khi An Ma trông thấy vậy, lòng ông rất buồn rầu; vì ông thấy họ đã trở nên
một dân tộc độc ác và ngược ngạo; phải, ông thấy trái tim họ chỉ hướng về vàng bạc và
mọi của cải đắt giá khác.

25 Phải, và ông còn thấy lòng họ đầy cao ngạo đưa tới sự khoác lác khoe khoang.
26 Và ông đã cất cao giọng lên trời mà kêu than rằng: Lạy Chúa, Ngài chịu cho các tôi

tớ của Ngài còn phải sống bao lâu nữa trong xác thịt trên thế gian này để chứng kiến
những sự tà ác quá mức như thế giữa con cái loài người?

27 Này, hỡi Thượng Đế, họ khẩn cầu Ngài, nhưng lòng họ lại bị nuốt trọn trong tính
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kiêu căng của họ. Này, hỡi Thượng Đế, họ khẩn cầu Ngài bằng miệng, trong lúc họ
tràn đầy kiêu ngạo vô cùng bởi những điều phù phiếm của thế gian.

28 Này, hỡi Thượng Đế, những y phục đắc giá của họ, những vòng, những chuỗi, và
những đồ trang sức bằng vàng, cùng tất cả những vật quý giá mà họ đeo; này, lòng họ
đang hướng về những vật đó, vậy mà họ lại kêu cầu lên Ngài rằng: Chúng con tạ ơn
Ngài, hỡi Thượng Đế, vì chúng con là một dân chọn lọc của Ngài, trong lúc những kẻ
khác sẽ bị diệt vong.

29 Phải, và họ còn bảo rằng, Ngài đã cho họ biết là sẽ chẳng có Đấng Ky Tô nào hết.
30 Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài chịu để những sự bất chính và tà ác như vậy tồn tại

trong đám dân này bao lâu nữa? Hỡi Chúa, xin Ngài ban cho con sức mạnh, để con
có thể chịu đựng được trong sự yếu kém của con. Vì con yếu kém, và sự tà ác của dân
này đã làm cho tâm hồn con đau đớn.

31 Hỡi Chúa, lòng con quá đỗi buồn rầu; xin Ngài an ủi tâm hồn con trong Đấng Ky
Tô. Hỡi Chúa, xin Ngài ban cho con có được sức mạnh để con có thể kiên nhẫn chịu
đựng được những nỗi đau khổ sẽ xảy đến vì sự bất chính của dân này.

32 Hỡi Chúa, xin Ngài an ủi tâm hồn con, và ban sự thành công cho con và cho
những người bạn đang lao nhọc với con—phải, đó là Am Môn, A Rôn, Ôm Nê, A
Mu Léc và Giê Rôm, cùng hai con trai của con—phải, xin Ngài an ủi tất cả những
người này, hỡi Chúa. Phải, xin Ngài an ủi tâm hồn họ trong Đấng Ky Tô.

33 Xin Ngài ban cho họ có được sức mạnh để họ có thể chịu đựng được những nỗi
đau khổ sẽ đến với họ vì những điều bất chính của dân này.

34 Hỡi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con có được sự thành công trong việc đem họ
trở về cùng Ngài trong Đấng Ky Tô.

35 Này, hỡi Chúa, tâm hồn họ thật là quý báu, và nhiều người trong bọn họ là đồng
bào của chúng con; vậy nên, hỡi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con quyền năng và sự
thông sáng để chúng con có thể đem những người này, là đồng bào của chúng con, trở
về cùng Ngài.

36 Giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma nói xong những lời này, ông bèn đặt tay lên
tất cả những người cùng đi với ông. Và này, khi ông đặt tay lên người họ, thì họ liền
được dẫy đầy Đức Thánh Linh.

37 Và sau đó, họ chia nhau ra đi mỗi người một ngả, lòng chẳng bận nghĩ đến bản
thân họ là rồi đây mình sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì.

38 Và Chúa đã cung cấp cho họ, để họ khỏi bị đói mà cũng không bị khát; phải, và
Ngài còn ban cho họ sức mạnh để họ khỏi phải chịu một nỗi đau khổ nào, vì sự đau
khổ đã bị nuốt trọn trong niềm vui về Đấng Ky Tô. Thế rồi, việc này đã được thực
hiện thể theo lời cầu nguyện của An Ma; và sở dĩ được như vậy là nhờ ông đã dùng
đức tin mà cầu nguyện.

AnMa 32
1 Và chuyện rằng, họ ra đi và bắt đầu thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân chúng

nghe. Họ đi vào các nhà hội và nhà riêng của dân; phải, và có lúc họ thuyết giảng lời
của Thượng Đế ngay cả ngoài đường nữa.

2 Và chuyện rằng, sau khi đã lao nhọc nhiều trong dân chúng, họ bắt đầu thành
công trong lớp dân nghèo; vì này, những người này bị đuổi ra khỏi nhà hội vì y phục
thô kệch của họ—

3 Vì bị xem là dơ bẩn nên họ không được phép vào nhà hội để thờ phượng Thượng
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Đế; phải, vì họ nghèo nên họ bị các đồng bào của mình xem như những đồ cặn bã;
vậy nên, không những họ đã nghèo về những vật chất của thế gian mà họ còn nghèo
luôn cả trong lòng nữa.

4 Giờ đây, khi An Ma đang thuyết giảng và nói chuyện với dân chúng trên đồi Ô Ni
Đa, thì có một số đông người kéo đến. Họ là những người mà chúng tôi vừa nói tới, là
những người nghèo trong lòng, bởi vì sự nghèo nàn về những vật chất của thế gian.

5 Và họ đã đến với An Ma; và người đứng đầu trong đám họ hỏi An Ma rằng: này,
các anh em này của chúng tôi phải làm gì đây, vì họ đã bị tất cả mọi người khinh rẻ vì
sự nghèo nàn của mình, phải, và đặc biệt nhất là các thầy tư tế của chúng tôi; vì họ đã
xua đuổi chúng tôi ra khỏi nhà hội, là nơi mà chính chúng tôi đã biết bao công lao
khó nhọc xây dựng lên với chính bàn tay của chúng tôi; và họ đã xua đuổi chúng tôi vì
chúng tôi quá nghèo nàn; và chúng tôi không còn chỗ nào để thờ phượng Thượng Đế
của chúng tôi; và này, chúng tôi phải làm gì đây?

6 Và bấy giờ khi An Ma nghe những lời này, ông liền quay người lại nhìn thẳng vào
mặt người ấy, và ông trông thấy với nỗi vui mừng lớn lao; vì ông thấy rằng những nỗi
đau khổ của họ đã thật sự làm cho họ biết hạ mình và họ sẵn sàng để nghe giảng lời
của Thượng Đế.

7 Vậy nên ông không nói thêm với đám đông nữa; mà lại đưa tay ra và nói to lên với
nhóm người mà ông thấy là những người đã thực sự ăn năn, ông bảo họ rằng:

8 Tôi thấy các người thật khiêm tốn trong lòng; và nếu quả thật như vậy, thì phước
thay cho các người.

9 Này, người anh em của các người vừa hỏi: Chúng tôi phải làm gì đây?—Vì chúng
tôi bị đuổi ra khỏi nhà hội của chúng tôi, khiến chúng tôi không thờ phượng Thượng
Đế của chúng tôi được.

10 Này, tôi hỏi các người, các người có cho rằng, các người không thể thờ phượng
Thượng Đế được trừ khi trong các nhà hội của mình chăng?

11 Hơn nữa, tôi xin hỏi, phải chăng các người cho rằng các người chỉ nên thờ phượng
Thượng Đế mỗi tuần một lần?

12 Tôi nói cho các người hay, thật là một điều tốt khi các người bị đuổi ra khỏi các
nhà hội của các người, và có thế các người mới trở nên khiêm nhường và mới học
được sự khôn ngoan; vì điều cần thiết là các người phải học sự khôn ngoan; vì quá
nghèo nàn nên các người đã bị đồng bào mình xua đuổi và khinh khi, và chính nhờ
đó mà các người được dẫn dắt tới sự khiêm tốn trong lòng; vì các người cần được dẫn
dắt để biết khiêm nhường.

13 Và giờ đây, vì các người đã bị bó buộc phải khiêm nhường nên phước thay cho các
người; vì đôi khi người nào bị bó buộc phải khiêm nhường thì người đó thường tìm
kiếm sự hối cải; và quả thật, người nào hối cải sẽ tìm thấy sự thương xót; và người nào
tìm thấy sự thương xót và kiên trì cho đến cùng thì sẽ được cứu.

14 Và giờ đây, như tôi vừa nói với các người, vì các người đã bị bó buộc phải khiêm
nhường nên các người đã được phước, vậy các người có nghĩ rằng, những người nào
thật sự biết hạ mình vì lời của Thượng Đế thì sẽ được ban phước nhiều hơn không?

15 Phải, kẻ nào thật sự biết hạ mình và hối cải tội lỗi của mình, và chịu đựng cho đến
cùng, thì sẽ được phước—phải, những kẻ đó sẽ được ban phước nhiều hơn những
người vì nghèo khó nên bó buộc phải khiêm nhường.

16 Vậy nên, phước thay cho những ai biết hạ mình mà không vì bị bó buộc phải
khiêm nhường; hay nói cách khác, phước thay cho những ai tin vào lời của Thượng
Đế, và chịu phép báp têm mà không ngoan cố trong lòng, phải, không bị thuyết phục
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để biết lời của Thượng Đế, hay bị ép buộc phải biết trước khi họ muốn tin.
17 Phải, có nhiều người nói rằng: Nếu cho chúng tôi thấy một điềm triệu gì từ trời để

chúng tôi được biết một cách chắc chắn thì chúng tôi sẽ tin.
18 Giờ đây tôi xin hỏi, đó có phải là đức tin không? Này, tôi nói cho các người hay:

Không; vì nếu người nào biết được một điều gì rồi thì họ không cần phải có lý do để
tin nữa, vì họ đã biết rõ điều ấy rồi.

19 Và này, kẻ nào biết ý Thượng Đế mà không làm theo ý Ngài thì có bị rủa sả nhiều
hơn là những kẻ chỉ tin thôi, hay là những kẻ chỉ mới có lý do muốn tin nhưng lại bị
rơi vào vòng phạm giới không?

20 Giờ đây đó là một sự kiện mà các người cần phải suy xét. Này, tôi nói cho các người
hay rằng, đứng về phương diện này hay đứng về phương diện kia cũng đều như nhau
cả; và điều ấy sẽ xảy đến cho tất cả mọi người tùy theo việc làm của mình.

21 Và giờ đây như tôi đã từng đề cập đến đức tin—đức tin không phải là sự hiểu biết
hoàn toàn về những sự việc; vậy nên, nếu các người có đức tin, các người hy vọng
những gì không trông thấy được mà có thật.

22 Và giờ đây, này, tôi nói cho các người hay, và tôi mong các người ghi nhớ rằng
Thượng Đế thương xót tất cả những ai tin vào danh Ngài; vậy nên, việc đầu tiên là
Ngài muốn các người phải có đức tin, phải, ngay cả vào lời của Ngài.

23 Và giờ đây, Ngài đã ban phát lời của Ngài cho loài người qua các thiên sứ, phải,
không những cho người nam mà còn cho cả người nữ. Này, như vậy cũng chưa phải
hết; cả trẻ con nữa cũng nhiều lần nhận được những lời lẽ khiến những người thông
thái và những học giả phải bối rối.

24 Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến, vì các người đã hỏi tôi để biết mình sẽ phải làm
gì vì các người đang bị đau khổ và bị xua đuổi—giờ đây tôi không muốn các người
nghĩ rằng tôi có ý muốn phê phán các người, ngoại trừ thể theo những điều gì chân
thật—

25 Vì tôi không có ý nói rằng, tất cả các người đều là những người bị bó buộc phải hạ
mình; vì quả thật tôi tin rằng, cũng có một số trong các người thực lòng tự hạ mình,
dù ở trong trường hợp nào cũng vậy.

26 Giờ đây, như tôi đã nói về đức tin—đó không phải là một sự hiểu biết hoàn
hảo—ngay cả đối với những lời tôi nói cũng vậy. Lúc đầu các người không thể biết
chắc chắn những lời của tôi một cách hoàn hảo được, giống như đức tin không phải là
một sự hiểu biết cặn kẽ mọi sự việc được.

27 Nhưng này, nếu các người muốn thức tỉnh và phát huy khả năng của mình, ngay cả
trong việc trắc nghiệm những lời nói của tôi đây, và vận dụng một chút ít đức tin,
phải, ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho
sự mong muốn này tác động trong các người, cho đến khi các người tin ngõ hầu các
người có thể chừa được chỗ cho một phần nào những lời tôi nói.

28 Giờ đây chúng ta hãy so sánh lời của Thượng Đế như một hạt giống. Này, nếu các
người chừa một chỗ để cho hạt giống có thể được trồng trong tim các người, này, nếu
quả đó là một hạt giống chân thật hay một hạt giống tốt, nếu các người không liệng
hạt giống ấy ra ngoài vì lòng không tin tưởng, khiến cho các người chống lại Thánh
Linh của Chúa, này, hạt giống ấy sẽ bắt đầu nẩy nở trong lồng ngực các người; và khi
các người cảm thấy sự nẩy nở ấy đang tiến triển thì các người sẽ bắt đầu tự nhủ với
mình rằng: Chắc đây phải là một hạt giống tốt, hay là lời của Thượng Đế tốt, vì nó
bắt đầu mỡ rộng tâm hồn ta; phải, vì nó bắt đầu soi sáng sự hiểu biết của ta; phải, nó
bắt đầu trở thành ngon ngọt đối với ta.
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29 Giờ đây này, việc ấy không làm tăng thêm đức tin cho các người hay sao? Tôi nói
cho các người hay: Có; tuy nhiên nó chưa tăng trưởng cho tới một sự hiểu biết hoàn
hảo.

30 Nhưng này, một khi hạt giống ấy nở ra, nẩy mầm và bắt đầu mọc thì các người cần
phải nói rằng, đó là một hạt giống tốt; này, vì nó nở ra, nẩy mầm và bắt đầu mọc. Và
giờ đây, này, việc ấy không làm cho đức tin của các người vững mạnh thêm hay sao?
Có, nó sẽ làm cho đức tin của các người vững mạnh thêm: Vì các người sẽ nói rằng
đây là hạt giống tốt; vì này, nó đã nẩy mầm và bắt đầu mọc.

31 Và giờ đây, này, các người có chắc rằng đó là một hạt giống tốt không? Tôi nói cho
các người hay: Có; vì mọi hạt giống đều đem lại một thứ cây của giống đó.

32 Vậy nên, khi hạt giống đã mọc lên tức là hạt giống tốt; trái lại nếu nó không mọc
lên, này, tức là nó không tốt; vì thế nó cần phải bị liệng bỏ đi.

33 Và bây giờ, này, vì các người đã thử trắc nghiệm, và đã trồng hạt giống và nó đã nẩy
mầm và bắt đầu mọc, nên các người cần phải biết rằng đó là hạt giống tốt.

34 Và giờ đây, này, sự hiểu biết của các người đã hoàn hảo chưa? Phải, sự hiểu biết của
các người về việc đó đã được hoàn hảo rồi, và đức tin của các người nằm ngủ im lìm và
sỡ dĩ như vậy là vì các người đã biết, vì các người đã biết được rằng lời của Thượng Đế
đã nẩy nở trong tâm hồn mình và các người cũng biết rằng nó đã nẩy mầm, và sự hiểu
biết của các người bắt đầu được sáng tỏ và tâm trí các người cũng đang bắt đầu cởi mở.

35 Ôi vậy thì sự đó không phải là có thật hay sao? Tôi nói cho các người hay, có, vì đó
là ánh sáng; và bất cứ cái gì sáng sủa cũng điều tốt cả; vì nó có thể được phân biệt; vì
thế mà các người phải biết là nó tốt; và giờ đây này, sau khi các người đã thụ nhận
được sự sáng này, thì sự hiểu biết của các người đã được hoàn hảo chưa?

36 Này, tôi nói cho các người hay; Chưa; và các người lại càng không được dẹp đức
tin qua một bên, vì các người chỉ mới vận dụng đức tin của mình để trồng hạt giống
ngõ hầu các người có thể trắc nghiệm xem hạt giống đó có tốt không.

37 Và này, khi cây vừa bắt đầu mọc lên, các người sẽ bảo rằng: Chúng ta hãy nuôi
dưỡng cây này một cách hết sức cẩn thận để cho nó mọc rễ, và lớn lên, và sau này nó sẽ
sinh ra trái cho ta. Và giờ đây này, nếu các người nuôi dưỡng nó một cách hết sức cẩn
thận, thì nó sẽ mọc rễ rồi lớn lên, và sinh ra trái.

38 Nhưng nếu các người xao lãng và không chăm lo nuôi dưỡng cây, này, nó sẽ chẳng
mọc được rễ; và khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống và thiêu đốt nó, thì nó sẽ héo khô
đi vì không có rễ, và các người sẽ nhổ nó lên mà liệng đi.

39 Này, như vậy không phải là tại hạt giống không tốt, và cũng không phải là tại trái
cây không ngon; nhưng tại vì đất trồng cây của các người quá cằn cỗi, và các người
không chịu nuôi dưỡng cây, vậy nên các người không thể có được trái của cây ấy.

40 Và như vậy, nếu các người không chịu nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, không trông
đợi với con mắt của đức tin về những thành quả của nó, thì các người sẽ chẳng bao giờ
hái được quả của cây sự sống.

41 Nhưng nếu các người biết nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, phải, biết nuôi dưỡng
cây từ lúc nó vừa mới bắt đầu mọc lên, với đức tin của mình, với sự chuyên tâm lớn
lao, và sự kiên nhẫn trong niềm hy vọng trông chờ thành quả của nó, thì nó sẽ mọc rễ;
và này, nó sẽ trở thành một cây lớn mạnh cho tới cuộc sống vĩnh viễn.

42 Và cũng nhờ sự chuyên tâm, đức tin, và lòng kiên nhẫn của các người trong việc
nuôi dưỡng lời của Thượng Đế để nó có thể mọc rễ trong các người, nên này, chẳng
bao lâu các người sẽ gặt hái được trái của nó là trái quý giá nhất, là trái ngon ngọt hơn
hết thảy những trái ngon ngọt khác, và trắng trẻo hơn tất cả những gì trắng trẻo, phải,
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và tinh khiết hơn tất cả những gì tinh khiết; và rồi các người sẽ thưởng thức trái ấy
cho đến no nê, để các người không còn đói và cũng không còn khát nữa.

43 Thế rồi, hỡi đồng bào, các người sẽ gặt hái được phần thưởng của đức tin, sự chuyên
tâm, sự kiên nhẫn và sự nhịn nhục, trong khi chờ đợi cây ấy sinh ra trái cho mình.

AnMa 33
1 Giờ đây, sau khi An Ma nói xong những lời này, họ bèn cử người lên hỏi ông, vì họ

muốn biết là có phải họ chỉ nên tin một Thượng Đế để họ có thể được hưởng trái này
như lời ông vừa nói không, hay là họ phải làm thế nào để trồng hạt giống hay lời của
Thượng Đế mà ông vừa đề cập đến, và ông đã nói là phải trồng nó trong tim của
mình; hay nói một cách khác là họ phải bắt đầu bằng cách thức nào để thực hành đức
tin của mình.

2 Và An Ma đáp lời họ rằng: Này, các người nói rằng các người không thể thờ
phượng Thượng Đế của mình được, vì các người bị đuổi ra khỏi nhà hội của mình.
Nhưng này, tôi nói cho các người hay, nếu các người cho rằng các người không thể thờ
phượng Thượng Đế của mình được, là các người đã sai lầm rất nhiều, và các người cần
phải tìm hiểu thánh thư; nếu các người cho rằng thánh thư đã dạy các người điều này,
thì tức là các người không hiểu gì thánh thư cả.

3 Các người có nhớ là đã đọc những điều mà Giê Nốt, vị tiên tri ngày xưa, có nói về
sự cầu nguyện hay thờ phượng không?

4 Vì ông đã nói như vầy: Hỡi Thượng Đế, Ngài thật đầy lòng thương xót, vì Ngài đã
nghe lời cầu nguyện của con, ngay cả khi con còn ở trong vùng hoang dã; phải, Ngài
thật đầy lòng thương xót khi con cầu nguyện cho những kẻ thù của con, và Ngài đã
khiến họ quay về cùng con.

5 Phải, hỡi Thượng Đế, và Ngài đã thương xót con, khi con kêu cầu Ngài ngoài
đồng; và mỗi khi con kêu cầu Ngài trong lời cầu nguyện của con, Ngài đều nghe thấu
lời con.

6 Và lại nữa, hỡi Thượng Đế, khi con trở về nhà, Ngài cũng nghe thấu lời cầu nguyện
của con.

7 Và khi con lui vào phòng an nghỉ, và cầu nguyện Ngài, thì hỡi Chúa, Ngài cũng
vẫn nghe thấu lời con.

8 Phải, Ngài thật đầy lòng thương xót đối với con cái của Ngài khi họ kêu cầu lên
Ngài, để được Ngài nghe chứ không phải để cho loài người nghe, và Ngài sẽ lắng nghe
lời cầu nguyện của họ.

9 Phải, hỡi Thượng Đế, Ngài đã thương xót con, và đã nghe lời khẩn nguyện của con
giữa các đám tín đồ của Ngài.

10 Phải, và Ngài cũng đã nghe thấu lời con khi con bị các kẻ thù của con xua đuổi và
khinh bỉ; phải, Ngài đã nghe lời kêu cầu của con và đã nổi cơn giận dữ với các kẻ thù
của con, và trong cơn giận dữ Ngài đã đến viếng phạt họ bằng sự hủy diệt nhanh
chóng.

11 Ngài đã nghe thấu lời con vì những nỗi thống khổ và sự chân thành của con; và
cũng vì Vị Nam Tử của Ngài mà Ngài đã thương xót con đến như vậy, do đó con sẽ
kêu cầu Ngài trong mọi nỗi đau khổ của con, vì nơi Ngài là sự vui mừng của con; vì
Ngài đã cất bỏ những sự đoán phạt của Ngài khỏi con, cũng vì Vị Nam Tử của Ngài.

12 Và giờ đây An Ma hỏi họ: Các người có tin vào các thánh thư do người xưa viết ra
không?
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13 Này, nếu các người tin thì các người cũng phải tin những lời Giê Nốt đã nói, vì này,
ông bảo: Ngài đã cất bỏ những sự đoán phạt của Ngài vì Vị Nam Tử của Ngài.

14 Giờ đây này, hỡi đồng bào, tôi xin hỏi các người đã đọc thánh thư chưa? Nếu đã
đọc rồi, thì sao các người lại có thể không tin vào Vị Nam Tử của Thượng Đế được?

15 Vì thánh thư không chép rằng chỉ riêng có một mình Giê Nốt đã nói về những
điều này, nhưng mà luôn cả Giê Nốc cũng đề cập tới những điều đó nữa—

16 Vì này, ông có nói rằng: Hỡi Chúa, Ngài đã tức giận dân này vì họ không hiểu
những sự thương xót mà Ngài đã ban cho họ, vì Vị Nam Tử của Ngài.

17 Và giờ đây, hỡi đồng bào, các người thấy rằng một vị tiên tri thứ hai của ngày xưa
đã làm chứng về Vị Nam Tử của Thượng Đế, và cũng vì dân chúng không chịu hiểu
những lời nói của vị ấy, nên họ lấy đá ném ông cho tới chết.

18 Nhưng này, như vậy chưa phải hết; những vị này không phải là những người duy
nhất đã nói đến Vị Nam Tử của Thượng Đế.

19 Này, Ngài còn được Môi Se nói tới nữa; phải, và này, một biểu tượng đã được treo
lên trong vùng hoang dã, để cho bất cứ ai nhìn lên đó thì được sống. Và đã có nhiều
người nhìn và được sống.

20 Nhưng ít người hiểu được ý nghĩa của những điều đó, và điều này cũng vì lòng dạ
họ chai đá. Hơn nữa, có nhiều người lại còn quá chai đá khiến họ không chịu nhìn, vì
thế mà họ đã chết. Bấy giờ lý do mà họ không chịu nhìn là vì họ không tin rằng, biểu
tượng đó có thể chữa lành cho họ được.

21 Hỡi đồng bào, nếu các người chỉ có việc đưa mắt lên nhìn là sẽ được chữa lành, thì
các người có nên mau lẹ nhìn lên không, hay các người vẫn chai đá trong lòng vì sự vô
tín ngưỡng và biếng nhác đến đỗi các người không ngước mắt lên nhìn để các người
phải diệt vong?

22 Nếu quả thật như vậy, thì sự bất hạnh sẽ đến với các người; còn nếu không, thì các
người hãy ngước mắt lên nhìn và bắt đầu tin nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế, rằng
Ngài sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài, và Ngài sẽ chịu thống khổ và chết để chuộc tội
cho họ, và rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, mà điều này sẽ mang lại sự phục sinh,
khiến cho tất cả mọi người đều sẽ được đứng lên trước mặt Ngài để được phán xét vào
ngày phán xét cuối cùng, tùy theo những việc làm của mình.

23 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong rằng các người sẽ gieo trồng lời này vào tim
mình, và khi nào nó bắt đầu nẩy nở thì các người hãy nuôi dưỡng nó với đức tin của
mình. Và này, nó sẽ trở thành một cây lớn mạnh trong các người cho tới cuộc sống
vĩnh viễn. Và kế đó cầu xin Thượng Đế khiến cho gánh nặng của các người sẽ được
nhẹ đi, qua sự vui mừng về Vị Nam Tử của Ngài. Và tất cả những điều này các người
đều có thể làm được nếu các người muốn. A Men.

AnMa 34
1 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma nói xong những lời này, ông bèn ngồi xuống

đất, và A Mu Léc đứng lên bắt đầu giảng dạy họ rằng:
2 Hỡi đồng bào, tôi nghĩ rằng các người không thể nào không biết tới những điều đã

được đề cập tới về sự hiện đến của Đấng Ky Tô, là Đấng mà chúng tôi giảng dạy rằng
Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế; phải, tôi biết những điều này đã được đem ra
giảng dạy rất nhiều cho các người trước khi các người ly khai khỏi chúng tôi.

3 Và nay vì các người muốn người anh thân mến của tôi cho các người biết phải làm
gì, vì những sự đau khổ của các người; và ông đã nói sơ qua cho các người biết để
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chuẩn bị tâm trí cho các người; phải, và ông đã khuyên nhủ các người nên có đức tin
và lòng kiên nhẫn—

4 Phải, ông đã khuyên nhủ các người hãy có đầy đủ đức tin để các người có thể gieo
trồng lời của Thượng Đế trong tim mình, ngõ hầu các người có thể trắc nghiệm xem
lời ấy có tốt hay không.

5 Và chúng tôi nhận thấy rằng, câu hỏi quan trọng đang làm bận trí các người là, lời
đó có phải ở trong Vị Nam Tử của Thượng Đế không, hay là không có Đấng Ky Tô
nào cả.

6 Và các người cũng thấy rằng, anh của tôi đã chứng tỏ cho các người thấy qua nhiều
trường hợp, là lời đó ở trong Đấng Ky Tô để đem lại sự cứu rỗi.

7 Người anh em của tôi đã trích dẫn những lời nói của Giê Nốt như vầy: Sự cứu
chuộc sẽ đến qua Vị Nam Tử của Thượng Đế; và ông còn trích dẫn thêm những lời
nói của Giê Nốc nữa; và ông cũng nhắc đến Môi Se để chứng tỏ rằng những điều này
là thật.

8 Và giờ đây, này, chính tôi cũng xin làm chứng với các người rằng những điều này
đều là thật. Này, tôi nói cho các người hay rằng, tôi biết chắc Đấng Ky Tô sẽ đến giữa
con cái loài người, để nhận lấy tất cả những sự phạm giới của dân Ngài, và Ngài sẽ
chuộc tội lỗi của thế gian; vì Đức Chúa Trời đã phán vậy.

9 Vì điều cần thiết là sự chuộc tội phải được thực hiện; vì theo kế hoạch vĩ đại của
Thượng Đế Vĩnh Cửu thì cần phải thực hiện sự chuộc tội, nếu không, tất cả loài
người sẽ không tránh khỏi bị diệt vong; phải, vì tất cả mọi người đều chai đá; phải, tất
cả đều sa ngã và lạc lối, và sẽ bị diệt vong, ngoại trừ một sự chuộc tội thích đáng được
thực hiện.

10 Vì điều cần thiết là phải có một sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng; phải, đó không phải
là sự hy sinh của một người nào, cũng không phải một con vật nào, hay bất cứ một
loài chim muông nào; vì sự hy sinh đó sẽ không phải là một sự hy sinh có tính cách
nhân loại; nhưng đó phải là một sự hy sinh vô hạn và vĩnh cửu.

11 Này, chẳng có người nào có thể hy sinh máu của mình để chuộc tội cho kẻ khác
được. Giờ đây, nếu có một người phạm tội sát nhân, này, luật pháp của chúng ta, là
luật pháp công minh, có lấy mạng anh em của kẻ đó mà thế chăng? Tôi nói cho các
người hay; Không.

12 Nhưng luật pháp đòi hỏi chính mạng sống của kẻ đã phạm tội sát nhân; vậy nên,
không có gì ngoài sự chuộc tội vô hạn mới có thể đầy đủ được cho các tội lỗi của thế
gian.

13 Vậy nên, điều cần thiết là phải có một sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng; rồi sau đó sẽ
có, hay sau đó ắt phải có, sự chấm dứt đổ máu; và rồi lúc ấy luật pháp Môi Se mới được
thi hành trọn vẹn; phải, lúc ấy luật pháp này sẽ được thi hành đầy đủ trọn vẹn, không
thiếu sót một dấu chấm một nét phẩy nào, và sẽ chẳng có điều gì được bỏ qua hết.

14 Và này, đây là tất cả ý nghĩa của luật pháp, và mỗi điểm một đều hướng về sự hy
sinh vĩ đại và cuối cùng ấy; và sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng ấy sẽ là Vị Nam Tử của
Thượng Đế, phải, vô hạn và vĩnh cửu.

15 Và do đó Ngài sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin vào danh Ngài; đây
chính là chủ đích của sự hy sinh cuối cùng này, để thực hiện lòng thương xót tận tâm
can, mà lòng thương xót này chế ngự cả công lý và đem lại cho loài người một phương
tiện để họ có được đức tin đưa đến sự hối cải.

16 Và do đó, lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý, và bao
quanh nó bởi vòng tay an toàn, trong lúc đó kẻ nào không thực hành đức tin đưa đến
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sự hối cải thì sẽ bị phơi bày ra trước luật pháp trọn vẹn về những đòi hỏi của công lý;
vậy nên, chỉ có kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải mới hưởng được kế hoạch cứu
chuộc vĩ đại và vĩnh cửu.

17 Vậy nên, hỡi đồng bào, cầu xin Thượng Đế ban phước các người để các người có
thể bắt đầu thực hành đức tin của mình đưa đến sự hối cải, để các người có thể bắt
đầu khẩn cầu đến thánh danh Ngài, ngõ hầu Ngài rũ lòng thương xót các người;

18 Phải, hãy van xin lòng thương xót của Ngài; vì Ngài có quyền lực để giải cứu.
19 Phải, hãy biết hạ mình và tiếp tục cầu nguyện Ngài.
20 Hãy kêu cầu Ngài khi các người ở ngoài đồng, phải, hãy cầu xin cho tất cả các đàn

gia súc của mình.
21 Hãy cầu xin Ngài khi ở trong nhà, phải, hãy cầu xin cho tất cả gia đình mình, sáng,

trưa, chiều.
22 Phải, hãy cầu xin Ngài chống lại quyền năng của các kẻ thù của mình.
23 Phải, hãy cầu xin Ngài chống lại quỷ dữ, là kẻ thù của mọi sự ngay chính.
24 Hãy cầu xin Ngài che chở cho mùa màng đồng áng của mình, để các người có thể

nhờ đó mà trở nên thịnh vượng.
25 Hãy cầu xin cho các đàn gia súc của mình ngoài đồng để chúng được gia tăng.
26 Nhưng như vậy chưa phải là hết; các người còn phải dâng hết tâm hồn mình trong

phòng kín và những nơi vắng vẻ hay trong vùng hoang dã.
27 Phải, và khi nào các người ngưng cầu xin Chúa, thì hãy để cho lòng mình được

tràn đầy mở rộng trong sự nguyện cầu Ngài luôn luôn cho sự an lạc của mình, và luôn
cả cho sự an lạc của những người chung quanh mình nữa.

28 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào thân mến, tôi nói cho các người hay, chớ cho như vậy
là đã hết; vì sau khi các người làm xong tất cả những việc này, mà nếu các người
ngoảnh mặt đi không nhìn đến người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, và không viếng
thăm người bệnh hoạn và đau khổ, và không chia xẻ tài sản của mình với người thiếu
thốn, trong khi mình có—tôi nói cho các người hay, nếu các người không làm được
những điều này, này, những lời cầu nguyện của các người sẽ vô hiệu quả, không đem
lại cho các người một lợi ích nào, và các người cũng chẳng khác chi những kẻ đạo đức
giả đã chối bỏ đức tin.

29 Vậy nên, nếu các người không nhớ làm những việc từ thiện thì các người cũng
chẳng khác chi những đồ cặn bã, bị những người thợ luyện gạt bỏ ra ngoài (vì không
có giá trị gì) và bị loài người chà đạp dưới chân.

30 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong rằng, sau khi các người đã nhận được biết bao
điều minh chứng, và đã thấy được rằng thánh thư cũng làm chứng cho những điều
này, thì các người hãy tiến đến và đem lại thành quả đưa tới sự hối cải.

31 Phải, tôi mong rằng các người hãy tiến đến và đừng chai đá trong lòng nữa; vì này,
giờ đây là lúc và là ngày cứu rỗi của các người; vậy nên, nếu các người hối cải và không
chai đá trong lòng, thì tức thời kế hoạch cứu chuộc vĩ đại sẽ được mang lại cho các
người.

32 Vì này, cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế; phải,
này, thời gian của cuộc sống này là thời gian cho loài người thực thi những công việc
lao nhọc của mình.

33 Và giờ đây, như tôi đã nói với các người trước đây, vì các người đã có biết bao nhiêu
điều minh chứng, vì thế mà tôi tha thiết mong các người chớ nên trì hoãn ngày hối
cải của mình cho đến lúc cuối cùng; vì sau những ngày tháng của cuộc sống này, là
thời gian chúng ta được ban cho để chuẩn bị cho thời vĩnh cửu, này, nếu chúng ta
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không dùng thời giờ của mình một cách hữu hiệu hơn khi còn trong cuộc sống này,
thì lúc đêm tối mịt mù đến, sẽ chẳng còn công việc gì có thể thực hiện được nữa.

34 Các người không thể nói rằng: Tôi sẽ hối cải, tôi sẽ trở về với Thượng Đế của tôi,
khi các người bị đưa vào trong cơn khủng khoảng đáng sợ đó. Không, các người
không thể nói như vậy được; vì cũng chính linh hồn đã làm chủ phần xác của các
người khi các người vừa ra khỏi cuộc đời này, thì cũng chính linh hồn ấy sẽ có quyền
năng để làm chủ thể xác các người trong thế giới vĩnh cửu ấy.

35 Vì này, nếu các người trì hoãn ngày hối cải của mình cho đến khi chết, này, các
người sẽ bị lệ thuộc vào linh hồn quỷ dữ, và nó sẽ niêm kín các người làm vật sở hữu
của nó; vì thế mà Thánh Linh của Chúa đã rút lui khỏi các người và không còn ngự
trong các người nữa, và lúc ấy quỷ dữ sẽ có mọi quyền hành đối với các người; và đây
là trạng thái cuối cùng của kẻ tà ác.

36 Về điều này tôi biết, vì Chúa có phán là Ngài không ngự trong những đền thờ
không thánh thiện, mà Ngài chỉ ở trong tim những người ngay chính; phải, và Ngài
cũng phán rằng, những người ngay chính sẽ được ngồi trong vương quốc của Ngài và
không còn phải đi ra ngoài nữa; nhưng y phục của họ sẽ được tẩy trắng nhờ máu của
Chiên Con.

37 Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến, tôi mong rằng các người nên ghi nhớ những
điều này, và các người thực thi sự cứu rỗi của mình với sự kính sợ trước mặt Thượng
Đế, và các người không còn phủ nhận sự hiện đến của Đấng Ky Tô nữa;

38 Tôi mong rằng các người không còn tranh chấp với Đức Thánh Linh nữa, mà đón
nhận Ngài và mang danh Đấng Ky Tô; và rằng các người biết hạ mình xuống tận bụi
đất mà thờ phượng Thượng Đế, tại bất cứ nơi nào mà các người có mặt, trong tinh
thần và lẽ thật; và rằng các người sống trong sự tạ ơn hằng ngày, về nhiều phước lành
và sự thương xót mà Ngài đã ban cho các người.

39 Phải, và tôi cũng khuyên nhủ các người, hỡi đồng bào, hãy chú tâm cầu nguyện
luôn luôn, để các người khỏi bị dẫn dắt lạc lối bởi những cám dỗ của quỷ dữ, để nó
không thể chế ngự được các người, để các người không bị lệ thuộc nó vào ngày cuối
cùng; vì này, nó chẳng tưởng thưởng gì tốt đẹp cho các người đâu.

40 Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến, tôi khuyên nhủ các người hãy kiên nhẫn, và
chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ của mình; và xin các người chớ thóa mạ những
kẻ đã xua đuổi mình vì mình quá nghèo khó, kẻo các người cũng trở thành những kẻ
phạm tội như họ;

41 Nhưng các người hãy kiên nhẫn, và chịu đựng những nỗi thống khổ ấy với một hy
vọng vững chắc rằng một ngày kia các người sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi nỗi thống
khổ của mình.

AnMa 35
1 Giờ đây chuyện rằng, sau khi A Mu Léc chấm dứt những lời trên, họ rút lui khỏi đám

đông và đi qua xứ Giê Sơn.
2 Phải, và những anh em khác, sau khi đã thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân

Giô Ram, cũng qua xứ Giê Sơn.
3 Và chuyện rằng, sau khi những nhân vật quan trọng của dân Giô Ram đã hội ý với

nhau về những lời đã được giảng dạy cho họ, họ tức giận vì lời của Thượng Đế đã phá
hủy sự xảo quyệt của họ; vậy nên họ không muốn nghe theo những lời ấy.

4 Và họ cho người đi quy tụ tất cả dân chúng khắp trong xứ lại để hỏi ý kiến dân
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chúng về những lời đã được rao truyền.
5 Lúc bấy giờ những người cai trị, các thầy tư tế và các thầy giảng không để cho dân

chúng hiểu thâm ý của mình; vì vậy họ bí mật tìm hiểu ý nghĩ của tất cả dân chúng.
6 Và chuyện rằng, sau khi đã tìm hiểu được ý nghĩ của tất cả dân chúng, họ bèn xua

đuổi ra khỏi xứ những ai chấp nhận những lời do An Ma và các anh em ông rao
truyền. Số người bị đuổi đi rất đông, và những người này cũng đi qua xứ Giê Sơn.

7 Và chuyện rằng, An Ma cùng các anh em ông đã dạy dỗ họ.
8 Giờ đây dân Giô Ram tức giận dân Am Môn là những người cư ngụ ở Giê Sơn, và

vì người cầm đầu cai trị dân Giô Ram là một người rất độc ác, nên hắn sai người đến
bảo dân Am Môn là hắn muốn họ phải đuổi hết những người đã bỏ chúng để đi qua
xứ của họ.

9 Và hắn còn thốt lên nhiều lời đe dọa họ nữa. Và này, dân Am Môn không sợ lời đe
dọa của chúng; vậy nên họ không xua đuổi những người ấy đi mà trái lại họ còn đón
rước tất cả những người Giô Ram nghèo khó đến cùng họ. Họ nuôi dưỡng những
người ấy, cung cấp áo quần và còn tặng đất đai cho những người ấy làm của thừa
hưởng; và họ đã giúp đỡ những người ấy theo những nhu cầu của họ.

10 Giờ đây chuyện này đã khiến dân Giô Ram tức giận dân Am Môn, và chúng bắt
đầu kết hợp với dân La Man và xúi giục dân này cũng tức giận theo.

11 Và do đó, dân Giô Ram cùng dân La Man bắt đầu chuẩn bị gây chiến với dân Am
Môn và luôn cả dân Nê Phi nữa.

12 Và như vậy là chấm dứt năm thứ mười bảy thuộc chế độ các phán quan của dân Nê
Phi.

13 Và dân Am Môn ra đi khỏi xứ Giê Sơn. Họ đi qua xứ Mê Lê để nhường chỗ trong
xứ Giê Sơn lại cho quân Nê Phi, để cho quân này có thể giao chiến với quân La Man
và quân Giô Ram; và như vậy là chiến tranh lại bắt đầu nổi lên giữa dân La Man và
dân Nê Phi vào năm thứ mười tám thuộc chế độ các phán quan; và thiên ký thuật về
những trận chiến của họ sẽ được thuật lại sau này.

14 Và An Ma, Am Môn, cùng các anh em của họ và hai người con trai của An Ma trở
về xứ Gia Ra Hem La, sau khi đã trở thành những công cụ trong tay Thượng Đế trong
việc dẫn dắt nhiều người dân Giô Ram tới sự hối cải; và tất cả những ai được dẫn dắt
tới sự hối cải đều bị đuổi ra khỏi xứ sở mình; nhưng họ có được đất thừa hưởng trong
xứ Giê Sơn, và họ đã cầm khí giới lên để bảo vệ bản thân họ và vợ con cùng đất đai của
họ.

15 Giờ đây An Ma cảm thấy phiền muộn vì sự bất chính của dân ông, phải, vì các
cuộc chiến, các cuộc đổ máu và các cuộc tranh chấp giữa dân chúng; và vì ông đã đi
rao truyền lời của Thượng Đế, hay đã phái người đi rao truyền lời của Thượng Đế, cho
mọi người trong mọi thành phố nghe, vậy mà ông nhận thấy lòng dân chúng đã bắt
đầu trở nên chai đá, và họ cũng đã bắt đầu xúc phạm vì sự nghiêm khắc của lời của
Thượng Đế, nên lòng ông hết sức buồn khổ.

16 Vậy nên, ông truyền cho các con trai ông phải tụ họp lại để ông trao cho mọi người
một nhiệm vụ riêng biệt, có liên quan tới những điều thuộc về sự ngay chính. Và
chúng ta có một thiên ký thuật về những lệnh truyền mà ông đã ban cho họ dựa theo
biên sử riêng của ông.

Những lệnh truyền của AnMa cho con trai ông là Hê LaMan.
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AnMa 36
1 Hỡi con trai của cha, hãy lắng tai nghe lời cha; vì cha thề với con rằng, chừng nào con

còn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế thì con sẽ còn được thịnh vượng trong
xứ.

2 Cha mong rằng con sẽ làm như cha đã làm, trong sự ghi nhớ tới sự tù đày của tổ
phụ chúng ta; vì họ đã ở trong vòng nô lệ, và không một ai có thể giải thoát cho họ
được ngoại trừ Thượng Đế của Áp Ra Ham, và Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế
của Gia Cốp; và quả thật Ngài đã giải thoát họ ra khỏi cảnh thống khổ của họ.

3 Và giờ đây, hỡi con trai Hê La Man của cha, này, con đang ở trong tuổi thanh xuân,
vậy nên cha mong con hãy lắng nghe lời của cha và học hỏi từ cha; vì cha biết rằng, kẻ
nào tin cậy nơi Thượng Đế thì sẽ được nâng đỡ trong những thử thách, trong những
khó khăn và những thống khổ của mình, và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.

4 Và cha không muốn con nghĩ là chính cha đã tự biết được điều đó—điều đó
không thể biết được do điều thế tục mà điều thuộc linh, và cũng không phải do trí óc
trần tục mà là do Thượng Đế.

5 Giờ đây, này, cha nói cho con hay, nếu cha không được Thượng Đế sinh ra thì cha
đã không thể biết được những điều này; nhưng Thượng Đế đã tiết lộ cho cha biết
những điều này qua miệng thiên sứ thánh của Ngài, chứ không phải do sự xứng đáng
gì của cha.

6 Vì cha đã đi khắp nơi với các con trai của Mô Si A, để tìm cách phá hoại giáo hội
của Thượng Đế. Nhưng này, Thượng Đế đã phái thiên sứ thánh của Ngài đến ngăn
chặn bọn cha giữa đường.

7 Và này, thiên sứ ấy đã nói với bọn cha như tiếng sấm sét, và cả mặt đất rung chuyển
dưới chân bọn cha, và tất cả bọn cha đều ngã xuống đất, vì sự kính sợ Chúa đã bao
trùm lấy bọn cha.

8 Nhưng này, tiếng nói ấy đã phán với cha rằng: Hãy chỗi dậy. Và cha chỗi dậy, rồi
đứng lên, và trông thấy vị thiên sứ.

9 Vị thiên sứ bảo cha rằng: Nếu ngươi muốn mình không bị hủy diệt, thì chớ tìm
cách phá hoại giáo hội của Thượng Đế nữa.

10 Và chuyện rằng cha ngã xuống đất, và suốt ba ngày ba đêm cha không mở miệng
hay cử động chân tay gì được cả.

11 Và vị thiên sứ còn nói nhiều điều nữa với cha, nhưng chỉ có các anh em của cha
nghe được còn cha không nghe thấy gì; vì khi cha vừa nghe xong câu nói—Nếu ngươi
muốn mình không bị hủy diệt, thì chớ tìm cách phá hoại giáo hội của Thượng Đế
nữa—thì cha quá sợ hãi và hết sức kinh ngạc e rằng mình sẽ bị hủy diệt, đến đỗi cha
đã ngã xuống đất và không còn nghe thấy gì nữa cả.

12 Nhưng cha đã bị một cực hình vĩnh cửu xâu xé, tâm hồn cha bị ray rứt vô cùng và
bị xâu xé với tất cả các tội lỗi của mình.

13 Phải, cha đã nhớ lại tất cả những tội lỗi và những điều bất chính của mình, và vì thế
cha phải bị giày vò với những nỗi đau đớn của ngục giới; phải, cha thấy cha đã chống
lại Thượng Đế của cha, và cha đã không tuân giữ những lệnh truyền thánh của Ngài.

14 Phải, cha đã giết hại biết bao con cái của Ngài, hay nói đúng hơn, cha đã dẫn dắt họ
vào con đường hủy diệt; phải, nói tóm lại, những điều bất chính của cha quá lớn lao,
đến đỗi chỉ mới có ý nghĩ là mình sẽ đến trước mặt Thượng Đế cũng đủ xâu xé tâm
hồn cha một cách ghê sợ khôn tả.

15 Ôi, cha nghĩ rằng, ước gì cha bị lưu đày và tắt lịm đi, cả tâm hồn lẫn thể xác, để cha
khỏi bị dẫn đến đứng trước sự hiện diện của Thượng Đế mình, để bị xét xử về những
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việc làm của mình.
16 Và bấy giờ, suốt ba ngày ba đêm cha đã bị xâu xé với những nỗi đau đớn của một

linh hồn bị kết tội.
17 Và chuyện rằng, trong lúc cha bị khốn khổ với cực hình, trong lúc cha bị ray rứt

bởi sự hồi tưởng tới bao tội lỗi của mình, này, cha bỗng nhớ lại lời tiên tri của phụ
thân cha đã tiên tri cho dân chúng biết về sự hiện đến của một Chúa Giê Su Ky Tô,
tức là Vị Nam Tử của Thượng Đế, để chuộc tội lỗi cho thế gian.

18 Bấy giờ, khi tâm trí cha vừa nghĩ đến điều đó, thì cha liền kêu cầu trong lòng mà
rằng: Hỡi Chúa Giê Su, là Vị Nam Tử của Thượng Đế, xin Ngài hãy thương xót con
là kẻ đang ở trong mật đắng và đang bị bao vây bởi xiềng xích vĩnh viễn của cõi chết.

19 Và bấy giờ, này, cha vừa nghĩ xong điều ấy, thì cha không còn nhớ đến những sự
đau đớn nữa; phải, cha không còn bị ray rứt bởi sự hồi tưởng tới các tội lỗi của mình
nữa.

20 Và ô kìa, sự vui mừng biết bao, và cha đã được trông thấy một ánh sáng kỳ diệu làm
sao; phải, tâm hồn cha tràn đầy nỗi vui mừng quá lớn lao chẳng khác chi sự đau đớn
mà cha đã trải qua vậy.

21 Phải, cha nói cho con hay, hỡi con trai của cha, chẳng có sự gì đắng cay thấm thía
như những sự đau đớn của cha. Phải, và cha cũng nói cho con hay, hỡi con trai của
cha, trái lại, chẳng có sự vui mừng nào ngọt ngào êm dịu cho bằng niềm vui của cha.

22 Phải, cha nghĩ là cha đã trông thấy, chẳng khác chi tổ phụ Lê Hi của chúng ta đã
trông thấy, Thượng Đế đang ngự trên ngai của Ngài, có vô số các nhóm thiên thần
đang bao quanh, trong trạng thái ca hát và tán mỹ Thượng Đế của họ; phải, rồi tâm
hồn cha hết sức khao khát được đến đó.

23 Nhưng này, chân tay cha đã lấy lại được sức lực, và cha liền đứng lên, và tiết lộ cho
mọi người hay rằng cha vừa được Thượng Đế sinh ra.

24 Phải, và từ đó đến giờ, cha đã lao lực không ngừng, để cha có thể mang nhiều linh
hồn đến sự hối cải; để cha có thể mang họ đến để nếm được nỗi vui mừng khôn tả
như cha đã được nếm qua; ngõ hầu họ cũng có thể được Thượng Đế sinh ra và được
dẫy đầy Đức Thánh Linh.

25 Phải, và giờ đây, này, hỡi con trai của cha, Chúa đã ban cho cha một niềm vui quá
lớn nhờ thành quả của bao công lao của cha.

26 Vì nhờ lời của Thượng Đế mà Ngài đã ban phát cho cha, này, nên có nhiều người
đã được Thượng Đế sinh ra, và đã nếm được như cha đã được nếm qua, cũng đã được
trông thấy tận mắt như cha đã được trông thấy; vậy nên, họ đã biết được những điều
này mà cha đã nói đến, như cha đã biết; và sự hiểu biết mà cha có được là từ Thượng
Đế mà ra.

27 Và cha đã được nâng đỡ trong những cơn thử thách và khó khăn đủ loại, phải, và
trong mọi hình thức thống khổ; phải, Thượng Đế đã giải thoát cha ra khỏi ngục tù, ra
khỏi mọi dây trói buộc, ra khỏi sự chết; phải, và cha đã đặt tin cậy vào Ngài, và Ngài sẽ
còn giải thoát cho cha nữa.

28 Và cha biết rằng, Ngài sẽ nhấc cha lên vào ngày sau cùng, để sống với Ngài trong
vinh quang; phải, và cha sẽ ngợi khen Ngài mãi mãi, vì Ngài đã đem tổ phụ chúng ta
ra khỏi Ai Cập, và Ngài đã nuốt trọn dân Ai Cập trong Biển Đỏ; và Ngài đã dùng
quyền năng của Ngài dẫn dắt họ đến đất hứa; phải, và nhiều phen Ngài đã giải thoát
họ khỏi vòng nô lệ và tù đày.

29 Phải, và Ngài còn đem tổ phụ chúng ta ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem; và từ lúc ấy đến
nay Ngài đã nhiều phen dùng quyền năng vĩnh viễn của Ngài để giải thoát họ khỏi
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vòng nô lệ và tù đày; và cha luôn luôn ghi nhớ cảnh tù đày của họ; phải, và nay, cũng
như cha, con nên ghi nhớ cảnh tù đày của họ.

30 Nhưng này, hỡi con trai của cha, như vậy chưa phải là hết; con cần phải biết, như
cha đã từng biết, rằng chừng nào con còn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế thì
con sẽ được thịnh vượng trong xứ; và con cũng cần phải biết rằng, chừng nào con
không còn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế thì con sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện
diện của Ngài. Này, đây là theo lời của Ngài phán vậy.

AnMa 37
1 Và giờ đây, hỡi con trai Hê La Man của cha, cha truyền lệnh cho con hãy đi lấy các

biên sử mà cha đã được ủy thác;
2 Và cha cũng truyền lệnh cho con phải lưu giữ biên sử của dân này, theo như cha đã

làm, trên các bảng khắc Nê Phi, và gìn giữ tất cả những vật thiêng liêng này như cha đã
gìn giữ nó; vì đó là một mục đích thông sáng để cho các vật này cần phải được gìn giữ.

3 Và những bảng khắc bằng đồng này, trên có ghi khắc những văn kiện về thánh thư
và gia phả của tổ tiên chúng ta ngay từ lúc ban đầu—

4 Này, tổ phụ chúng ta đã tiên tri rằng, những bảng khắc này sẽ phải được lưu truyền
từ thế hệ này qua thế hệ khác, và sẽ được bàn tay của Chúa gìn giữ và bảo tồn cho đến
khi nó được đem ra truyền bá khắp mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc, để cho
họ cũng biết được những điều kín nhiệm chứa đựng trên đó.

5 Và giờ đây này, nếu nó được gìn giữ thì nó phải giữ được nguyên vẻ sáng loáng của
nó; phải, và nó sẽ giữ được nguyên vẻ sáng loáng của nó; phải, và luôn tất cả những
bảng khắc mà có chứa đựng lời thánh thư cũng vậy.

6 Giờ đây con có thể cho rằng đó là điều điên rồ của cha; nhưng này, cha nói cho con
hay rằng, chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới
thành được; và trong nhiều trường hợp, chính những phương tiện nhỏ bé làm bối rối
kẻ khôn ngoan.

7 Và Đức Chúa Trời đã dùng những phương tiện đó để thực hiện các mục đích vĩ đại
và vĩnh cửu của Ngài; và cũng chính với những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà
Chúa đã làm bối rối kẻ khôn ngoan và đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn.

8 Và giờ đây, chính cũng nhờ sự thông sáng của Thượng Đế mà các vật này cần phải
được bảo tồn; vì này, nó đã mở rộng trí nhớ của dân này, phải, và nó đã thuyết phục
được nhiều người biết sự sai lầm trong đường lối của mình, và còn đưa họ tới sự hiểu
biết về Thượng Đế của họ để dẫn dắt tới sự cứu rỗi cho linh hồn mình.

9 Phải, cha nói cho con hay, nếu không có những điều đó ghi trong các biên sử này,
nằm trên các bảng khắc này, thì Am Môn và các anh em của ông đã không thể thuyết
phục được hằng ngàn dân La Man biết được các truyền thống sai lầm của tổ phụ họ;
phải, các biên sử này và các lời giảng dạy trong đó đã dẫn dắt họ tới sự hối cải; như vậy
có nghĩa là, các biên sử này đã dẫn dắt họ tới sự hiểu biết về Chúa, Thượng Đế của họ,
và vui mừng trong Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của họ.

10 Và có ai biết rằng các biên sử này sẽ là phương tiện để dẫn dắt hằng ngàn người La
Man, phải, và luôn cả hằng ngàn đồng bào Nê Phi cứng cổ của chúng ta, là những kẻ
hiện giờ đang chai đá trong lòng với những tội lỗi và điều bất chính của mình, tới sự
hiểu biết về Đấng Cứu Chuộc của họ không?

11 Giờ đây những điều kín nhiệm này chưa được tiết lộ rõ ràng cho cha biết; vậy nên
cha sẽ phải nhẫn nại.
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12 Và cha chỉ cần nói rằng, các vật đó cần phải được bảo tồn cho một mục đích thông
sáng là đủ rồi, và mục đích ấy được Thượng Đế biết tới; vì Ngài từng dùng sự thông
sáng mà khuyên dạy về tất cả các công việc của Ngài, và lối đi của Ngài ngay thẳng, và
lộ trình của Ngài là một vòng tròn vĩnh cửu.

13 Ôi, hãy ghi nhớ, hãy ghi nhớ, hỡi con trai Hê La Man của cha, các lệnh truyền của
Thượng Đế thật nghiêm nhặt biết bao. Và Ngài đã phán rằng: Nếu các ngươi tuân
giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được thịnh vượng trong xứ—còn nếu các
ngươi không chịu tuân giữ các lệnh truyền của Ngài thì các ngươi sẽ bị loại trừ khỏi sự
hiện diện của Ngài.

14 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, hãy nhớ rằng Thượng Đế đã ủy thác những vật
thiêng liêng này cho con, những vật mà Ngài đã gìn giữ thiêng liêng, và Ngài cũng sẽ
gìn giữ và bảo tồn nó cho một mục đích thông sáng của Ngài, ngõ hầu Ngài có thể tỏ
cho các thế hệ tương lai thấy quyền năng của Ngài.

15 Và giờ đây, này, cha nói với con bằng tinh thần tiên tri rằng, nếu con vi phạm các
lệnh truyền của Thượng Đế, thì này, những vật thiêng liêng này sẽ bị cất khỏi con bởi
quyền năng của Thượng Đế, và con sẽ bị trao cho Sa Tan để nó sàng con như trấu
trước gió vậy.

16 Nhưng nếu con tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế, và xử dụng những vật
thiêng liêng này theo đúng những gì Chúa truyền dạy con, (vì con cần phải thỉnh ý
Chúa về tất cả mọi điều gì mà con phải làm với những vật này) thì này, không có một
quyền lực nào trên thế gian hay ngục giới có thể lấy những vật này khỏi con, vì
Thượng Đế có quyền năng để thực hiện tất cả những lời nói của Ngài.

17 Vì Ngài sẽ làm tròn tất cả những lời mà Ngài sẽ hứa với con vì Ngài đã làm tròn
những lời mà Ngài đã hứa với tổ phụ chúng ta.

18 Vì Ngài đã hứa với họ rằng Ngài sẽ bảo tồn những vật này cho mục đích thông
sáng của Ngài, để Ngài có thể tỏ cho các thế hệ tương lai thấy quyền năng của Ngài.

19 Và giờ đây này, Ngài đã thực hiện xong một mục đích, đó là việc đưa biết bao ngàn
dân La Man trở lại sự hiểu biết lẽ thật; và Ngài đã cho họ thấy quyền năng của Ngài
trong những vật này, và Ngài còn cho thấy quyền năng của Ngài trong những vật này
cho các thế hệ tương lai nữa; vậy nên những vật này sẽ được bảo tồn.

20 Vậy nên, hỡi con trai Hê La Man của cha, cha truyền lệnh cho con hãy chuyên tâm
làm tròn các lời cha dặn, và con phải chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền của Thượng
Đế như đã ghi chép.

21 Và giờ đây, cha sẽ nói cho con biết về hai mươi bốn bảng khắc mà con phải cất giữ,
để cho những điều bí ẩn, những việc làm trong bóng tối và những việc làm bí mật của
họ, hay những việc làm bí mật của những kẻ đã bị hủy diệt, có thể được tiết lộ cho dân
này biết; phải, tất cả những chuyện sát nhân, trộm cắp, cướp bóc, cùng tất cả những
điều tà ác và khả ố của họ sẽ được tiết lộ cho dân này biết; phải, và con phải bảo tồn
những dụng cụ phiên dịch này.

22 Vì này, Chúa thấy rằng dân của Ngài đã bắt đầu có những hành vi trong bóng tối,
phải, những hành vi bí mật sát nhân và khả ố; vậy nên Chúa có phán rằng, nếu chúng
không hối cải thì chúng sẽ bị hủy diệt khỏi mặt đất này.

23 Và Chúa có phán bảo: Ta sẽ sắm sẵn cho tôi tớ Ga Giê Lem của ta một viên đá,
viên đá này sẽ chiếu rọi chỗ tối tăm thành nơi sáng sủa, để ta có thể phơi bày cho dân
ta là những người phục vụ ta, để ta có thể phơi bày cho họ thấy được những việc làm
của đồng bào họ, phải, những việc làm bí mật, những việc làm trong bóng tối, và
những điều tà ác và khả ố của những kẻ ấy.
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24 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, những dụng cụ phiên dịch này được sửa soạn sẵn
để cho lời của Thượng Đế được ứng nghiệm, là lời mà Ngài đã phán rằng:

25 Ta sẽ đem từ trong bóng tối ra ánh sáng tất cả những việc làm bí mật và khả ố của
chúng; và nếu chúng không hối cải, ta sẽ hủy diệt chúng khỏi mặt đất này; và ta sẽ
đem ra ánh sáng tất cả những việc làm bí mật và khả ố của chúng, để cho mọi dân tộc
nào chiếm hữu xứ này từ rày về sau được biết tới.

26 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, chúng ta thấy rằng họ không hối cải, vậy nên, họ
đã bị hủy diệt, và như vậy là lời của Thượng Đế đã được ứng nghiệm; phải, và những
hành vi khả ố bí mật của họ đã được đem ra khỏi bóng tối cho chúng ta biết.

27 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha truyền lệnh cho con phải giữ lại tất cả những
lời thề nguyền, những giao ước, và những thỏa hiệp trong những hành vi khả ố bí mật
của họ; phải, và con cũng phải che giấu khỏi dân này tất cả những điềm triệu và
những việc kỳ diệu của họ, để cho họ không biết được, vì e rằng có thể họ cũng sẽ rơi
vào bóng tối và bị hủy diệt luôn.

28 Vì này, có một sự rủa sả trên khắp xứ này, đó là sự hủy diệt sẽ giáng xuống tất cả
những kẻ có hành vi trong bóng tối thể theo quyền năng của Thượng Đế, khi nào
chúng đã chín muồi; vậy nên cha mong rằng, dân này sẽ không bị hủy diệt.

29 Vậy nên con phải che giấu khỏi dân này những kế hoạch bí mật về những lời thề
nguyền và những giao ước của chúng, và con chỉ cho họ biết về sự tà ác, sát nhân, và
các điều khả ố của chúng mà thôi; và con phải giảng dạy cho họ biết ghê tởm những
điều tà ác, khả ố và sát nhân như thế; và con cũng phải giảng dạy cho họ biết rằng,
những kẻ đó đã bị hủy diệt vì sự tà ác, khả ố và sát nhân của chúng.

30 Vì này, chúng đã giết hại tất cả các tiên tri của Chúa là những vị đã đến ở giữa
chúng và rao truyền cho chúng biết về những điều bất chính của chúng; và máu của
những người bị chúng sát hại đã kêu gào lên tận Chúa, Thượng Đế của họ, để xin
được trả thù những kẻ đã giết chết họ; và do đó mà sự đoán phạt của Thượng Đế đã
giáng xuống những kẻ có hành vi trong bóng tối và những tập đoàn bí mật này.

31 Phải, và xứ sở của những kẻ có hành vi trong bóng tối và những tập đoàn bí mật đó
sẽ bị rủa sả mãi mãi và đời đời cho đến khi bị hủy diệt, trừ phi chúng hối cải trước khi
chúng đã chín muồi.

32 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, hãy ghi nhớ những lời cha đã nói với con; chớ tiết
lộ những kế hoạch bí mật ấy cho dân này biết, mà phải giảng dạy cho họ biết vĩnh viễn
thù ghét tội lỗi và điều bất chính.

33 Hãy thuyết giảng cho họ biết hối cải và có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô; hãy dạy
họ biết hạ mình, nhu mì và khiêm tốn trong lòng; hãy dạy họ biết chống lại mọi cám
dỗ của quỷ dữ, với đức tin của họ nơi Chúa Giê Ky Tô.

34 Hãy dạy họ đừng bao giờmệtmỏi khi làm điều thiện, mà phải nhumì và khiêm tốn
trong lòng; vì người nào làm được vậy sẽ tìm thấy được sự an nghỉ cho linh hồn mình.

35 Ôi, hãy ghi nhớ, hỡi con trai của cha, hãy học sự thông sáng trong tuổi thanh xuân
của con; phải, hãy học tập tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế trong tuổi thanh
xuân của mình.

36 Phải, và hãy kêu cầu Thượng Đế trong mọi sự nương cậy của con; phải, hãy làm
mọi việc trong Chúa, và bất cứ nơi nào con đi, hãy đi trong Chúa; phải, hãy đưa ý
nghĩ của con hướng về Chúa; phải, hãy đặt mọi sự thương mến trong lòng con vào
Chúa mãi mãi.

37 Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến
điều thiện; phải, khi đêm đến, con nằm xuống, hãy nằm xuống trong Chúa, để Ngài
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chăm sóc con trong giấc ngủ của con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng mình tràn
đầy lời tạ ơn Thượng Đế; và nếu con làm được như vậy, thì con sẽ được nâng cao vào
ngày sau cùng.

38 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha phải nói đôi lời về một vật mà tổ phụ chúng ta
gọi là quả cầu, hay vật chỉ hướng—hay tổ phụ chúng ta gọi vật ấy là Li A Hô Na, có
nghĩa là địa bàn; và Chúa đã sửa soạn sẵn vật ấy.

39 Và này, không có một người nào có thể làm ra được một vật lạ lùng như vậy. Và
này, nó đã được làm ra sẵn để chỉ cho tổ phụ chúng ta biết lộ trình mà họ phải đi
trong vùng hoang dã.

40 Và nó đã hoạt động tùy theo đức tin của họ nơi Thượng Đế; vậy nên, khi nào họ có
đức tin để tin rằng Thượng Đế sẽ làm cho các kim của nó chỉ hướng cho họ đi, này,
việc đó đã được thực hiện; vậy nên họ đã có được phép lạ này, và còn có được nhiều
phép lạ khác do quyền năng của Thượng Đế đem lại, lần lượt ngày này qua ngày khác.

41 Tuy nhiên, vì những phép lạ đó đã được thực hiện bằng những phương tiện nhỏ
bé, nên nó đã cho họ thấy những việc làm kỳ diệu. Họ trở nên biếng nhác và quên
thực hành đức tin và sự chuyên tâm của mình, nên những việc làm kỳ diệu đó đã
ngưng hoạt động, và họ không thể tiến thêm trong cuộc hành trình của họ được;

42 Vậy nên họ phải lưu lại trong vùng hoang dã, hay không biết đi theo lộ trình thẳng,
và bị khốn khổ vì đói khát, bởi sự phạm giới của họ.

43 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha mong con hãy hiểu rằng, những vật này không
phải là không có một ngụ ý gì; vì giống như khi tổ phụ chúng ta biếng nhác đã không
chú tâm đến địa bàn này (những vật này có tính cách thế tục) họ đã không thịnh
vượng được; thì đối với những sự việc thuộc linh cũng giống như vậy.

44 Vì này, việc chú tâm đến lời của Đấng Ky Tô là lời sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào lộ
trình thẳng để đến hạnh phúc vĩnh cửu, thì cũng dễ dàng như việc tổ phụ chúng ta
phải chú tâm đến địa bàn này, là vật đã dẫn dắt họ đi vào lộ trình thẳng dẫn đến vùng
đất hứa vậy.

45 Và giờ đây cha hỏi, như vậy không phải là có một biểu tượng trong điều này hay
sao? Vì cũng chắc chắn như vật chỉ hướng ấy đã hướng dẫn các tổ phụ chúng ta bằng
cách đi theo lộ trình của nó, đến được vùng đất hứa, thì những lời của Đấng Ky Tô
cũng vậy, nếu chúng ta biết đi theo lộ trình của lời ấy, nó sẽ hướng dẫn chúng ta ra
khỏi thung lũng đau thương để đến được vùng đất hứa muôn phần tốt đẹp hơn.

46 Hỡi con trai của cha, con chớ để mình trở nên biếng nhác vì đường đi dễ; vì việc
đó đã xảy ra cho các tổ phụ chúng ta như vậy rồi; vì nó đã được chuẩn bị sẵn cho họ
như vậy, để nếu họ chịu nhìn đến là họ có thể sống được; và nay đối với chúng ta cũng
vậy. Đường lối đã chuẩn bị sẵn và nếu chúng ta chịu nhìn là chúng ta sẽ sống mãi mãi.

47 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, con hãy để tâm chăm sóc những vật thiêng liêng
này; phải, con hãy chú tâm hướng về Thượng Đế để sống. Hãy đi đến với dân này và
rao truyền lời của Thượng Đế, và hãy thận trọng. Hỡi con trai của cha, vĩnh biệt con.

Những lệnh truyền của AnMa cho con trai ông là Síp Lân.

AnMa 38
1 Hỡi con trai của cha, hãy lắng tai nghe lời của cha, vì cha nói cho con hay như cha đã

nói cho Hê La Man hay: Chừng nào con còn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế
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thì con sẽ được thịnh vượng trong xứ; và chừng nào con không còn tuân giữ những
lệnh truyền của Thượng Đế thì con sẽ bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Ngài.

2 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha tin rằng cha sẽ có được sự vui mừng lớn lao nơi
con, vì sự vững vàng và lòng thành tín của con nơi Thượng Đế; vì từ thuở thanh xuân
con đã biết hướng về Chúa, Thượng Đế của con, do đó cha hy vọng con sẽ tiếp tục
tuân giữ các lệnh truyền của Ngài; vì phước thay cho kẻ biết kiên trì đến cùng.

3 Hỡi con trai của cha, cha nói cho con hay, cha đã có được sự vui mừng lớn lao nơi
con vì lòng thành tín, sự chuyên tâm, lòng kiên nhẫn, và sự nhịn nhục của con đối với
dân Giô Ram.

4 Vì cha biết rằng con đã từng bị trói buộc; phải, và cha cũng biết rằng, con đã từng
bị ném đá vì lời của Thượng Đế; và con đã kiên nhẫn chịu đựng tất cả những điều đó
vì Chúa đã ở cùng con; và giờ đây con biết rằng Chúa đã giải thoát con.

5 Và giờ đây, hỡi Síp Lân, con trai của cha, cha muốn con ghi nhớ rằng, chừng nào
con còn đặt sự tin cậy vào Thượng Đế, thì con sẽ được giải thoát khỏi những thử
thách, những khó khăn và những nỗi đau buồn của con, và con sẽ được nâng cao vào
ngày sau cùng.

6 Giờ đây, hỡi con trai của cha, cha không muốn con nghĩ rằng cha đã tự biết được
nhưng điều này, mà chính là nhờ Thánh Linh của Thượng Đế hằng có ở trong cha đã
tiết lộ những điều này cho cha biết; vì nếu cha không được Thượng Đế sinh ra thì làm
sao cha biết được những điều này.

7 Nhưng này, với lòng thương xót bao la của Ngài, Chúa đã sai thiên sứ xuống truyền
lệnh cho cha rằng, cha phải ngưng ngay công việc hủy diệt dân Ngài; phải, và cha đã
trông thấy một thiên sứ, mặt đối mặt, và vị ấy đã nói với cha, và giọng nói của vị ấy
vang to như sấm, và nó làm rung chuyển cả mặt đất.

8 Và chuyện rằng, cha phải trải qua ba ngày ba đêm trong nỗi đau đớn đắng cay và lo
âu nhất trong tâm hồn; cho đến khi cha kêu cầu Chúa Giê Su Ky Tô thương xót cha,
nếu không thì chẳng bao giờ cha được xá miễn tội lỗi. Nhưng này, cha đã khẩn cầu
Ngài, và cha đã tìm được sự bình an cho linh hồn cha.

9 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha nói điều này cho con nghe là để con học hỏi sự
khôn ngoan, để con học được ở cha rằng, chẳng có đường lối hay phương tiện nào
khác mà nhờ đó loài người có thể được cứu, chỉ ở trong và qua Đấng Ky Tô mà thôi.
Này, Ngài là sự sống và là sự sáng của thế gian. Này, Ngài là lời nói của lẽ thật và sự
ngay chính.

10 Và giờ đây, vì con đã bắt đầu giảng dạy lời của Thượng Đế, nên cha mong rằng con
sẽ còn tiếp tục giảng dạy; và cha mong rằng, con sẽ chuyên tâm và ôn hòa trong mọi
việc.

11 Các người hãy lưu ý đừng dương dương tự đắc; phải, hãy lưu ý đừng khoe khoang
sự khôn ngoan và sức mạnh của mình.

12 Hãy tỏ lòng can đảm nhưng đừng hống hách, và hãy lưu ý kềm chế mọi dục vọng
của mình, để cho con được tràn đầy tình thương. Hãy lưu ý đừng để trở nên biếng
nhác.

13 Chớ nên cầu nguyện theo kiểu dân Giô Ram, vì con đã thấy rằng, họ cầu nguyện
cho người thế gian nghe, và để được khen ngợi về sự khôn ngoan của họ.

14 Chớ nói rằng: Hỡi Thượng Đế, con tạ ơn Ngài vì chúng con tốt hơn đồng bào của
chúng con; nhưng con phải nói rằng: Hỡi Chúa, xin Ngài tha thứ cho sự không xứng
đáng của con, và xin Ngài hãy nhớ đến đồng bào của con với lòng thương xót của
Ngài—Phải, con hãy luôn luôn thú nhận trước Thượng Đế sự không xứng đáng của
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mình.
15 Và cầu xin Chúa ban phước cho linh hồn con, và thu nhận con vào vương quốc

của Ngài vào ngay sau cùng, để con được ngồi xuống trong sự bình an. Giờ đây, hỡi
con trai của cha, hãy đi giảng dạy lời của Thượng Đế cho dân này. Hãy thận trọng.
Hỡi con trai của cha, vĩnh biệt con.

Những lệnh truyền của AnMa cho con trai ông là Cô Ri An Tôn.

AnMa 39
1 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha có một vài điều nữa muốn nói với con ngoài

những điều cha đã nói với anh con; vì này, con không để ý đến sự vững vàng, lòng
thành tín và sự chuyên tâm của anh con trong việc tuân giữ các lệnh truyền của
Thượng Đế sao? Này, anh con không phải đã nêu lên một gương tốt cho con sao?

2 Vì con không để tâm nghe những lời răn dạy của cha như anh con khi ở với dân
Giô Ram. Này, đây chính là điều mà cha phiền trách con; con đã lên mặt khoe
khoang về sức mạnh và sự khôn ngoan của mình.

3 Và như vậy chưa phải là hết, hỡi con trai của cha. Con đã làm nhiều điều khiến
lòng cha phải phiền muộn; vì con đã từ bỏ giáo vụ và đi vào đất Si Rôn, giữa các vùng
biên giới của dân La Man để theo đuổi gái điếm Y Sa Ben.

4 Phải, gái điếm ấy đã chiếm mất trái tim của nhiều người; nhưng đó không phải là
một lý do để bào chữa cho mình, hỡi con trai của cha. Lẽ ra con phải làm tròn giáo vụ
mà con đã được giao phó.

5 Hỡi con trai của cha, con không biết rằng đó là điều khả ố trước mặt Chúa hay
sao? Phải, đó là điều khả ố hơn hết mọi tội lỗi khác, ngoại trừ tội làm đổ máu người
vô tội hay tội chối bỏ Đức Thánh Linh.

6 Vì này, nếu con chối bỏ Đức Thánh Linh khi mà Ngài đã từng ở trong con, và con
biết rằng con chối bỏ Ngài, này, đó là một tội lỗi không thể nào tha thứ được; phải, và
kẻ nào sát nhân sau khi đã nhận được sự sáng và sự hiểu biết về Thượng Đế, thì chẳng
dễ gì cho kẻ ấy nhận được sự tha thứ; phải, cha nói cho con hay, chẳng dễ gì cho kẻ ấy
nhận được sự tha thứ đâu.

7 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha hằng cầu mong Thượng Đế rằng con đã không
phạm tội tầy đình ấy. Lẽ ra cha không nên nói nhiều về những tội ác của con, khiến
con phải ray rứt trong tâm hồn, nếu đó không phải là vì lợi ích của con.

8 Nhưng này, con không thể che giấu Thượng Đế những tội ác của mình được; và
nếu con không hối cải, những tội ác đó sẽ là một bằng chứng chống lại con vào ngày
sau cùng.

9 Giờ đây, hỡi con trai của cha, cha mong rằng con hãy hối cải và từ bỏ các tội lỗi của
mình, và chớ đi theo sự thèm khát của mắt mình nữa, mà phải tránh xa tất cả những
điều này; vì nếu con không làm như vậy thì chẳng còn cách nào khác để con được
thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế. Con hỡi, hãy ghi nhớ, và hãy đảm nhận việc
ấy, và tránh xa những điều này.

10 Và cha truyền lệnh cho con phải nhớ vấn ý với các anh con trong mọi hành động
của con; vì này, con còn trẻ người non dạ, và con phải cần được các anh con dưỡng
dục, vậy con phải chú tâm đến những lời khuyên răn của các anh con.

11 Chớ để cho những điều vô bổ và điên rồ lôi cuốn mình. Chớ để cho quỷ dữ hướng
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dẫn lòng mình đi theo các gái điếm tà ác ấy nữa. Này, hỡi con trai của cha, con đã đem
lại cho người dân Giô Ram này một sự bất chính lớn lao xiết bao; vì khi họ nhìn thấy
phẩm hạnh của con thì họ không còn muốn tin theo lời của cha nữa.

12 Và giờ đây, Thánh Linh của Chúa phán cùng cha rằng: Hãy truyền lệnh cho các
con ngươi làm điều thiện, nếu không chúng sẽ dẫn dắt trái tim nhiều người đến sự
hủy diệt; vậy nên, vì lòng kính sợ Thượng Đế, cha truyền lệnh cho con, hỡi con trai
của cha, con hãy dằn lại những điều bất chính của mình;

13 Để quay về với Chúa với tất cả tâm trí, năng lực, và sức mạnh của mình; để con
không còn dẫn dắt trái tim của những người khác làm điều tà ác nữa, mà trái lại, con
phải trở lại với họ và thú nhận những điều sai quấy và những lỗi lầm mà con đã làm.

14 Chớ nên tìm kiếm của cải hay những điều phù phiếm của thế gian; vì này, con
không thể đem những thứ đó theo con được.

15 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha nói cho con biết vài điều về sự hiện đến của
Đấng Ky Tô. Này, cha nói cho con biết rằng, chắc chắn Ngài sẽ đến để cất bỏ tội lỗi
của thế gian; phải, Ngài sẽ đến để rao truyền cho dân Ngài biết tin lành về sự cứu rỗi.

16 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, đó là giáo vụ mà con được kêu gọi để đi rao truyền
tin lành đó cho dân này, để chuẩn bị tinh thần của họ; hay nói khác hơn, để cho sự
cứu rỗi có thể đến với họ, để họ sửa soạn tinh thần cho con cái họ nghe lời của
Thượng Đế vào lúc Ngài đến.

17 Và giờ đây, cha muốn làm cho tâm trí con được thư thới phần nào về vấn đề này.
Này, chắc con kinh ngạc tự hỏi tại sao những việc này lại có thể được biết trước lâu
quá như vậy. Này, cha nói cho con hay, vậy chớ đối với Thượng Đế một linh hồn vào
lúc này há chẳng đáng quý bằng một linh hồn vào lúc Ngài đến hay sao?

18 Việc tiết lộ kế hoạch cứu chuộc cho dân này biết há chẳng cần thiết bằng đối với
con cháu họ sau này sao?

19 Việc Chúa phái thiên sứ của Ngài xuống rao truyền tin lành này cho chúng ta biết
vào lúc này há chẳng dễ dàng bằng đối với con cháu chúng ta, hay đối với sau ngày
Ngài đến hay sao?

AnMa 40
1 Giờ đây, hỡi con trai của cha, đây là những điều cha muốn nói thêm với con; vì cha

nhận thấy tâm trí con đang băn khoăn về sự phục sinh của kẻ chết.
2 Này, cha nói cho con hay rằng, không có sự phục sinh—hay cha muốn nói một

cách khác, thể xác hữu diệt này không thể khoác lên sự bất diệt được, và thể hay hư nát
này không thể mặc lấy sự không hay hư nát được—cho đến sau khi Đấng Ky Tô đến.

3 Này, Ngài sẽ đem lại sự phục sinh cho kẻ chết. Nhưng này, hỡi con trai của cha, sự
phục sinh ấy chưa xảy ra. Giờ đây, cha tiết lộ cho con biết một điều kín nhiệm; mặc
dầu còn nhiều điều kín nhiệm khác nữa đang được giữ kín, để không một ai có thể
biết được ngoại trừ Thượng Đế. Nhưng nay cha tiết lộ cho con hay một điều mà cha
đã chuyên tâm cầu vấn Thượng Đế để được biết—đó là điều liên hệ đến sự phục sinh.

4 Này, có một thời gian được ấn định trước để tất cả mọi người sẽ được sống lại từ
cõi chết. Giờ đây chưa một ai biết được khi nào thời gian ấy đến; nhưng Thượng Đế
biết được thời gian ấn định đó.

5 Giờ đây, dù cho sẽ có một lần, hai lần, hay ba lần, để loài người sẽ sống lại từ cõi
chết, thì điều đó cũng không quan hệ gì; vì Thượng Đế biết tất cả mọi việc này; và cha
chỉ cần biết trường hợp đó sẽ xảy ra là đủ rồi—có một thời gian được ấn định trước
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để cho tất cả mọi người sẽ được sống lại từ cõi chết.
6 Bấy giờ cần phải có một khoảng cách giữa thời gian chết và thời gian phục sinh.
7 Và giờ đây cha thử hỏi, linh hồn của con người sẽ ra sao trong khoảng thời gian từ

lúc chết cho đến lúc thời gian ấn định cho sự phục sinh?
8 Này, dù cho có hơn một lần thời gian được ấn định trước để loài người sống lại, thì

điều đó cũng không quan hệ gì; vì tất cả mọi người đâu có chết cùng một lúc, và điều
này cũng không quan hệ; tất cả chỉ được xem như một ngày đối với Thượng Đế, và sự
đo lường thời gian chỉ áp dụng cho loài người.

9 Vậy nên, có một thời gian được ấn định trước cho loài người để họ sẽ được sống lại
từ cõi chết; và có một khoảng cách giữa thời gian chết và sự phục sinh. Và này, về
khoảng thời gian này, việc linh hồn loài người sẽ ra sao là điều mà cha đã chuyên tâm
cầu vấn Chúa cho biết; và đây là điều mà cha được biết.

10 Và khi đến lúc tất cả mọi người đều được sống lại, thì lúc đó họ sẽ hiểu rõ rằng
Thượng Đế đã biết tất cả thời gian được ấn định trước cho loài người.

11 Này, còn về trạng thái của linh hồn loài người giữa cái chết và sự phục sinh—Này,
cha đã được một thiên sứ cho biết rằng, linh hồn của mọi người, khi vừa rời khỏi thể
xác hữu diệt này, phải, linh hồn của mọi người, dù họ là người thiện hay người ác, đều
được đem trở về với Thượng Đế là Đấng đã cho mình sự sống.

12 Và rồi chuyện rằng, linh hồn của những người ngay chính sẽ được đón nhận vào
một trạng thái đầy hạnh phúc được gọi là thiên đàng, một trạng thái an nghỉ, một
trạng thái bình an, là nơi mà họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi sự phiền nhiễu, lo âu và
sầu muộn.

13 Và rồi chuyện rằng, linh hồn của những kẻ tà ác, phải, những kẻ dữ—vì này, họ
không có được một phần hay một chút nào Thánh Linh của Chúa; vì này, họ đã chọn
làm những điều ác thay vì điều thiện; vì thế mà linh hồn của quỷ dữ đã xâm nhập họ
và chiếm hữu nhà họ—và những kẻ này sẽ bị liệng vào chỗ tối tăm bên ngoài; nơi đó
sẽ có tiếng khóc than, rên rỉ, và nghiến răng, và điều này là do sự bất chính của riêng
họ, khi để mình bị giam cầm do ý muốn của quỷ dữ.

14 Giờ đây, đây là trạng thái của linh hồn những kẻ tà ác, phải, trong bóng tối, và một
trạng thái ghê sợ và kinh hãi chờ đợi cơn phẫn nộ mãnh liệt của cơn thịnh nộ của
Thượng Đế trút xuống họ; như vậy là họ sẽ phải ở trong trạng thái này, cũng như
người ngay chính sẽ được ở trong thiên đàng, cho đến lúc phục sinh của họ.

15 Giờ đây, có một số người đã hiểu rằng trạng thái hạnh phúc này và trạng thái khổ
sở này của linh hồn, trước sự phục sinh, là lần phục sinh thứ nhất. Phải, cha công
nhận, có thể gọi đó là sự phục sinh, là sự sống lại của linh hồn và sự chỉ định linh hồn
vào trạng thái hạnh phúc hay khốn cùng, theo như những lời đã nói.

16 Và này, như đã nói, có một sự phục sinh lần thứ nhất, là sự phục sinh của tất cả
những ai đã sống, hay đang sống, hay sẽ sống, cho đến ngày Đấng Ky Tô phục sinh từ
cõi chết.

17 Giờ đây, chúng ta không cho rằng, lần phục sinh thứ nhất này, theo cách thức vừa
nói, có thể là sự phục sinh của những linh hồn được chỉ định vào trạng thái hạnh
phúc hay khốn cùng. Con không thể cho rằng việc này có nghĩa như vậy.

18 Này, cha nói cho con hay, không; nhưng điều này có nghĩa là sự tái hợp của linh
hồn và thể xác của những người đã sống từ đời A Đam cho đến ngày Đấng Ky Tô
phục sinh.

19 Giờ đây, linh hồn và thể xác của những người đã được nói tới, cả người thiện lẫn kẻ
ác, có được tái hợp ngay lập tức hay không, điều này cha không nói tới; cha chỉ nói
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rằng tất cả sẽ được sống lại, như vậy là đủ rồi; hay nói cách khác, sự phục sinh của họ
sẽ xảy ra trước sự phục sinh của những người sẽ chết sau ngày Đấng Ky Tô sống lại.

20 Giờ đây hỡi con trai của cha, cha không nói rằng sự phục sinh của họ sẽ xảy ra cùng
lúc với sự phục sinh của Đấng Ky Tô; nhưng này, cha chỉ cho ý kiến rằng, linh hồn và
thể xác của những người ngay chính sẽ được tái hợp vào ngày Đấng Ky Tô phục sinh
và thăng thiên.

21 Nhưng điều đó sẽ xảy ra vào ngày Ngài phục sinh hay sau đó, cha không có ý nói;
mà cha chỉ muốn nói như vầy: Có một khoảng cách giữa cái chết và sự sống lại của
thể xác, và trạng thái linh hồn trong hạnh phúc hay trong khổ sở cho đến thời gian đã
được Thượng Đế định trước để cho người chết được sống lại và linh hồn lẫn thể xác sẽ
được tái hợp, và được dẫn đến đứng trước mặt Thượng Đế để được phán xét theo
những việc làm của mình.

22 Phải, điều này đưa đến sự phục hồi những điều mà đã được miệng các vị tiên tri
nói ra.

23 Linh hồn sẽ được phục hồi lại với thể xác, và thể xác trở về với linh hồn; phải, mọi
tứ chi và khớp xương đều được phục hồi lại với thể xác; phải, ngay cả một sợi tóc trên
đầu cũng không mất; trái lại tất cả sẽ được phục hồi lại trong hình thể thích hợp và
trọn vẹn.

24 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, đây là sự phục hồi mà đã được miệng các vị tiên tri
nói ra—

25 Và rồi, những người ngay chính sẽ chói ngời trong vương quốc của Thượng Đế.
26 Nhưng này, một cái chết ghê gớm đến với kẻ độc ác; vì họ chết đối với những điều

thuộc sự ngay chính; vì họ ô uế, và không một vật ô uế nào có thể thừa hưởng được
vương quốc của Thượng Đế; trái lại, họ phải bị ném ra ngoài và bị chỉ định phải gánh
lấy những hậu quả về các hành vi và việc làm tà ác của mình; và họ phải uống cạn cặn
bã của chén đắng.

AnMa 41
1 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha có một vài điều muốn nói với con về sự phục hồi

mà đã được nói tới; vì này, có một số người đã làm sai lạc ý nghĩa của thánh thư, và đã
đi lạc lối vì vấn đề này. Và cha nhận thấy rằng, tâm trí con cũng đang băn khoăn về
việc đó. Nhưng này, cha sẽ giải thích cho con nghe.

2 Cha nói với con rằng, hỡi con trai của cha, kế hoạch phục hồi là một điều rất cần
thiết cho công lý của Thượng Đế; vì điều cần thiết là mọi sự vật phải được phục hồi lại
đúng vị trí của nó. Này, điều cần thiết và hợp lẽ công bình, theo quyền năng và sự
phục sinh của Đấng Ky Tô, là linh hồn loài người phải được phục hồi trở về với thể
xác của nó, và mỗi bộ phận của thể xác phải được giao hoàn lại như cũ.

3 Và điều cần thiết cho công lý của Thượng Đế là loài người phải được xét xử tùy
theo việc làm của họ; và nếu việc làm của họ trong đời này là điều thiện và những ước
muốn trong lòng họ cũng tốt như vậy, thì đến ngày sau cùng, họ cũng được phục hồi
lại với những gì tốt đẹp.

4 Và nếu việc làm của họ tà ác, thì họ sẽ bị trả về với những gì tà ác. Vậy nên, tất cả
mọi sự việc đều sẽ được trả về đúng vị trí của nó, tất cả mọi sự việc đều phải trở lại
khung cảnh tự nhiên của nó—Sự hữu diệt trở thành sự bất diệt, sự hư nát trở thành
sự không hư nát—được đem lên cõi hạnh phúc bất tận để thừa hưởng vương quốc
của Thượng Đế, hay bị đưa xuống chốn khốn khổ bất tận để thừa hưởng lãnh thổ của
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quỷ dữ; người bên này, kẻ bên kia—
5 Người thì được đưa lên cõi hạnh phúc vì lòng mong ước được hạnh phúc, hay lên

cõi thiện vì lòng mong ước được làm điều thiện; trong khi người khác lại bị đưa về cõi
ác, vì lòng mong ước làm điều ác; vì kẻ ấy đã muốn làm điều ác suốt cả ngày, nên phải
nhận lấy điều ác khi đêm đến.

6 Và ngược lại cũng vậy. Nếu kẻ ấy đã hối cải tội lỗi của mình và ước mong sự ngay
chính cho đến cuối cuộc đời mình, thì kẻ ấy sẽ được ban thưởng sự ngay chính.

7 Chính họ là những người được Chúa cứu chuộc; phải, chính họ là những người
được đem ra, được giải thoát khỏi đêm tối tăm bất tận; và như vậy là họ hoặc đứng
vững hoặc bị sa ngã; vì này, họ là các vị thẩm phán cho chính bản thân mình, dù làm
điều thiện hay điều ác.

8 Giờ đây, những sắc lệnh của Thượng Đế đều bất biến; vậy nên, đường lối của Ngài
đã được chuẩn bị sẵn sàng để cho bất cứ ai muốn theo, đều có thể bước vào, và được
cứu.

9 Và giờ đây này, hỡi con trai của cha, con chớ nên liều lĩnh xúc phạm Thượng Đế
của con về những điểm giáo lý này nữa, là những điều mà cho đến bây giờ con vẫn còn
liều lĩnh phạm tội.

10 Con chớ cho rằng, vì người ta đã nói đến sự phục hồi nên con sẽ được từ tội lỗi trở
về với hạnh phúc. Này, cha nói cho con hay, sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu.

11 Và này, hỡi con trai của cha, tất cả những người nào còn ở trong trạng thái thiên
nhiên, hay cha muốn nói là, còn ở trong trạng thái trần tục, thì họ đều đang ở trong
mật đắng và trong sự trói buộc của điều bất chính; họ không có được Thượng Đế trên
thế gian này, và họ đã đi ngược lại với bản chất của Thượng Đế; vậy nên họ ở trong
một trạng thái ngược lại với bản chất hạnh phúc.

12 Và giờ đây này, phải chăng ý nghĩa của chữ phục hồi là đem một vật từ trạng thái
thiên nhiên và đặt nó qua trạng thái bất thiên nhiên, hay đặt nó vào một trạng thái
trái ngược với bản chất thiên nhiên của nó?

13 Ôi, hỡi con trai của cha, đó không phải là trường hợp như vậy; nhưng ý nghĩa của
chữ phục hồi là đem ác trả về cho ác, hay đem xác thịt trả về cho xác thịt, hoặc đem
quỷ quái trả về cho quỷ quái—và đem điều thiện về với điều thiện; đem điều ngay
chính về với những gì ngay chính; đem sự công bình về với những gì công bình; và
đem lòng thương xót về với sự xót thương.

14 Vậy nên, hỡi con trai của cha, con hãy chú tâm thương xót đồng bào của mình; hãy
xử sự cho công bình, hãy xét đoán cho ngay chính, và hãy luôn luôn làm điều thiện; và
nếu con làm được những điều này thì con sẽ nhận được phần thưởng của con; phải,
con sẽ được phục hồi lại với sự thương xót; con sẽ được phục hồi lại với công lý; con
sẽ được phục hồi lại với sự phán xét ngay chính; và con sẽ được tưởng thưởng bằng
những điều thiện.

15 Vì tất cả những gì con đã làm ra đều sẽ trở về lại với con, và sẽ được phục hồi; vậy
nên chữ phục hồi là kết tội kẻ phạm tội một cách đầy đủ hơn chứ không biện minh
cho kẻ ấy chút nào hết.

AnMa 42
1 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha nhận thấy rằng có một vài điều nữa vẫn còn làm

bận tâm trí của con, là điều mà con không hiểu được—đó là điều có liên quan tới
công lý của Thượng Đế trong việc trừng phạt các kẻ phạm tội; vì con cứ cho rằng, việc
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những kẻ phạm tội bị chỉ định vào một trạng thái khổ sở là một điều bất công.
2 Giờ đây này, hỡi con trai của cha, cha sẽ giải thích điều này cho con được biết. Vì

này, sau khi Đức Chúa Trời đuổi thủy tổ của chúng ta ra khỏi vườn Ê Đen để cày cấy
đất đai, mà từ đó họ đã được tạo ra—phải, Ngài đã đuổi loài người ra, và Ngài đặt các
thần Chê Ru Bin trấn giữ hướng đông vườn Ê Đen, với gươm lửa chói lòa xoay khắp
tứ phía để canh giữ cây sự sống—

3 Giờ đây, chúng ta thấy rằng loài người đã trở nên giống như Thượng Đế, biết điều
thiện và điều ác; và vì sợ rằng loài người sẽ đưa tay ra hái trái cây sự sống mà ăn, và
được sống mãi mãi, nên Đức Chúa Trời đã đặt các thần Chê Ru Bin với gươm lửa
chói lòa để loài người không được ăn trái của cây ấy—

4 Và do đó mà chúng ta thấy được rằng, loài người đã được ban cho một thời gian để
hối cải, phải, một thời gian thử thách, một thời gian để hối cải và phục vụ Thượng Đế.

5 Vì này, nếu A Đam đưa tay ra hái và ăn trái cây sự sống ấy ngay, thì ông đã được
sống mãi mãi rồi, theo như lời của Thượng Đế, và không có thời gian nào để hối cải;
phải, và lời của Thượng Đế cũng trở thành vô hiệu lực, và kế hoạch cứu rỗi vĩ đại đã
thất bại.

6 Nhưng này, loài người đã được định trước là phải chết—vậy nên, một khi loài
người đã bị loại khỏi cây sự sống, thì cũng phải bị loại khỏi mặt đất —và loài người đã
trở nên lạc lối mãi mãi, phải, loài người trở nên sa ngã.

7 Và giờ đây, qua điều này con thấy được rằng thủy tổ của chúng ta bị loại trừ cả thể
xác lẫn linh hồn khỏi sự hiện diện của Chúa; và do đó chúng ta thấy họ đã trở nên lệ
thuộc làm theo ý muốn của mình.

8 Giờ đây này, việc loài người cần phải được cứu khỏi cái chết thể chất là một điều
không thích đáng, vì điều đó sẽ hủy diệt kế hoạch hạnh phúc vĩ đại.

9 Vậy nên, vì linh hồn không bao giờ có thể chết được, và sự sa ngã đã đem đến cho
tất cả nhân loại cái chết thuộc linh cũng như cái chết thể chất, nghĩa là, họ bị loại trừ
khỏi sự hiện diện của Chúa, nên việc loài người cần phải được cứu khỏi cái chết thuộc
linh này là một điều thích đáng.

10 Vậy nên, vì loài người đã trở nên ưa thích xác thịt, nhục dục và quỷ quái, theo bản
chất thiên nhiên của mình, nên trạng thái thử thách này trở thành trạng thái cho họ
chuẩn bị; nó trở thành trạng thái chuẩn bị vậy.

11 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, hãy ghi nhớ rằng, nếu không có kế hoạch cứu
chuộc, (nếu để điều này qua một bên) thì khi họ vừa chết là linh hồn họ liền bị khốn
cùng ngay, vì họ đã bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

12 Và bấy giờ, sẽ không còn phương cách nào để cứu loài người ra khỏi trạng thái sa
ngã này, là trạng thái mà loài người đã tự rước vào thân vì không vâng lời.

13 Vậy nên, theo công lý, kế hoạch cứu chuộc chỉ có thể được thực hiện với điều kiện
là loài người phải hối cải khi còn ở trong trạng thái thử thách này, phải, trong trạng
thái chuẩn bị này; vì nếu không có điều kiện này, thì sự thương xót không thể nào có
hiệu quả trừ phi nó phải hủy diệt việc làm của công lý. Này, việc làm của công lý
không thể nào bị hủy diệt được; nếu việc ấy xảy ra như vậy thì Thượng Đế sẽ không
còn là Thượng Đế nữa.

14 Và do đó mà chúng ta thấy rằng tất cả loài người đã sa ngã, và họ phải ở trong bàn
tay của công lý; phải, công lý của Thượng Đế, là công lý chỉ định họ phải bị khai trừ
khỏi sự hiện diện của Ngài mãi mãi.

15 Và này, kế hoạch thương xót không thể được mang lại nếu sự chuộc tội không
được thực hiện; vậy nên, chính Thượng Đế sẽ chuộc tội lỗi cho thế gian, để mang lại
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kế hoạch thương xót, và để thỏa mãn sự đòi hỏi của công lý, ngõ hầu Thượng Đế mới
có thể là một Thượng Đế hoàn hảo, công bình, và cũng là một Thượng Đế đầy lòng
thương xót.

16 Này, sự hối cải không thể đến với loài người nếu không có sự trừng phạt, mà sự
trừng phạt thì cũng vĩnh cửu như đời sống của linh hồn, trái ngược với kế hoạch hạnh
phúc, mà hạnh phúc thì cũng vĩnh cửu như đời sống của linh hồn.

17 Này, làm sao loài người có thể hối cải được nếu họ không phạm tội? Làm sao loài
người có thể phạm tội được nếu không có luật pháp? Và làm sao có luật pháp được
nếu không có sự trừng phạt?

18 Này, một sự trừng phạt đã được ấn định, và một luật pháp công minh đã được ban
hành để đem lại cho loài người một hối hận trong lương tâm.

19 Này, nếu không có một luật pháp ban hành nói rằng: kẻ sát nhân phải đền
mạng—thì kẻ ấy có sợ chết khi giết người chăng?

20 Và lại nữa, nếu không có luật pháp nào ban hành để kết án tội lỗi, thì loài người có
sợ phạm tội không?

21 Và nếu không có luật pháp nào ban hành, nếu loài người phạm tội, thì công lý hay
lòng thương xót sẽ làm được gì một khi những điều này chẳng có quyền hành gì đối
với loài người cả?

22 Nhưng luật pháp đã được ban hành, sự trừng phạt đã được ấn định, và sự hối cải đã
được ban cho; và lòng thương xót đòi hỏi sự hối cải này; nếu không thì công lý đòi
hỏi loài người và thực thi luật pháp, và luật pháp gia hình sự trừng phạt; nếu không
phải như vậy thì công lý sẽ bị hủy diệt và Thượng Đế sẽ không còn là Thượng Đế nữa.

23 Nhưng Thượng Đế lúc nào cũng vẫn là Thượng Đế, và sự thương xót đòi hỏi những
kẻ ăn năn, và sự thương xót sẽ nhờ sự chuộc tội mà đến; và sự chuộc tội sẽ đem lại sự
phục sinh của người chết; và sự phục sinh của người chết sẽ đem loài người trở lại
chốn hiện diện của Thượng Đế; và như vậy là họ được phục hồi lại nơi hiện diện của
Ngài, để được phán xét tùy theo những việc làm của họ, thể theo luật pháp và công lý.

24 Vì này, công lý thi hành tất cả những đòi hỏi của nó, và luôn cả lòng thương xót
cũng đòi hỏi tất cả những gì thuộc quyền nó nữa; và như vậy là chẳng ai được cứu
ngoài kẻ thật tình ăn năn.

25 Sao, con có cho rằng sự thương xót có thể cướp đoạt công lý không? Cha nói cho
con hay: Không; không một mảy may nào. Nếu như vậy, thì Thượng Đế không còn là
Thượng Đế nữa.

26 Và như vậy Thượng Đế mới thực hiện được tất cả những mục đích vĩ đại và vĩnh
cửu của Ngài mà đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng. Và do đó, mới
có sự cứu rỗi và sự cứu chuộc loài người, và cả sự hủy diệt và sự khốn cùng của họ nữa.

27 Vậy nên, hỡi con trai của cha, bất cứ ai muốn đến đều có thể đến và được tự do chia
phần nước sự sống; và bất cứ ai không muốn đến, thì cũng chẳng bị bó buộc phải đến;
nhưng đến ngày sau cùng, kẻ ấy sẽ bị trả lại những gì mình đã làm.

28 Nếu kẻ đó muốn làm điều ác và không chịu hối cải trong cuộc đời mình, này, sự ác
sẽ xảy đến cho kẻ đó theo sự phục hồi của Thượng Đế.

29 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha mong rằng con không nên để những điều này
làm băn khoăn con nữa, mà chỉ nên để cho những tội lỗi của mình làm băn khoăn
mình, với sự băn khoăn mà sẽ đưa con đến sự hối cải.

30 Hỡi con trai của cha, cha mong rằng con không còn phủ nhận công lý của Thượng
Đế nữa. Con đừng cố gắng bào chữa cho tội lỗi của mình bằng cách phủ nhận công lý
của Thượng Đế; mà trái lại, con phải để cho công lý của Thượng Đế cùng sự thương

an ma 42 269



xót và sự nhịn nhục của Ngài có đầy đủ hiệu năng trong trái tim con; và con hãy để
cho những điều ấy đem con xuống tận bụi đất trong sự khiêm nhường.

31 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, con đã được Thượng Đế kêu gọi đi thuyết giảng lời
của Ngài cho dân này. Và giờ đây, hỡi con trai của cha, con hãy lên đường, hãy rao
truyền lời của Thượng Đế với lòng chân thật và chín chắn, để con có thể mang nhiều
linh hồn đến sự hối cải, ngõ hầu kế hoạch thương xót vĩ đại của Ngài có thể bảo bọc
cho họ được. Cầu xin Thượng Đế ban cho con mọi điều theo như lời cha nói. A Men.

AnMa 43
1 Và giờ đây, chuyện rằng, các con trai của An Ma đã ra đi giữa dân chúng để rao truyền

lời của Thượng Đế cho họ biết. Và chính An Ma cũng không thể nghỉ ngơi được, ông
cũng lên đường ra đi.

2 Giờ đây chúng tôi sẽ không nói thêm về việc thuyết giảng của họ nữa, mà chỉ nói
rằng họ đã thuyết giảng lời của Thượng Đế và lẽ thật theo tinh thần tiên tri và mặc
khải; và họ đã thuyết giảng theo thánh ban của Thượng Đế mà họ được kêu gọi.

3 Và giờ đây tôi xin trở lại truyện ký về các trận chiến giữa dân Nê Phi và dân La
Man vào năm thứ mười tám dưới chế độ các phán quan.

4 Vì này, chuyện rằng, dân Giô Ram đã trở thành dân La Man; vậy nên, vào đầu năm
thứ mười tám, dân Nê Phi thấy dân La Man đang tiến đến tấn công họ, nên họ đã
chuẩn bị chiến tranh; phải, họ tập họp các đạo quân của họ trên xứ Giê Sơn.

5 Và chuyện rằng, có hằng ngàn dân La Man kéo đến. Chúng kéo đến xứ An Ti Ô
Num, là xứ sở của dân Giô Ram, và một người tên là Giê Ra Hem Na là người lãnh
đạo của bọn chúng.

6 Và giờ đây, vì dân A Ma Léc có tính độc ác và thích giết người hơn dân La Man,
trong vòng bọn họ, nên Giê Ra Hem Na chỉ định các tổng lãnh binh chỉ huy dân La
Man, và họ toàn là dân A Ma Léc và dân Giô Ram.

7 Này, sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn muốn duy trì lòng thù hận của dân này đối với
dân Nê Phi, ngõ hầu hắn có thể làm cho họ thần phục để hắn đạt được mục đích của
mình.

8 Vì này, mục đích của hắn là khích động dân La Man tức giận dân Nê Phi; hắn làm
như vậy là để hắn có thể tiếm đoạt quyền hành lớn lao đối với dân này, và đồng thời
hắn cũng muốn có quyền hành đối với dân Nê Phi bằng cách đưa họ vào vòng nô lệ.

9 Và giờ đây mục đích của dân Nê Phi là bảo vệ đất đai cùng nhà cửa và vợ con mình
cho khỏi rơi vào tay kẻ thù; và cũng để cho họ có thể bảo vệ những quyền lợi và những
đặc quyền của họ, phải, và bảo vệ luôn cả quyền tự do của họ để họ có thể thờ phượng
Thượng Đế theo như ý họ mong muốn.

10 Vì họ biết rằng, nếu họ bị rơi vào tay dân La Man, thì bất cứ ai lấy tinh thần và lẽ
thật mà thờ phượng Thượng Đế, là Thượng Đế chân thật và hằng sống, thì sẽ bị dân
La Man hủy diệt.

11 Phải, và họ cũng biết lòng thù hận cực độ của dân La Man đối với các đồng bào của
họ là dân An Ti Nê Phi Lê Hi, gọi là dân Am Môn—và những người này không chịu
cầm khí giới, phải, họ đã lập một giao ước và họ không muốn bội ước—vậy nên, nếu
họ rơi vào tay dân La Man, thì họ sẽ bị hủy diệt.

12 Và dân Nê Phi không chịu để cho họ bị hủy diệt; vậy nên, dân này đã tặng đất đai
cho họ thừa hưởng.

13 Và dân Am Môn cũng trao cho dân Nê Phi một phần lớn tài sản của mình để họ
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nuôi những đạo quân của họ; vậy nên dân Nê Phi đành phải một mình chống cự với
dân La Man, là một sắc dân hợp chủng của La Man và Lê Mu Ên, và các con trai của
Ích Ma Ên, cùng tất cả những người đã ly khai khỏi dân Nê Phi, đó là dân A Ma Léc,
dân Giô Ram, và con cháu của các thầy tư tế của Nô Ê.

14 Giờ đây các con cháu đó cũng đông gần bằng dân Nê Phi; và do đó mà dân Nê Phi
buộc lòng phải đánh lại các đồng bào của mình, dù là phải gây ra sự đổ máu.

15 Và chuyện rằng, khi quân La Man quy tụ trong xứ An Ti Ô Num, này, quân Nê
Phi đã chuẩn bị để nghinh chiến với chúng trong xứ Giê Sơn.

16 Giờ đây, người lãnh đạo dân Nê Phi, hay là người đã được chỉ định lên làm tổng
lãnh binh dân Nê Phi—này, tổng lãnh binh là người chỉ huy tất cả các đạo quân Nê
Phi—tên là Mô Rô Ni;

17 Và Mô Rô Ni nắm tất cả quyền chỉ huy và điều khiển các trận chiến. Và ông mới
có hai mươi lăm tuổi khi được chỉ định làm tổng lãnh binh các đạo quân Nê Phi.

18 Và chuyện rằng, ông đụng độ với dân La Man ở biên thùy Giê Sơn, và quân của
ông được trang bị gươm, đao, cùng đủ loại vũ khí chiến tranh.

19 Và khi quân La Man trông thấy dân Nê Phi, nghĩa là thấy Mô Rô Ni trang bị cho
dân ông với giáp che ngực và khiên che tay, phải, cùng với mũ giáp che đầu, và họ mặc
y phục dày—

20 Còn quân đội của Giê Ra Hem Na thì không được trang bị những thứ như vậy;
chúng chỉ có gươm, đao, cung, tên, đá và trành ném đá; và thân mình chúng thì để
trần trụi, chỉ có một miếng da thắt ngang hông; phải, tất cả đều trần trụi, ngoại trừ
dân Giô Ram và dân A Ma Léc;

21 Nhưng chúng không được trang bị giáp che ngực và khiên che—vậy nên chúng rất
khiếp sợ quân Nê Phi vì áo giáp của họ, mặc dù quân số của chúng đông hơn quân số
Nê Phi rất nhiều.

22 Này, giờ đây chuyện rằng, chúng không dám tấn công dân Nê Phi tại biên thùy Giê
Sơn; vậy nên chúng rời bỏ xứ An Ti Ô Num mà đi vào vùng hoang dã và hành trình
vòng quanh vùng hoang dã lên tận gần đầu sông Si Đôn, để chúng có thể đi vào xứ
Man Ti và chiếm cứ xứ này; vì chúng cho rằng quân Mô Rô Ni không biết chúng đã
đi đâu.

23 Nhưng chuyện rằng, khi chúng vừa đi vào vùng hoang dã thì Mô Rô Ni đã phái
quân do thám đi vào vùng hoang dã để thám thính đồn trại của chúng; và ngoài ra, vì
được biết về những điều tiên tri của An Ma, nên Mô Rô Ni đã sai người đến gặp ông
để nhờ ông cầu vấn Chúa xem các đạo quân Nê Phi phải đi đâu để chống được dân La
Man.

24 Và chuyện rằng, lời của Chúa đến với An Ma, và An Ma cho các sứ giả của Mô Rô
Ni hay rằng, quân La Man đang đi vòng quanh vùng hoang dã, để chúng có thể đi vào
xứ Man Ti, ngõ hầu chúng có thể tấn công nhóm dân suy yếu ấy. Và những sứ giả đem
tin này về cho Mô Rô Ni.

25 Giờ đây, Mô Rô Ni để lại một phần quân đội của mình ở tại xứ Giê Sơn, vì sợ rằng
một toán quân La Man có thể xâm nhập xứ này và chiếm cứ thành phố, và dẫn số
quân còn lại tiến thẳng vào xứ Man Ti.

26 Và ông khiến cho tất cả dân trong xứ đó phải quy tụ lại đánh dân La Man, để bảo
vệ đất đai và xứ sở, cùng quyền lợi và sự tự do của họ; vậy nên họ đã được chuẩn bị để
đợi dân La Man tới.

27 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cho quân đội của ông núp trong thung lũng gần bờ
sông Si Đôn, nằm về hướng tây sông Si Đôn trong vùng hoang dã.
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28 Và Mô Rô Ni đặt quân do thám chung quanh để ông có thể biết được lúc nào quân
La Man tiến tới.

29 Và giờ đây, vì Mô Rô Ni đã biết ý định của dân La Man là muốn hủy diệt đồng bào
của chúng, hay chinh phục họ và đưa họ vào vòng nô lệ để chúng có thể lập một
vương quốc cho mình trên khắp lãnh thổ;

30 Và ông cũng biết rằng điều mong muốn duy nhất của dân Nê Phi là bảo tồn được
xứ sở cùng sự tự do và giáo hội của họ, nên ông nghĩ không có tội lỗi gì khi ông phải
dùng mưu chước để bảo vệ họ; vậy nên ông đã dùng quân do thám để khám phá ra lộ
trình quân La Man sẽ đi qua.

31 Vậy nên, ông phân chia quân lính ra và đem một cánh quân đi về phía thung lũng,
và cho họ ẩn nấp ở hướng đông và hướng nam đồi Ríp La;

32 Và số quân còn lại ông cho ẩn nấp trong thung lũng phía tây, nằm về hướng tây
sông Si Đôn và xuống tận tới biên giới xứ Man Ti.

33 Và cứ thế ông sắp đặt quân lính theo như ý muốn của ông, và sẵn sàng chờ đón
chúng.

34 Và chuyện rằng, dân La Man tiến lên từ phía bắc của ngọn đồi, nơi có một cánh
quân của Mô Rô Ni đang ẩn nấp.

35 Và khi dân La Man đã vượt qua ngọn đồi Ríp La, và đã vào được thung lũng, và
đang bắt đầu vượt qua sông Si Đôn, cánh quân ẩn nấp ở phía nam của ngọn đồi do
một người chỉ huy tên là Lê Hi, và ông đã dẫn đạo quân của mình xông ra bao vây dân
La Man về phía đông, đằng sau lưng của chúng.

36 Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy dân Nê Phi tấn công phía sau lưng, chúng
bèn quay lại và bắt đầu giao tranh với quân của Lê Hi.

37 Và công việc chết chóc bắt đầu cho cả đôi bên, nhưng về phía dân La Man thì
khủng khiếp hơn, vì thân trần truồng của chúng phải hứng lấy những đòn mạnh mẽ
của dân Nê Phi bằng gươm đao của họ, khiến cho mỗi đường gươm chém xuống đều
đem lại sự chết chóc.

38 Trong lúc đó ngược lại, về phía dân Nê Phi, thì thỉnh thoảng mới có một người
ngã xuống bởi những đường gươm của chúng và bị mất máu, vì họ nhờ có bọc giáp
che chở những phần trọng yếu của cơ thể, nghĩa là những phần quan trọng của cơ thể
đã được các giáp che ngực, các khiên che tay, và các mũ giáp che chở khỏi những
đường gươm của dân La Man; và cứ thế dân Nê Phi tiến hành công việc chết chóc
trong dân La Man.

39 Và chuyện rằng, dân La Man trở nên khiếp sợ, vì sự hủy diệt quá lớn lao giữa bọn
chúng, rồi chúng bắt đầu chạy trốn về phía sông Si Đôn.

40 Và chúng bị Lê Hi và quân lính của ông rượt đuổi; và chúng bị Lê Hi đuổi chạy
xuống sông Si Đôn, rồi chúng băng qua sông Si Đôn. Và Lê Hi giữ quân của ông lại
bên bờ sông Si Đôn, không cho họ vượt qua sông.

41 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni và quân của ông đón dân La Man trong thung lũng bên
kia sông Si Đôn, và họ bắt đầu tấn công và sát hại chúng.

42 Và dân La Man lại đã bỏ chạy về phía xứ Man Ti; và ở đó chúng lại đụng độ với các
đội quân của Mô Rô Ni một lần nữa.

43 Lần này dân La Man chiến đấu một cách vô cùng dữ dội; phải, chưa bao giờ người
ta thấy dân La Man chiến đấu với một sức mạnh và lòng can đảm quá mức như vậy,
chưa bao giờ, dù là lúc mới khởi đầu.

44 Chúng được khích lệ bởi những người Giô Ram và A Ma Léc, là các tổng lãnh
binh và các cấp lãnh đạo của chúng, và bởi Giê Ra Hem Na, là tổng lãnh binh của
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chúng, hay là người tổng chỉ huy và lãnh đạo chúng; phải, chúng đã chiến đấu dũng
mãnh như những con rồng, và nhiều dân Nê Phi đã bị sát hại bởi tay chúng, phải,
chúng đã chặt làm đôi biết bao mũ đội đầu của họ, và chúng đã đâm thủng biết bao
nhiêu áo giáp của họ, cùng chặt đứt biết bao nhiêu cánh tay của họ; và cứ thế dân La
Man đã chém giết trong cơn tức giận điên cuồng của chúng.

45 Tuy nhiên, dân Nê Phi đã được khích lệ bởi một chính nghĩa tốt đẹp hơn, vì họ
không chiến đấu cho một chính thể quân chủ hay cho một quyền thống trị nào, mà
họ chiến đấu cho gia đình, cho tự do, cho vợ con của họ, và cho tất cả những gì họ có,
phải, cho những nghi lễ thờ phượng cùng giáo hội của họ.

46 Và họ đã làm những gì mà họ nhận thấy đó là bổn phận họ có đối với Thượng Đế
của họ; vì Chúa có phán với họ và tổ phụ họ rằng: Miễn là các ngươi không phạm tội
gây hấn lần, thứ nhất, hay lần thứ nhì, thì các ngươi chớ để cho mình bị sát hại bởi tay
kẻ thù.

47 Và lại nữa, Chúa còn phán rằng: Các ngươi phải bảo vệ gia đình mình dù có phải
gây ra sự đổ máu. Vậy nên vì lý do này mà dân Nê Phi phải chiến đấu với dân La Man
để bảo vệ bản thân và gia đình họ cùng đất đai, xứ sở và quyền lợi cùng tôn giáo của họ.

48 Và chuyện rằng, khi quân lính của Mô Rô Ni trông thấy sự cuồng bạo và giận dữ
của dân La Man như vậy, họ sắp sửa tháo lui và bỏ chạy. Nhưng Mô Rô Ni đã biết ý
định của họ, ông bèn gởi lời đến và khích lệ họ với những ý nghĩ trên—phải, những ý
nghĩ về xứ sở của họ, nền tự do của họ, phải, về sự tự do khỏi vòng nô lệ.

49 Và chuyện rằng, họ bèn quay lại đánh trả dân La Man, và họ đồng thanh cất lời cầu
xin Chúa, Thượng Đế của họ, ban cho họ nền tự do và sự tự do khỏi vòng nô lệ.

50 Rồi họ bắt đầu kháng cự dân La Man một cách rất mãnh liệt; và ngay trong giờ
phút họ cầu xin Chúa ban cho họ sự tự do, thì dân La Man đã bắt đầu bỏ chạy trước
mặt họ; và chúng đã bỏ chạy đến tận sông Si Đôn.

51 Bấy giờ, dân La Man đông hơn, phải, đông gấp hai dân Nê Phi; tuy nhiên chúng bị
đánh đuổi quá dữ dội đến đỗi chúng phải tụ họp lại thành một khối trong thung lũng
bên bờ sông Si Đôn.

52 Vậy nên, quân đội của Mô Rô Ni bao vây được chúng, phải, cả hai bên bờ sông, vì
này, bên phía đông là quân của Lê Hi.

53 Do đó, khi Giê Ra Hem Na trông thấy quân của Lê Hi ở phía đông sông Si Đôn và
quân của Mô Rô Ni ở phía tây sông Si Đôn, và rằng chúng đã bị dân Nê Phi bao vây,
nên chúng rất khiếp sợ.

54 Giờ đây, khi Mô Rô Ni trong thấy sự khiếp sợ của chúng, ông bèn ra lệnh cho quân
của ông ngưng cuộc đổ máu.

AnMa 44
1 Và chuyện rằng, họ ngừng lại và rút lui một khoảng cách xa chúng. Rồi Mô Rô Ni nói

với Giê Ra Hem Na rằng: Này, Giê Ra Hem Na, bọn ta không muốn làm những
người thích sự đổ máu. Ngươi biết rằng, mặc dù các ngươi đang ở trong tay bọn ta,
nhưng bọn ta không muốn giết hại các ngươi.

2 Này, bọn ta không phải đến đây để đánh với các ngươi và làm đổ máu các ngươi vì
quyền hành; và bọn ta cũng không muốn đặt ách nô lệ lên trên bất cứ một ai. Nhưng
đó lại chính là mục đích của các ngươi khi các ngươi tiến đánh bọn ta; phải, và các
ngươi còn tức giận bọn ta vì tôn giáo của bọn ta nữa.

3 Nhưng giờ đây, ngươi thấy rằng Chúa đã ở với bọn ta; và này, ngươi cũng thấy rằng
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Ngài đã trao các ngươi vào tay bọn ta. Và giờ đây ta mong rằng, ngươi phải hiểu sở dĩ
bọn ta được như vậy là nhờ tôn giáo và đức tin của bọn ta nơi Đấng Ky Tô. Và giờ đây
ngươi thấy rằng ngươi không thể nào phá hủy đức tin ấy của bọn ta được.

4 Giờ đây ngươi thấy rằng, đó là đức tin chân thật nơi Thượng Đế; phải, ngươi thấy
rằng Thượng Đế sẽ nâng đỡ, gìn giữ, và bảo tồn bọn ta, một khi bọn ta vẫn còn trung
thành với Ngài, với đức tin và tôn giáo của bọn ta; và Chúa sẽ không bao giờ chịu để
cho bọn ta phải bị hủy diệt trừ phi bọn ta sa vào vòng phạm giới và chối bỏ đức tin
của mình.

5 Vậy giờ đây, hỡi Giê Ra Hem Na, ta ra lệnh cho ngươi, trong danh Thượng Đế
Toàn Năng là Đấng đã ban thêm sức mạnh cho cánh tay của bọn ta khiến bọn ta đánh
thắng được các ngươi, bởi đức tin, tôn giáo, các nghi lễ thờ phượng, và giáo hội của
bọn ta, và bởi sự nâng đỡ thiêng liêng mà bọn ta có đối với vợ con của bọn ta, bởi
quyền tự do mà đã ràng buộc bọn ta với đất đai và xứ sở; phải, và bởi sự bảo tồn lời
thiêng liêng của Thượng Đế mà nhờ đó bọn ta mới có được mọi hạnh phúc; và bởi tất
cả những gì thiết tha yêu mến nhất đối với bọn ta—

6 Phải, nhưng như vậy chưa phải là hết; bởi tất cả những ước muốn sống còn của các
ngươi, ta ra lệnh cho ngươi phải trao cho chúng ta tất cả những vũ khí chiến tranh của
các ngươi, và chúng ta sẽ không tìm cách làm đổ máu các ngươi, mà chúng ta sẽ tha
cho mạng sống các ngươi, nếu các ngươi rời khỏi đây và không trở lại gây chiến với
bọn ta nữa.

7 Và giờ đây, nếu ngươi không làm như vậy, này, các ngươi đang ở trong tay bọn ta,
và ta sẽ ra lệnh cho quân ta xông vào các ngươi và giáng trên thân thể các ngươi những
vết thương chí tử, khiến cho các ngươi phải bị tận diệt; và rồi lúc ấy chúng ta sẽ thấy ai
là kẻ có quyền hành đối với dân này; phải, và lúc ấy chúng ta sẽ thấy ai là kẻ sẽ bị rơi
vào vòng nô lệ.

8 Và giờ đây chuyện rằng, khi Giê Ra Hem Na nghe xong những lời ấy, hắn đã tiến
lên nạp đao kiếm và cung tên của hắn vào tay Mô Rô Ni mà nói rằng: Này, đây là khí
giới chiến tranh của bọn ta, bọn ta giao nạp cho các ngươi, nhưng bọn ta không chịu
tuyên thệ điều gì với các ngươi cả, vì bọn ta biết rằng, bọn ta sẽ vi phạm lời thệ ước đó,
và luôn cả con cháu của bọn ta cũng vậy; nhưng các ngươi hãy nhận vũ khí chiến
tranh của bọn ta và để cho bọn ta đi vào vùng hoang dã; bằng không thì bọn ta sẽ giữ
lại gươm, và hoặc bọn ta sẽ chết hoặc sẽ chiến thắng.

9 Này, bọn ta không cùng chung một tín ngưỡng với các ngươi; bọn ta không tin
rằng chính Thượng Đế đã trao bọn ta vào tay các ngươi; nhưng bọn ta tin là chính
nhờ mưu kế mà các ngươi đã thoát được lưỡi gươm của bọn ta. Này, chính nhờ các
giáp che ngực, và các khiên che của các ngươi đã bảo tồn được các ngươi.

10 Và giờ đây, khi Giê Ra Hem Na dứt lời, Mô Rô Ni liền trao trả cho Giê Ra Hem
Na gươm đao và các vũ khí chiến tranh mà ông đã tiếp nhận, rồi ông bảo rằng: Này,
chúng ta hãy chấm dứt cuộc giao tranh.

11 Giờ đây, ta không thể lấy lại lời ta đã nói, vậy nên, như Chúa là Đấng hằng sống,
các ngươi sẽ không đi được trừ phi các ngươi thề rằng các ngươi sẽ không trở lại gây
chiến với bọn ta nữa. Giờ đây các ngươi đang ở trong tay bọn ta, chúng ta sẽ làm cho
máu các ngươi đổ ra lênh láng trên mặt đất nếu các ngươi không chịu tuân phục
những điều kiện mà ta đã đưa ra.

12 Và giờ đây khi Mô Rô Ni nói xong những lời ấy, Giê Ra Hem Na chụp lại gươm và
hắn nổi giận Mô Rô Ni và nhảy xổ lên định giết chết Mô Rô Ni; nhưng khi hắn vừa
đưa gươm lên, này, một người lính của Mô Rô Ni liền đánh văng lưỡi gươm của hắn
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xuống đất làm cho gươm phải gãy cán; và người lính ấy còn chém luôn cả Giê Ra
Hem Na, xén mảnh da đầu hắn rơi xuống đất. Và Giê Ra Hem Na phải chạy trốn vào
đám quân lính của hắn.

13 Và chuyện rằng, người lính đứng gần là người vừa chém mảnh da đầu của Giê Ra
Hem Na, nhặt mảnh da đầu ấy dưới đất lên bằng tóc và cắm vào mũi gươm, rồi đưa
cao lên cho chúng thấy và nói lớn lên rằng:

14 Mảnh da đầu này của người chỉ huy các ngươi đã rơi xuống đất như thế nào, thì các
ngươi cũng sẽ bị rơi xuống đất như vậy, trừ phi các ngươi chịu nộp vũ khí chiến tranh
của mình và ra đi với một giao ước hòa bình.

15 Lúc bấy giờ, có nhiều người khi nghe được những lời ấy và trông thấy mảnh da đầu
trên mũi gươm liền sợ hãi; và nhiều người tiến lên đặt vũ khí chiến tranh của mình
xuống chân Mô Rô Ni và lập giao ước hòa bình. Và tất cả những ai đã lập giao ước
đều được ra đi vào vùng hoang dã.

16 Giờ đây, chuyện rằng, Giê Ra Hem Na tức giận vô cùng, và hắn khích động những
quân lính còn lại của hắn nổi giận theo và đánh lại dân Nê Phi một cách mãnh liệt
hơn.

17 Và giờ đây, Mô Rô Ni nổi cơn tức giận vì sự ngoan cố của dân La Man, nên ông ra
lệnh cho quân ông xông vào bọn chúng và tàn sát chúng. Và chuyện rằng họ bắt đầu
tàn sát chúng; phải, và dân La Man cũng dùng gươm đánh trả lại với hết sức lực của
mình.

18 Nhưng này, thân mình trần truồng và đầu trần của chúng đã bị phô bày ra cho
những đường gươm sắc bén của dân Nê Phi; phải, này, chúng bị đâm xuyên qua người
và bị chém ngã, phải, và chúng ngã gục hết sứcmau lẹ trước lưỡi gươm của dânNê Phi;
và chúng bắt đầu bị quét sạch đúng như lời người lính của Mô Rô Ni đã báo trước.

19 Giờ đây khi Giê Ra Hem Na trông thấy rằng chúng sắp bị giết chết hết, hắn bèn
kêu lớn lên cùng Mô Rô Ni mà hứa rằng hắn sẽ chịu lập giao ước, và luôn cả quân của
hắn cũng vậy, nếu họ tha cho mạng sống của tàn quân của hắn, thì chúng sẽ không bao
giờ còn đến đây gây chiến với họ nữa.

20 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni lại một lần nữa ra lệnh cho công việc chết chóc trong
dân chúng phải ngừng lại. Và ông tịch thu các vũ khí chiến tranh của dân La Man; và
sau khi chúng đã lập giao ước với ông về hòa bình, chúng đã được cho phép ra đi vào
vùng hoang dã.

21 Giờ đây số người bị giết chết không thể đếm xiết được vì quá nhiều; phải, số người
chết quá lớn lao cho cả dân Nê Phi lẫn dân La Man.

22 Và chuyện rằng, họ liệng những xác chết xuống sông Si Đôn, và những xác chết ấy
trôi đi và bị chôn vùi trong lòng biển sâu.

23 Và những đạo quân Nê Phi, hay của Mô Rô Ni, trở về với nhà cửa và đất đai của họ.
24 Vậy là chấm dứt năm thứ mười tám dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi. Và

như vậy đã chấm dứt biên sử của An Ma, là biên sử đã được ghi chép trên các bảng
khắc Nê Phi.

Truyện ký về dân Nê Phi, những cuộc chiến tranh và những sự tranh chấp của họ vào
thời Hê LaMan, theo biên sử của Hê LaMan, là biên sử mà ông lưu giữ vào thời ông.
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AnMa 45
1 Này, giờ đây chuyện rằng, dân Nê Phi hết sức hân hoan, vì Chúa lại một lần nữa giải

thoát họ khỏi tay kẻ thù; vậy nên họ tạ ơn Chúa, Thượng Đế của họ; phải, và họ đã
nhịn ăn và cầu nguyện rất nhiều, và họ đã thờ phượng Thượng Đế với một niềm vui
sướng cực kỳ lớn lao.

2 Và chuyện rằng, vào năm thứ mười chín dưới chế độ các phán quan của dân Nê
Phi, An Ma đến cùng con trai ông là Hê La Man và hỏi con ông rằng: Con có tin
những lời cha nói về các biên sử đã được lưu giữ chăng?

3 Và Hê La Man đáp lời ông rằng: Thưa có, con tin.
4 Và An Ma lại hỏi: Con có tin Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng sẽ đến chăng?
5 Và ông đáp: Thưa có, con tin tất cả những lời cha nói.
6 Và An Ma lại hỏi ông rằng: Con sẽ tuân giữ những lệnh truyền của cha chăng?
7 Và ông đáp: Thưa có, con sẽ hết lòng tuân giữ các lệnh truyền của cha.
8 Rồi An Ma nói với ông rằng: Phước thay cho con! Chúa sẽ cho con được thịnh

vượng trong xứ này.
9 Nhưng này, cha có một ít điều muốn tiên tri cho con biết; nhưng những điều cha

tiên tri đây con chớ có tiết lộ ra; phải, những điều gì cha tiên tri cho con biết sẽ không
được tiết lộ ra dù đến khi lời tiên tri này được ứng nghiệm rồi cũng vậy; vậy nên hãy
ghi lại những lời cha sắp nói.

10 Và sau đây là những lời ông nói: Này, theo tinh thần mặc khải hằng có ở trong cha,
cha nhận thấy rằng dân này, tức là dân Nê Phi, sau bốn trăm năm kể từ ngày Chúa Giê
Su Ky Tô biểu hiện cho họ thấy, sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng.

11 Phải, và lúc đó họ sẽ trông thấy những trận chiến tranh, những nạn dịch, phải,
những nạn đói kém và những cuộc đổ máu cho đến khi dân Nê Phi bị tiêu diệt—

12 Phải, và điều này xảy ra vì họ sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng và rơi vào những việc
làm trong bóng tối, của sự dâm dật cùng tất cả mọi sự bất chính khác; phải, cha nói
cho con hay rằng, vì họ sẽ phạm tội chống lại ánh sáng vĩ đại và sự hiểu biết, phải, cha
nói cho con hay rằng, kể từ ngày đó, khi thế hệ thứ tư chưa qua hẳn, thì sự bất chính
lớn lao này sẽ xảy ra.

13 Và khi ngày vĩ đại ấy đến, và thời gian đó sẽ đến rất chóng, này, những người đang
sống bây giờ, hay dòng dõi của những người đang sống bây giờ được tính chung vào
dân Nê Phi, lúc ấy sẽ không còn được tính chung vào dân Nê Phi nữa.

14 Nhưng những kẻ nào còn sống sót và không bị hủy diệt vào ngày trọng đại và
khủng khiếp ấy thì sẽ được tính chung vào dân La Man, và sẽ trở thành giống như
chúng, chỉ trừ ra một số ít người được gọi là môn đồ của Chúa; và họ sẽ bị dân La
Man truy lùng cho đến khi họ bị tiêu diệt. Và giờ đây, cũng vì sự bất chính nên lời tiên
tri này sẽ được ứng nghiệm.

15 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma nói xong những điều này với Hê La Man,
ông đã ban phước cho Hê La Man và các con trai khác của ông; và ông cũng ban
phước cho thế gian vì những người ngay chính.

16 Và ông bảo: Đức Chúa Trời phán như vầy—Xứ này sẽ bị nguyền rủa, phải, xứ này
và mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc nào làm điều tà ác, đều phải bị nguyền rủa
cho đến hủy diệt khi họ đã chín muồi; và những điều cha đã nói sẽ xảy ra đúng như
vậy; vì đó là sự nguyền rủa và sự ban phước của Thượng Đế trên xứ này, vì Chúa chẳng
nhìn tội lỗi với một mảy may khoan dung nào.

17 Và giờ đây, khi An Ma nói xong những lời này, ông bèn ban phước cho giáo hội,
phải, ông ban phước cho tất cả những ai sẽ đứng vững trong đức tin từ đó về sau.
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18 Và sau khi An Ma làm xong việc này, ông lên đường ra đi khỏi xứ Gia Ra Hem La,
và hình như ông đi sang xứ Mê Lê. Và chuyện rằng, người ta không còn nghe nói đến
ông nữa; về cái chết của ông hay sự chôn cất ông chúng tôi cũng không biết gì cả.

19 Này, điều mà chúng tôi biết, ông là một người ngay chính; và có tiếng đồn khắp
trong giáo hội là ông được Thánh Linh rước đi hay ông được bàn tay của Chúa chôn
cất, như Môi Se vậy. Nhưng này, thánh thư có nói rằng Chúa đã đem Môi Se về với
Ngài; và chúng tôi cho rằng, Ngài cũng rước An Ma trong linh hồn về cùng Ngài; vậy
nên, chúng tôi không biết gì về cái chết của ông và sự chôn cất ông cả.

20 Và giờ đây chuyện rằng, vào đầu năm thứ mười chín dưới chế độ các phán quan
của dân Nê Phi, Hê La Man đã ra đi giữa dân chúng để rao truyền lời của Thượng Đế
cho họ biết.

21 Vì này, vì các cuộc chiến tranh với dân La Man cùng nhiều vụ bất hòa nhỏ và các
sự rối loạn đã xảy ra trong dân chúng, nên điều trở nên cần thiết là lời của Thượng Đế
phải được rao truyền cho họ nghe, phải, và một quy luật cần phải được ban hành
trong khắp giáo hội.

22 Vậy nên, Hê La Man và các anh em của ông đã ra đi để chỉnh đốn lại giáo hội trong
khắp xứ, phải, trong mọi thành phố khắp xứ do dân Nê Phi chiếm hữu. Và chuyện
rằng, họ chỉ định các thầy tư tế và các thầy giảng cai quản tất cả các giáo hội khắp
trong xứ.

23 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Hê La Man và các anh em của ông đã chỉ định
xong các thầy tư tế và các thầy giảng cai quản các giáo hội, thì có một sự bất hòa nổi
lên ở giữa họ, và họ không còn để tâm tới những lời của Hê La Man và các anh em của
ông nữa;

24 Nhưng họ trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại trong lòng mình, cũng vì của cải của họ
quá nhiều; vậy nên, họ trở nên giàu có đối với con mắt của họ, và không còn muốn để
tâm tới những lời của họ, là bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế.

AnMa 46
1 Và chuyện rằng, tất cả những người không muốn nghe theo những lời của Hê La Man

và các anh em của ông đã tụ họp nhau lại chống các anh em mình.
2 Và giờ đây, này, những người này quá ư tức giận đến độ chúng quyết định sát hại

họ.
3 Bấy giờ người cầm đầu nhóm người đang tức giận các anh em mình là một người

to lớn và mạnh mẽ, và tên của hắn là A Ma Lịch Gia.
4 Và A Ma Lịch Gia có ý muốn lên làm vua; và những kẻ tức giận kia cũng muốn

hắn lên làm vua của họ; và phần đông những kẻ ấy là các phán quan cấp thấp trong
nước, là những kẻ tìm kiếm quyền hành.

5 Và họ bị dẫn dắt bởi những lời phỉnh gạt của A Ma Lịch Gia rằng, nếu họ ủng hộ
hắn và tôn hắn lên làm vua của họ thì hắn sẽ đặt họ lên cai trị dân chúng.

6 Vậy nên họ bị A Ma Lịch Gia dẫn dắt vào những cuộc ly khai, mặc dầu có những
lời thuyết giáo của Hê La Man và các anh em ông, phải, mặc dù có sự chăm sóc tận
tình của họ đối với giáo hội, vì họ là các thầy tư tế thượng phẩm cai quản giáo hội.

7 Và trong giáo hội có nhiều người tin vào những lời phỉnh gạt của A Ma Lịch Gia,
nên họ đã ly khai khỏi giáo hội; do đó mà tình hình của dân Nê Phi thật vô cùng bấp
bênh và nguy hiểm, mặc dù họ đã thắng dân La Man một cách vẻ vang, và họ đã rất
hân hoan sung sướng vì đã được bàn tay của Chúa giải thoát.
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8 Do đó chúng ta thấy rằng, con cái loài người quả thật quên Chúa, Thượng Đế của
họ, một cách mau chóng làm sao, phải, họ mau chóng làm điều bất chính và dễ bị ác
quỷ dẫn dắt.

9 Phải, và chúng ta cũng thấy được sự tà ác lớn lao mà một kẻ đại ác có thể gây ra cho
con cái loài người.

10 Phải, chúng ta thấy rằng, A Ma Lịch Gia là một kẻ có thủ đoạn xảo quyệt và là kẻ
có nhiều lời phỉnh gạt nên hắn đã dẫn dắt trái tim nhiều người làm điều tà ác; phải, và
còn tìm cách phá hoại giáo hội của Thượng Đế, và hủy diệt nền tảng tự do mà Thượng
Đế đã ban cho họ, hay phước lành mà Thượng Đế đã ban cho xứ sở này vì những
người ngay chính.

11 Và giờ đây chuyện rằng, khi Mô Rô Ni, vị tổng lãnh binh các đạo quân Nê Phi,
biết được những cuộc ly khai này, ông rất tức giận A Ma Lịch Gia.

12 Và chuyện rằng ông xé áo choàng của mình; và ông lấy một miếng vải áo đó rồi viết
lên những chữ như vầy: Để tưởng nhớ đến Thượng Đế, tôn giáo, sự tự do, hòa bình,
và vợ con của chúng ta! Rồi ông cột mảnh vải ấy vào đầu một cây sào.

13 Xong ông đội mũ giáp, mang tấm giáp che ngực, tay cầm khiên che, và đeo áo giáp
quanh hông; rồi ông cầm cây sào có buộc miếng vải đã xé ở áo ra (mà ông gọi là lá cờ
tự do) và ông cúi rạp mình xuống đất thiết tha cầu nguyện lên Thượng Đế xin Ngài
ban phước cho nền tự do được tồn tại lâu dài cho đồng bào của ông một khi các Ky Tô
hữu vẫn còn chiếm hữu xứ này—

14 Vì tất cả các tín đồ chân thật của Đấng Ky Tô, là những người thuộc giáo hội của
Thượng Đế, được những người không thuộc giáo hội gọi như vậy.

15 Và những ai thuộc giáo hội đều là những người rất trung thành; phải, tất cả những
ai thực lòng tin nơi Đấng Ky Tô đều rất sung sướng được mang danh Đấng Ky Tô, hay
được gọi là Ky Tô hữu, như người ngoài đã gọi họ, vì họ tin nơi Đấng Ky Tô, là Đấng
sẽ đến.

16 Và do đó, lúc bấy giờ Mô Rô Ni đã cầu nguyện cho chính nghĩa của các Ky Tô hữu
và cho nền tự do của xứ sở được vững bền.

17 Và chuyện rằng, trong lúc ông dâng hết tâm hồn lên Thượng Đế, ông đặt tên cho
tất cả đất ở phía nam xứ Hoang Vu, phải, nói chung, tất cả đất ở phía bắc và phía
nam—là xứ chọn lọc, và là xứ tự do.

18 Và ông nói rằng: chắc chắn là Thượng Đế sẽ không chịu để cho chúng ta, là những
người bị khinh rẻ vì chúng ta mang danh Đấng Ky Tô, sẽ bị chà đạp dưới chân và bị
hủy diệt, trừ phi khi chúng ta rước lấy những chuyện đó bằng cách tự mình phạm tội.

19 Và khi Mô Rô Ni nói xong những lời này, ông đã đi ra giữa đám dân chúng, và
phất miếng vải xé ở áo ra lên trên không, để cho tất cả mọi người thấy được những
chữ viết mà ông đã viết lên trên đó, rồi ông cất cao giọng nói lên rằng:

20 Này, bất cứ ai muốn duy trì biểu hiệu này cho xứ sở thì hãy lại đây trong sức mạnh
của Chúa, và hãy lập giao ước rằng, mình sẽ duy trì quyền lợi và tôn giáo của mình để
được Đức Chúa Trời ban phước.

21 Và chuyện rằng, sau khi Mô Rô Ni tuyên bố xong những lời này, thì kìa, dân chúng
cùng nhau kéo đến với áo giáp đeo quanh hông, xé áo làm hiệu, hay làm giao ước rằng,
họ sẽ không từ bỏ Chúa, Thượng Đế của họ; hay nói cách khác, nếu họ vi phạm
những lệnh truyền của Thượng Đế, hay bị sa vào vòng phạm giới và thấy xấu hổ vì
mang danh Đấng Ky Tô, thì Chúa sẽ xé nát họ như họ đã xé rách y phục họ vậy.

22 Giờ đây đó là giao ước mà họ đã lập, và họ quăng áo xuống chân Mô Rô Ni mà nói
rằng: Chúng tôi xin giao ước với Thượng Đế của chúng tôi rằng, chúng tôi sẽ bị hủy
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diệt, chẳng khác chi các đồng bào của chúng tôi ở đất bắc, nếu chúng tôi sa vào vòng
phạm giới; phải, Ngài có thể ném chúng tôi xuống dưới chân kẻ thù của chúng tôi
chẳng khác chi chúng tôi vừa ném áo chúng tôi xuống chân ông để bị chà đạp dưới
chân, nếu chúng tôi sa vào vòng phạm giới.

23 Mô Rô Ni đã nói với họ rằng: Này, chúng ta là những người còn sót lại của dòng
dõi Gia Cốp; phải, chúng ta là những người còn sót lại của dòng dõi Giô Sép, tức là
người đã bị các anh em mình xé rách áo thành nhiều mảnh; phải, và giờ đây này,
chúng ta hãy nhớ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, bằng không thì y phục của
chúng ta cũng sẽ bị các đồng bào của chúng ta xé rách như vậy, và rồi chúng ta sẽ bị
giam vào ngục thất, hoặc bị bán, hay bị giết chết.

24 Phải, với tư cách là phần còn sót lại của Giô Sép chúng ta hãy bảo tồn nền tự do
của mình; phải, chúng ta hãy ghi nhớ những lời của Gia Cốp nói trước khi ông chết,
vì này, ông đã thấy trước được rằng, một phần cón sót lại của cái áo Giô Sép sẽ được
bảo tồn và không bị hư nát. Và ông bảo rằng—Cũng như phần còn sót lại này của y
phục con trai ta đã được bảo tồn như thế nào, thì phần còn sót lại của dòng dõi con
trai ta cũng sẽ được bàn tay của Thượng Đế bảo tồn như vậy, và sẽ được Ngài đem về
cùng Ngài; trong khi đó, phần còn sót lại kia của dòng dõi Giô Sép sẽ bị diệt vong,
chẳng khác chi phần còn sót lại của y phục của nó vậy.

25 Giờ đây, này, điều này đã làm cho tâm hồn ta sầu khổ; tuy nhiên, tâm hồn ta cũng
được phần nào vui mừng nơi con trai ta, vì phần dòng dõi đó của nó sẽ được đem về
với Thượng Đế.

26 Giờ đây này, đó là ngôn ngữ của Gia Cốp.
27 Và giờ đây, biết đâu, phần còn sót lại của dòng dõi Giô Sép, là phần sẽ bị diệt vong

như y phục của ông, là những người đã ly khai chúng ta? Phải, và biết đâu chính
chúng ta cũng bị như vậy nếu chúng ta không giữ vững đức tin nơi Đấng Ky Tô?

28 Và giờ đây chuyện rằng, khi Mô Rô Ni nói xong những lời này, ông đã ra đi, và
cũng cho người đi khắp nơi trong xứ, đến những nơi có những cuộc ly khai, để quy tụ
tất cả những ai muốn duy trì nền tự do của mình, để đương đầu với A Ma Lịch Gia và
những người đã ly khai gọi là dân A Ma Lịch Gia.

29 Và chuyện rằng, khi A Ma Lịch Gia thấy dân của Mô Rô Ni đông hơn dân A Ma
Lịch Gia nhiều—và hắn cũng thấy dân hắn có vẻ nghi ngờ về công lý của đường lối
mà họ đang theo đuổi—nên hắn sợ sẽ không đạt được mục đích, vì thế hắn đã đem
những người nào muốn theo hắn lên đường vào xứ Nê Phi.

30 Giờ đây Mô Rô Ni nghĩ rằng, chớ nên để cho dân La Man có thêm lực lượng, do
đó ông nghĩ là nên cắt đứt lộ trình của dân A Ma Lịch Gia, hay nói cách khác là bắt
họ đem về, và giết chết A Ma Lịch Gia đi; phải, vì ông biết rằng, hắn sẽ khích động
dân La Man tức giận họ và khiến chúng đến gây chiến với họ; và ông biết là A Ma
Lịch Gia sẽ làm những việc đó để hắn có thể đạt mục đích của hắn.

31 Vậy nên, Mô Rô Ni nghĩ rằng, điều thích đáng là ông nên xử dụng các đạo quân
của ông, là các đạo quân đã tập họp và trang bị sẵn sàng, và cũng đã lập giao ước để bảo
vệ hòa bình—và chuyện rằng, ông dẫn quân của ông cùng với các lều trại của mình
tiến vào vùng hoang dã để cắt đứt lộ trình của A Ma Lịch Gia trong vùng hoang dã.

32 Và chuyện rằng, ông đã làm theo điều mong muốn của mình, và ông tiến vào vùng
hoang dã, và vượt lên trước các đạo quân của A Ma Lịch Gia.

33 Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia bỏ chạy với một số ít quân của hắn, và phần còn
lại bị giao vào tay Mô Rô Ni và bị dẫn trở về Gia Ra Hem La.

34 Giờ đây, vì Mô Rô Ni là người được các vị trưởng phán quan và tiếng nói của dân
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chúng chỉ định, nên ông có đủ quyền hành điều khiển quân đội Nê Phi theo ý muốn
của ông, để thiết lập và thực thi quyền uy đối với họ.

35 Và chuyện rằng, bất cứ người A Ma Lịch Gia nào không chịu lập giao ước ủng hộ
chính nghĩa tự do, để dân chúng có thể duy trì một chính thể tự do, thì ông cho đem
ra xử tử hết; và chỉ có một số ít người là không chịu lập giao ước ủng hộ tự do.

36 Và chuyện rằng, ông cho treo cờ biểu hiệu sự tự do lên trên các tháp cao khắp nơi
trong xứ do dân Nê Phi chiếm hữu; và như vậy là Mô Rô Ni đã thiết dựng lá cờ tự do
trong dân Nê Phi.

37 Và họ lại được hưởng thái bình trong nước; và nhờ vậy họ giữ được thái bình trong
nước cho đến gần cuối năm thứ mười chín dưới chế độ các phán quan.

38 Và Hê La Man cùng các thầy tư tế thượng phẩm cũng đã duy trì được trật tự trong
giáo hội; phải, trong suốt thời gian bốn năm họ đã hưởng được nhiều sự an bình và
vui mừng trong giáo hội.

39 Và chuyện rằng, có nhiều người qua đời đã tin chắc rằng linh hồn họ sẽ được Chúa
Giê Su Ky Tô cứu chuộc; do đó mà họ đã từ giã cõi đời này một cách hân hoan.

40 Và có một số người chết vì bệnh sốt thường xảy ra trong xứ vào một vài mùa trong
năm nhưng bệnh này không làm chết nhiều người, vì họ đã có nhiều loại thảo dược và
rễ cây rất tốt mà Thượng Đế đã sắm sẵn để khử trừ căn nguyên của các bệnh mà dân
trong xứ có thể mắc phải vì tính chất của khí hậu—

41 Nhưng có rất nhiều người chết vì tuổi già; và những ai đã chết trong đức tin nơi
Đấng Ky Tô đều sung sướng trong Ngài, và chúng ta cần phải tin như vậy.

AnMa 47
1 Giờ đây chúng ta hãy trở lại câu chuyện về A Ma Lịch Gia và những kẻ đã chạy trốn

theo hắn vào vùng hoang dã; vì này, hắn đã dẫn những người theo hắn đi lên giữa dân
La Man trong xứ Nê Phi, và khích động dân La Man tức giận dân Nê Phi, đến đỗi vua
dân La Man phải gởi một hịch truyền đi khắp xứ trong dân ông bảo họ phải quy tụ lại
lần nữa để đi đánh dân Nê Phi.

2 Và chuyện rằng, khi hịch truyền loan đến dân chúng thì họ rất đỗi sợ hãi; phải, họ
sợ làm phật lòng vua và họ cũng sợ phải đi đánh dân Nê Phi, vì họ sợ mất mạng sống
của mình. Và chuyện rằng, họ không chịu, hay phần đông họ không chịu, tuân theo
những lệnh truyền của vua.

3 Và giờ đây chuyện rằng, vua rất đỗi tức giận vì sự bất tuân của họ; vậy nên, vua giao
cho A Ma Lịch Gia được quyền chỉ huy những toán quân chịu phục tùng theo mệnh
lệnh của vua, và ra lệnh cho hắn phải đi bắt buộc dân chúng cầm khí giới.

4 Giờ đây này, đó chính là điều mong muốn của A Ma Lịch Gia; vì hắn là một người
rất khôn lanh khi làm điều tà ác, vậy nên hắn sắp đặt một mưu kế trong thâm tâm để
truất phế vua dân La Man.

5 Và giờ đây hắn được chỉ huy những toán quân La Man ủng hộ nhà vua; hắn bèn
tìm cách chiếm sự ủng hộ của những người không tuân lệnh vua; vậy nên hắn đi đến
một nơi gọi là Ô Ni Đa, là nơi mà tất cả những người La Man đang ẩn trốn; vì những
người này đã khám phá ra rằng quân đội đang tiến tới và họ cho rằng quân đội đang
tiến tới để hủy diệt họ, nên họ chạy trốn tới Ô Ni Đa, đến một vị trí có vũ khí.

6 Rồi họ chỉ định một người lên làm vua và làm người lãnh đạo cai trị họ, và họ
quyết chí và quyết tâm là họ sẽ không để bị bắt buộc phải đánh lại dân Nê Phi.

7 Và chuyện rằng, họ quy tụ nhau lại trên đỉnh núi gọi là An Ti Pha, và chuẩn bị
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nghênh chiến.
8 Bấy giờ, A Ma Lịch Gia không có ý định tiến lên giao chiến với họ theo như lệnh

truyền của nhà vua; nhưng này, ý định của hắn là lấy được sự ủng hộ của quân La Man
để hắn có thể lên cầm đầu họ và truất phế vua cùng chiếm lấy vương quốc.

9 Và này, chuyện rằng, hắn cho quân lính dừng lại đóng trại trong thung lũng gần
bên núi An Ti Pha.

10 Và chuyện rằng, khi đêm xuống, hắn sai một sứ giả bí mật đi vào núi An Ti Pha
nói với người lãnh đạo của những người dân ở trên núi ấy tên là Lê Hôn Ti, là hắn
muốn mời người này xuống dưới chân núi để hắn nói chuyện.

11 Và chuyện rằng, khi Lê Hôn Ti nhận được tin mời, ông ta không dám xuống chân
núi. Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia lại cho người lên mời lần thứ hai, yêu cầu ông ta
xuống núi. Và chuyện rằng Lê Hôn Ti vẫn không chịu xuống; rồi hắn lại cho người
lên mời lần thứ ba.

12 Và chuyện rằng, khi A Ma Lịch Gia thấy không thể nào mời Lê Hôn Ti xuống núi
được, hắn bèn đi lên núi, đến gần bên trại của Lê Hôn Ti; rồi hắn cho người đưa tin
đến Lê Hôn Ti lần thứ tư, mời ông ta xuống, và nói rằng ông ta có thể đem vệ sĩ đi
theo.

13 Và chuyện rằng, khi Lê Hôn Ti đem các vệ sĩ xuống núi gặp A Ma Lịch Gia, thì A
Ma Lịch Gia nói rằng hắn muốn ông ta đem quân lính của ông ta xuống núi vào lúc
ban đêm để bao vây các quân lính ở trong các trại mà nhà vua đã giao cho hắn chỉ huy,
và rằng hắn sẽ trao họ vào tay Lê Hôn Ti, nếu ông ta bằng lòng cho hắn ( A Ma Lịch
Gia) lên làm phó thủ lãnh toàn thể quân đội.

14 Và chuyện rằng, Lê Hôn Ti dẫn quân xuống núi và bao vây quân của A Ma Lịch
Gia, để cho sáng mai trước khi họ thức dậy thì họ đã bị những đạo quân của Lê Hôn
Ti bao vây rồi.

15 Và chuyện rằng, khi họ thấy mình bị bao vây, họ bèn khẩn cầu A Ma Lịch Gia cho
họ được sáp nhập với các đồng bào của họ để họ khỏi bị hủy diệt. Bấy giờ, đó chính là
điều mà A Ma Lịch Gia mong muốn.

16 Và chuyện rằng, hắn đã giao nạp quân lính của mình, trái với các mệnh lệnh của
nhà vua. Giờ đây cũng chính là điều mà A Ma Lịch Gia mong muốn để hắn có thể
thực hiện được mưu đồ truất phế vua.

17 Bấy giờ theo phong tục của dân La Man, thì khi nào thủ lãnh bị giết chết, thì phó
thủ lãnh sẽ được chỉ định lên thay thế.

18 Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia sai một tên tôi tớ của hắn đánh thuốc độc dần dần
cho Lê Hôn Ti, để ông ta chết.

19 Bấy giờ, khi Lê Hôn Ti chết, dân La Man chỉ định A Ma Lịch Gia lên làm thủ lãnh
và người tổng lãnh binh của họ.

20 Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia dẫn quân đội của hắn (vì hắn đã được thỏa mãn
như điều mong muốn) tiến đến xứ Nê Phi, đến thành phố Nê Phi, lúc ấy là thủ đô.

21 Và vua dẫn vệ sĩ ra gặp hắn, vì vua tưởng rằng A Ma Lịch Gia đã làm tròn những
mệnh lệnh của vua, và A Ma Lịch Gia còn quy tụ được một đạo quân lớn lao để đi
đánh dân Nê Phi.

22 Nhưng này, khi vua đi ra để gặp A Ma Lịch Gia, thì hắn cho các tôi tớ của hắn đến
trước để gặp vua. Và chúng quì xuống trước mặt vua, ra tuồng cung kính uy quyền vĩ
đại của vua.

23 Và chuyện rằng, vua bèn đưa tay ra đỡ chúng dậy, đúng theo phong tục của người
La Man, là phong tục họ đã bắt chước theo dân Nê Phi, xem đó như một dấu hiệu hòa
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bình.
24 Và chuyện rằng, khi nhà vua vừa đỡ người thứ nhất lên, này, tên này liền đâm vào

ngực vua, và vua ngã xuống đất.
25 Bấy giờ các tôi tớ của vua đã bỏ chạy trốn; và những tôi tớ của A Ma Lịch Gia bèn

hô to lên rằng:
26 Này, các tôi tớ của vua đã đâm vào ngực vua, làm vua phải ngã ngục, rồi chúng bỏ

chạy trốn hết; này, hãy đến xem.
27 Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia ra lệnh cho các đạo quân của mình tiến lên để xem

chuyện gì đã xảy ra cho nhà vua; và khi tới chỗ, họ tìm thấy nhà vua đang nằm trong
vũng máu; A Ma Lịch Gia làm bộ tức giận, nói rằng: Ai yêu mến vua thì hãy chạy
đuổi theo những tên tôi tớ của vua và giết chúng đi.

28 Và chuyện rằng, tất cả những người yêu mến vua, khi họ nghe được lời này, đều
chạy đuổi theo những tên tôi tớ của vua.

29 Bấy giờ khi các tôi tớ của vua trông thấy có quân lính đuổi theo mình, họ lại càng
sợ hãi, và chạy trốn vào vùng hoang dã; họ chạy đến xứ Gia Ra Hem La và gia nhập
vào dân của Am Môn.

30 Và quân lính sau khi rượt đuổi không kết quả đã quay trở về; và như vậy là A Ma
Lịch Gia đã chiếm được lòng dân chúng nhờ sự xảo trá của mình.

31 Và chuyện rằng, ngày hôm sau hắn tiến quân vào thành phố Nê Phi và chiếm
thành phố này.

32 Và giờ đây chuyện rằng, khi hoàng hậu được tin vua đã bị giết chết—vì A Ma Lịch
Gia có phái sứ giả đến báo cho hoàng hậu hay là vua đã bị các tôi tớ của vua giết chết,
và hắn có cho quân lính rượt đuổi theo, nhưng vô hiệu quả, vì chúng đã chạy thoát
hết—

33 Vậy nên, khi hoàng hậu nhận được tin này, bà bèn phái người tới cho A Ma Lịch
Gia hay rằng, bà muốn hắn hãy tha cho dân trong thành phố này, và bà còn muốn hắn
đến gặp bà và bà cũng muốn hắn đem theo nhân chứng để làm chứng về cái chết của
nhà vua.

34 Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia dẫn tên tôi tớ đã giết chết vua, và tất cả những tôi
tớ đã đi cùng tên ấy vào gặp hoàng hậu tại nơi bà ở. Rồi tất cả bọn chúng đều làm
chứng là vua đã bị chính các tôi tớ của vua giết chết; và chúng còn nói rằng: Bọn ấy đã
chạy trốn, như vậy không đủ là một bằng chứng tố cáo chúng hay sao? Và chúng đã
làm yên lòng hoàng hậu về cái chết của vua như vậy.

35 Và chuyện rằng, A Ma Lịch Gia tìm cách chiếm cảm tình của hoàng hậu, rồi hắn
lấy bà làm vợ; như vậy là nhờ sự xảo trá của hắn và nhờ sự phụ lực của những tên tôi tớ
xảo quyệt của hắn mà hắn chiếm được vương quốc; phải, hắn được công nhận là vua
khắp lãnh thổ của dân La Man, trong đó gồm có dân La Man, dân Lê Mu Ên, dân Ích
Ma Ên, và tất cả những dân Nê Phi ly khai từ đời Nê Phi cho đến bây giờ.

36 Giờ đây những dân ly khai này, mặc dù họ đã nhận được những sự dạy dỗ và kiến
thức giống như dân Nê Phi, phải, họ đã được giáo dục cùng một sự hiểu biết về Chúa,
tuy nhiên, có một điều lạ lùng cần phải nói là, không bao lâu sau ngày họ ly khai, họ
đã trở nên chai đá, không còn biết hối hận là gì, và còn man rợ, độc ác, và tàn bạo hơn
cả dân La Man—họ hấp thụ các truyền thống của dân La Man; họ sa ngã vào sự lười
biếng và tất cả mọi hình thức dâm dật khác; phải, họ đã hoàn toàn quên hẳn Chúa,
Thượng Đế của họ.
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AnMa 48
1 Và giờ đây chuyện rằng, khi A Ma Lịch Gia vừa chiếm xong vương quốc là hắn bắt

đầu khích động lòng dân La Man chống lại dân Nê Phi; phải, hắn cho người đứng
trên các tháp cao nói với dân La Man những lời lẽ chống lại dân Nê Phi.

2 Và cứ thế hắn khích động lòng họ chống lại dân Nê Phi, đến đỗi vào cuối năm thứ
mười chín dưới chế độ các phán quan, hắn đã thực hiện được những ý đồ của hắn đến
như vậy, phải, sau khi được tôn lên làm vua dân La Man, hắn còn tìm cách lên trị vì tất
cả mọi xứ, phải, và tất cả mọi dân sống trong xứ, gồm cả dân Nê Phi lẫn dân La Man.

3 Vậy nên hắn đã thực hiện được ý đồ của mình, vì hắn đã làm chai đá lòng dân La
Man, làm mù quáng trí óc họ, và khích động họ tức giận quá mức, đến đỗi hắn quy tụ
được một đạo quân đông đảo để đi đánh dân Nê Phi.

4 Vì hắn quyết định dùng quân số lớn lao của dân mình để áp đảo dân Nê Phi và đặt
họ vào vòng nô lệ.

5 Và do đó hắn đã chỉ định những người Giô Ram lên làm tổng lãnh binh, vì chúng
là những người đã từng quen thuộc với lực lượng của dân Nê Phi, và những nơi ẩn
nấp của họ cùng những chỗ yếu nhất của các thành phố của họ; do đó hắn đã chỉ định
những người ấy lên làm tổng lãnh binh cho các đạo quân của hắn.

6 Và chuyện rằng, chúng đem theo lều trại tiến về hướng xứ Gia Ra Hem La trong
vùng hoang dã.

7 Giờ đây chuyện rằng trong lúc A Ma Lịch Gia dùng sự gian trá và lường gạt để
chiếm đoạt quyền hành, thì đối lại, Mô Rô Ni đã chuẩn bị tinh thần cho dân chúng để
họ biết trung thành với Chúa, Thượng Đế của họ.

8 Phải, ông củng cố các đạo quân Nê Phi, và cho xây lên những đồn lũy hay những
nơi ẩn nấp. Ông cho đắp lên những tường bằng đất bao quanh các đạo quân và xây
những tường đá bao chung quanh họ, và chung quanh các thành phố và các biên thùy
của xứ họ; phải, vòng quanh khắp xứ.

9 Và những đồn lũy nào yếu nhất, ông đặt một số quân đông hơn; và cứ thế, ông đã
xây đắp thành lũy và củng cố xứ sở do dân Nê Phi chiếm hữu.

10 Và cứ vậy ông chuẩn bị để bảo vệ nền tự do, đất đai, vợ con và sự thanh bình của
họ, để họ có thể sống trong Chúa, Thượng Đế của họ, và để họ có thể duy trì được
điều mà kẻ thù của họ gọi là chính nghĩa của các Ky Tô hữu.

11 Và Mô Rô Ni là một người tráng kiện và hùng mạnh; ông là một người có kiến
thức hoàn hảo; phải, là một người không thích việc làm đổ máu; là một người có tâm
hồn vui sướng trong nền tự do và độc lập của xứ sở mình, và các đồng bào mình thoát
khỏi cảnh trói buộc và nô lệ;

12 Phải, ông là người có trái tim căng đầy lòng tri ân Thượng Đế, vì nhiều đặc ân và
phước lành Ngài đã ban cho dân ông; ông là một người đã dày công lao nhọc vì sự an
lạc và an toàn của dân mình.

13 Phải, ông là một người có đức tin vững chắc nơi Đấng Ky Tô, và ông đã tuyên thệ
một lời thề nguyền là sẽ hết lòng bảo vệ dân, quyền lợi, tổ quốc, và tôn giáo của mình,
dù có phải mất đi máu của mình.

14 Giờ đây, dân Nê Phi đã được dạy là phải tự vệ chống lại kẻ thù mình, dù có phải đổ
máu, nếu thấy cần; phải, và họ còn được dạy là đừng bao giờ gây hấn với ai, phải, và
đừng bao giờ tuốt gươm ra, trừ phi khi phải chống kẻ thù, hay phải bảo tồn mạng
sống mình.

15 Và họ có đức tin rằng, nếu họ làm như vậy thì Thượng Đế sẽ làm cho họ được
thịnh vượng trong xứ, hay nói cách khác, nếu họ trung thành tuân giữ các lệnh truyền
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của Thượng Đế thì Ngài sẽ làm cho họ thịnh vượng trong xứ; phải, Ngài sẽ cảnh cáo
họ phải chạy trốn hay phải chuẩn bị chiến tranh, tùy theo trường hợp lâm nguy của
họ;

16 Và lại nữa, Thượng Đế sẽ cho họ biết họ phải đi đâu để tự vệ chống lại kẻ thù của
mình, và bằng cách làm như vậy Chúa sẽ giải cứu họ; và đó là đức tin của Mô Rô Ni,
và lòng ông cảm thấy hãnh diện về việc đó; không phải về việc gây đổ máu mà về việc
làm điều thiện, về việc bảo tồn dân mình, phải, về việc tuân giữ các lệnh truyền của
Thượng Đế, phải, và chống lại sự bất chính.

17 Phải, quả thật, quả thật, tôi nói cho các người hay, nếu tất cả mọi người đã sống và
đang sống, và sẽ sống giống như Mô Rô Ni, này, quyền năng của ngục giới sẽ bị lung
lay mãi mãi; phải, quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng gì đối với trái tim con cái loài người.

18 Này, ông là một người giống như Am Môn, con trai của Mô Si A; phải, và cũng
giống như những người con trai khác của Mô Si A, phải, và cũng giống như An Ma và
các con trai của ông, vì tất cả những người này đều là người của Thượng Đế.

19 Giờ đây này, Hê La Man và các anh em ông cũng giúp ích dân chúng không kém gì
Mô Rô Ni; vì họ đã thuyết giảng lời của Thượng Đế, và họ đã báp têm cho tất cả
những ai chịu nghe theo lời của họ để hối cải.

20 Và cứ thế họ tiếp tục đi khắp nơi, và dân chúng đã biết hạ mình nhờ những lời
giảng dạy của họ, đến đỗi dân chúng được Chúa ưu đãi rất nhiều, và nhờ vậy họ tránh
được các cuộc chiến tranh và các sự tranh chấp lẫn nhau, phải, trong khoảng thời gian
bốn năm.

21 Nhưng, như tôi đã nói, vào cuối năm thứ mười chín, phải, mặc dù có sự thái bình
ở giữa họ, nhưng họ buộc lòng phải miễn cưỡng tranh chiến với các đồng bào của họ
là dân La Man.

22 Phải, nói tóm lại, các cuộc chiến giữa họ với dân La Man đã không bao giờ chấm
dứt trong nhiều năm mặc dù họ rất miễn cưỡng.

23 Bấy giờ, họ rất buồn lòng phải cầm vũ khí đánh lại dân La Man, vì họ không vui
thích trong việc làm đổ máu; phải, và như vậy chưa phải là hết—họ cũng rất buồn
lòng vì đã trở thành phương tiện để đưa quá nhiều đồng bào của mình ra khỏi thế giới
này đi vào thế giới vĩnh cửu, khi chưa được chuẩn bị để gặp Thượng Đế của họ.

24 Tuy nhiên, họ không thể chịu phó bỏ mạng sống của mình để cho vợ con của họ bị
tàn sát bởi sự độc ác dã man của những người đã từng là đồng bào của họ, phải, và đã
ly khai khỏi giáo hội, và đã rời bỏ họ ra đi để tìm cách hủy diệt họ bằng cách sáp nhập
với dân La Man.

25 Phải, họ không thể chịu để cho đồng bào của họ vui thú trên máu của dân Nê Phi,
khi mà còn có người chịu tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, vì lời hứa của Chúa
là, nếu họ tuân giữ các lệnh truyền của Ngài thì họ sẽ được thịnh vượng trong xứ.

AnMa 49
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào ngày mồng mười tháng mười một năm thứ mười chín,

người ta thấy quân La Man tiến đến xứ Am Mô Ni Ha.
2 Và này, thành phố ấy đã được xây cất lại, và Mô Rô Ni đã cho một đạo quân trú

đóng gần vòng đai thành phố, và họ đã đắp đất chung quanh để che chở họ tránh
những mũi tên và đá của dân La Man; vì này, chúng tấn công bằng đá và tên.

3 Này, tôi nói rằng thành phố Am Mô Ni Ha đã được xây cất lại. Tôi nói cho các
người hay, phải, thành phố này đã được xây cất lại một phần; và vì dân La Man ngày
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trước đã có lần đến hủy diệt thành phố này nguyên do vì sự bất chính của dân chúng,
nên nay chúng tưởng rằng thành phố này vẫn còn là một món mồi ngon cho chúng.

4 Nhưng này, sự thất vọng của chúng mới thật lớn lao làm sao; vì này, dân Nê Phi đã
đắp một thành lũy cao quanh họ, cao đến đỗi dân La Man không thể ném đá hay bắn
tên vào trong cho có hiệu quả được, và chúng cũng không thể tấn công họ được, trừ
phi chúng tấn công vào cổng chính của họ.

5 Thế rồi, lần này các tổng lãnh binh của dân La Man vô cùng ngạc nhiên về sự khôn
ngoan của dân Nê Phi trong việc chuẩn bị các nơi ẩn nấp an toàn của họ.

6 Bấy giờ những người lãnh đạo của dân La Man đã cho rằng, nhờ quân số đông đảo
của chúng, phải, chúng cho rằng chúng sẽ được lợi thế tấn công họ như chúng đã làm
trước kia; phải, và chúng cũng đã trang bị với khiên che và tấm giáp che ngực; và
chúng cũng đã trang bị y phục bằng da thú, phải, y phục rất dày để che phủ sự trần
truồng của chúng.

7 Và vì đã được trang bị như vậy nên chúng cho rằng chúng sẽ dễ dàng áp đảo và đặt
đồng bào của mình dưới ách nô lệ, hay giết chết và tàn sát họ tùy theo sở thích của
chúng.

8 Nhưng này, dân Nê Phi đã làm cho chúng vô cùng ngạc nhiên vì họ đã chuẩn bị
sẵn để đợi chúng, bằng một cách thức mà chưa từng có trong hàng con cháu Lê Hi.
Giờ đây họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh dân La Man theo cách thức chỉ dạy của Mô
Rô Ni.

9 Và chuyện rằng, dân La Man, hay là dân A Ma Lịch Gia, hết sức ngạc nhiên về
cách chuẩn bị chiến tranh của họ.

10 Bấy giờ, nếu vua A Ma Lịch Gia có dẫn đầu đạo quân của mình đi xuống xứ Nê
Phi, thì có lẽ hắn đã ra lệnh cho quân của mình tấn công dân Nê Phi ở thành phố Am
Mô Ni Ha rồi; vì này, hắn đâu có lo gì đến máu của dân hắn.

11 Nhưng này, A Ma Lịch Gia không đích thân cầm quân giao chiến. Và này, các tổng
lãnh binh của hắn không dám tấn công dân Nê Phi ở thành phố Am Mô Ni Ha, vì Mô
Rô Ni đã thay đổi đường lối quản trị việc nước của dân Nê Phi, đến đỗi dân La Man
phải thất vọng, bởi những nơi đồn trú của họ và chúng không thể tấn công họ được.

12 Vậy nên chúng phải rút lui vào vùng hoang dã, đem theo các lều trại và tiến về
hướng xứ Nô Ê, cho rằng đó là một nơi tốt nhất khác để chúng tấn công dân Nê Phi.

13 Vì chúng không biết rằng Mô Rô Ni đã củng cố hay đã xây đắp các đồn lũy an toàn
cho mọi thành phố khắp trong nước; vậy nên chúng nhất quyết tiến quân thẳng tới xứ
Nô Ê; phải, các tổng lãnh binh của chúng đã tiến lên trước và thề là chúng sẽ hủy diệt
dân trong thành phố ấy.

14 Nhưng này, với sự ngạc nhiên của chúng, thành phố Nô Ê trước kia là một nơi yếu
kém, vậy mà bây giờ nhờ Mô Rô Ni nó đã trở thành kiên cố, phải, nó còn kiên cố hơn
cả thành phố Am Mô Ni Ha nữa.

15 Và giờ đây, này, đó là sự khôn ngoan của Mô Rô Ni; vì ông đã đoán được rằng
chúng sẽ bị khiếp sợ ở thành phố Am Mô Ni Ha; vì thành phố Nô Ê trước kia vốn yếu
kém nhất trong xứ nên chúng sẽ tiến đến đó để đánh; và như vậy là đúng theo điều
mong muốn của ông.

16 Và này, Mô Rô Ni đã chỉ định Lê Hi lên làm tổng lãnh binh chỉ huy những người
lính trong thành phố đó; và cũng chính ông Lê Hi này là người đã đánh với dân La
Man trong thung lũng phía đông sông Si Đôn.

17 Và giờ đây này, chuyện rằng, khi dân La Man biết rằng, chính Lê Hi cầm quyền chỉ
huy trong thành phố này, chúng lại thêm thất vọng, vì chúng khiếp sợ Lê Hi vô cùng;
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tuy nhiên, vì các tổng lãnh binh của chúng đã thề phải tấn công thành phố nầy, nên
chúng phải xuất quân.

18 Giờ đây này, dân La Man không có cách gì tiến vào các đồn lũy an toàn của họ
được ngoại trừ phải đi vào cổng chính, vì các mô đất đã được đắp lên cao, và các hào
đào chung quanh lại quá sâu, chỉ trừ nơi cổng chính.

19 Và như vậy dân Nê Phi đã chuẩn bị để hủy diệt tất cả những kẻ nào định trèo lên
để xâm nhập vào thành bằng bất cứ lối nào khác, bằng cách ném đá và bắn tên xuống.

20 Họ đã được trang bị như vậy, phải, một đạo quân gồm những binh sĩ tráng kiện
nhất, với gươm và trành ném đá, để đánh ngã tất cả kẻ nào định đột nhập vào nơi an
toàn của họ bằng cổng chính; và họ đã chuẩn bị như vậy để tự vệ chống lại dân La
Man.

21 Và chuyện rằng, các lãnh binh dân La Man dẫn các đạo quân của mình đến trước
cổng chính, và bắt đầu giao tranh với dân Nê Phi để xâm nhập vào nơi an toàn của họ;
nhưng này, chúng bị đẩy lui hết đợt này qua đợt khác, đến đỗi chúng bị tàn sát quá
nhiều.

22 Bấy giờ khi chúng thấy không thể nào dùng võ lực để thắng dân Nê Phi ở cổng
chính, chúng bèn đào các mô đất ở ngoài thành xuống để cho các đạo quân của chúng
có lối tiến vào, ngõ hầu chúng có thể có một cơ hội bằng nhau trong lúc giao chiến;
nhưng này, với sự toan tính này, chúng đã bị quét sạch bởi đá và tên bắn xuống đầu
chúng; và thay vì lấp đầy các hào của họ bằng cách giựt sập các mô đất xuống, thì các
hào ấy lại được xác chết và quân lính bị thương của chúng lấp đầy.

23 Như vậy là dân Nê Phi đã có sức mạnh hơn kẻ thù của họ; và như vậy là dân La
Man đã tìm cách hủy diệt dân Nê Phi cho đến khi các tổng lãnh binh của chúng tất cả
đều bị giết chết; phải, trên một ngàn dân La Man đã bị giết chết; trong lúc đó, về phía
dân Nê Phi chẳng có một ai bị giết chết cả.

24 Có khoảng năm chục người bị thương, đó là những người đứng ở lối ra vào ngay
đường tên của dân La Man, nhưng nhờ họ có mang mộc che và các áo giáp che ngực
cùng mũ sắt che đầu nên họ chỉ bị thương ở chân, mà nhiều vết thương này rất nặng.

25 Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy các tổng lãnh binh của mình đều bị giết chết
hết, chúng liền chạy trốn vào vùng hoang dã. Và chuyện rằng, chúng trở về xứ Nê Phi
để báo tin cho vua của chúng là A Ma Lịch Gia, nguyên gốc gác là người Nê Phi, biết
sự thất bại lớn lao của chúng.

26 Và chuyện rằng, hắn vô cùng tức giận dân hắn, vì hắn không thực hiện được điều
mong muốn của mình đối với dân Nê Phi; hắn đã không buộc họ vào ách nô lệ được.

27 Phải, hắn vô cùng tức giận. Hắn đã nguyền rủa Thượng Đế và luôn cả Mô Rô Ni,
và thề rằng hắn sẽ uống máu ông; và điều này cũng vì Mô Rô Ni đã tuân giữ các lệnh
truyền của Thượng Đế trong việc chuẩn bị sự an toàn cho dân mình.

28 Và chuyện rằng, ngược lại, dân Nê Phi đã cảm tạ Chúa, Thượng Đế của họ, vì nhờ
quyền năng vô song của Ngài trong việc giải thoát họ khỏi bàn tay kẻ thù.

29 Và như vậy là hết năm thứ mười chín dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.
30 Phải, và đã có sự thái bình liên tục ở giữa họ, và sự thịnh vượng vô cùng trong giáo

hội vì họ đã lưu ý và chú tâm lời nói của Thượng Đế như được rao truyền cho họ bởi
Hê La Man, Síp Lân, Cô Ri An Tôn, Am Môn, và các anh em của những vị này, phải,
và bởi tất cả những ai đã được sắc phong theo thánh ban của Thượng Đế, sau khi đã
được báp têm để hối cải, và được phái đi thuyết giảng trong dân chúng.
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AnMa 50
1 Và giờ đây chuyện rằng, Mô Rô Ni không ngưng công việc chuẩn bị chiến tranh,

nghĩa là công việc phòng vệ dân ông chống lại dân La Man; vì vào đầu năm thứ hai
mươi dưới chế độ các phán quan, ông cho quân lính của ông bắt đầu đào đất đắp lên
những lũy cao bao quanh tất cả mọi thành phố khắp xứ do dân Nê Phi chiếm hữu.

2 Và trên mặt các lũy đất ấy, ông cho dựng lên những cột cây, phải, những hàng rào
cây được dựng lên bằng chiều cao một người, bao quanh các thành phố.

3 Và trên những hàng rào cây đó, ông cho dựng lên những hàng cọc nhọn; và những
cọc nhọn này rất cao và chắc chắn.

4 Ông còn cho dựng lên những tháp canh vượt cao hơn các hàng rào có cọc nhọn, và
trong những tháp canh ấy, ông cho làm những nơi trú ẩn an toàn để dân La Man bắn
đá hay bắn tên lên không làm họ bị thương được.

5 Và họ còn được chuẩn bị để họ có thể ném đá từ trên những tháp canh ấy xuống
tùy theo ý thích và sức mạnh của họ để giết chết những kẻ nào có ý tiến gần đến bên
các tường thành.

6 Như vậy là Mô Rô Ni đã chuẩn bị các đồn lũy để chống lại sự tấn công của quân
thù chung quanh mỗi thành phố khắp trong xứ.

7 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cho quân của mình tiến vào vùng hoang dã phía đông;
phải, họ đã tiến lên đánh đuổi tất cả dân La Man đang ở trong vùng hoang dã phía
đông chạy về xứ xở của chúng nằm ở phía nam xứ Gia Ra Hem La.

8 Và xứ Nê Phi chạy dài theo một dải từ biển phía đông qua biển phía tây.
9 Và chuyện rằng, sau khi Mô Rô Ni đã đánh đuổi tất cả dân La Man ra khỏi vùng

hoang dã phía đông, tức là phía bắc lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ, ông đã ra lệnh
cho dân cư trong xứ Gia Ra Hem La và các vùng quanh đó phải đi vào vùng hoang dã
phía đông, đến tận các vùng ranh giới gần bờ biển để chiếm lấy đất đó.

10 Và ông còn cho quân đến trấn đóng phía nam, dọc theo biên giới lãnh thổ xứ họ,
và ông cho họ dựng lên những đồn lũy để họ có thể bảo đảm an ninh cho quân và dân
của họ tránh khỏi bàn tay kẻ thù.

11 Và như vậy là ông đã cô lập tất cả những đồn lũy của dân La Man trong vùng hoang
dã phía đông, phải, và luôn cả phía tây nữa, bằng cách tăng cường các chiến lũy trên
ranh giới giữa dân Nê Phi và dân La Man, tức là giữa xứ Gia Ra Hem La và xứ Nê Phi,
từ bờ biển phía tây, băng qua đầu sông Si Đôn—dân Nê Phi chiếm hữu tất cả vùng
đất phía bắc, phải, tất cả dải đất phía bắc xứ Phong Phú, tùy theo ý thích của mình.

12 Như thế đó mà Mô Rô Ni, với các đạo quân của ông, mỗi ngày một lớn mạnh nhờ
các công tác xây dựng của ông đã đem lại cho họ sự bảo đảm an toàn, đã tìm cách loại
trừ được sức mạnh và tiềm lực của dân La Man khỏi lãnh thổ họ, làm chúng không
còn quyền lực gì trong xứ của họ nữa.

13 Và chuyện rằng, dân Nê Phi bắt đầu xây cất một thành phố, và họ đặt tên là thành
phố Mô Rô Ni; và thành phố này nằm cạnh bờ biển phía đông; và nó nằm về hướng
nam cạnh biên giới lãnh thổ của dân La Man.

14 Và họ cũng bắt đầu xây cất một thành phố khác giữa thành phố Mô Rô Ni và
thành phố A Rôn, nối liền ranh giới A Rôn và Mô Rô Ni. Họ đặt tên cho thành phố
ấy hay xứ ấy là Nê Phi Ha.

15 Và cũng trong năm đó, họ bắt đầu xây cất nhiều thành phố ở miền bắc, và trong số
này, có một thành phố được xây cất theo một cách thức đặc biệt mà họ đặt tên là Lê
Hi, nằm ở hướng bắc cạnh vùng ranh giới của bờ biển.

16 Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi.
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17 Và dân Nê Phi đã sống trong cảnh thịnh vượng này vào đầu năm thứ hai mươi mốt
dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

18 Và họ đã được thịnh vượng vô cùng và trở nên hết sức giàu có; phải, họ sinh sôi
nẩy nở rất nhiều và hùng mạnh trong xứ.

19 Và do đó chúng ta thấy được rằng tất cả các đường lối của Chúa trong việc làm cho
ứng nghiệm tất cả những lời nói của Ngài với con cái loài người thật đầy lòng thương
xót và công bình biết bao; phải, cho tới lúc này, chúng ta có thể thấy rằng những lời
nói của Ngài đều được ứng nghiệm, đó là những lời mà Ngài đã phán với Lê Hi như
vầy:

20 Phước thay cho ngươi và cho con cháu của ngươi; và chúng sẽ được phước. Chừng
nào chúng còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì chúng sẽ được thịnh vượng trong
xứ. Nhưng phải nhớ rằng, chừng nào chúng không còn tuân giữ các lệnh truyền của
ta thì chúng sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

21 Và chúng ta thấy rằng, những lời hứa này đã được ứng nghiệm đối với dân Nê Phi;
vì chính do những cuộc xung đột và những cuộc tranh chấp của họ, phải, chính
những sự sát nhân, cướp bóc, tôn thờ hình tượng, tà dâm cùng những điều khả ố giữa
họ, đã đem đến cho họ chiến tranh và sự hủy diệt.

22 Còn những ai trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa đều luôn luôn được
giải thoát, trong khi có hằng ngàn đồng bào tà ác của họ đã bị đưa vào vòng nô lệ, hay
bị chết bởi gươm đao, hoặc sa vào vòng vô tín ngưỡng và sống lẫn lộn với dân La Man.

23 Nhưng này, kể từ thời Nê Phi đến lúc này, chưa lúc nào có thời gian vui sướng
trong dân Nê Phi bằng dưới thời Mô Rô Ni; phải, ngay lúc này, là năm thứ hai mươi
mốt dưới chế độ các phán quan.

24 Và chuyện rằng, năm thứ hai mươi hai dưới chế độ các phán quan cũng chấm dứt
trong thái bình; và năm thứ hai mươi ba cũng vậy.

25 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ hai mươi bốn dưới chế độ các phán quan, lẽ ra
vẫn còn có thái bình trong dân Nê Phi nếu không có sự tranh chấp nhau ở giữa họ về
xứ Lê Hi và xứ Mô Ri An Tôn là xứ nằm sát biên giới xứ Lê Hi; cả hai xứ này đều nằm
trên vùng ranh giới cạnh bờ biển.

26 Vì này, dân trong xứ Mô Ri An Tôn đòi quyền sở hữu một phần xứ Lê Hi; vậy nên
cuộc tranh chấp sôi nổi bắt đầu bùng lên giữa hai bên, đến đỗi dân Mô Ri An Tôn đã
cầm khí giới chống lại đồng bào mình và quyết định dùng gươm sát hại họ.

27 Nhưng này, dân cư trong xứ Lê Hi chạy trốn đến trại của Mô Rô Ni, và cầu cứu
ông ta giúp đỡ; vì này, họ không làm điều gì sai quấy cả.

28 Và chuyện rằng, khi dân Mô Ri An Tôn, do một người tên là Mô Ri An Tôn lãnh
đạo, thấy dân Lê Hi chạy trốn đến trại của Mô Rô Ni thì họ hết sức kinh sợ, e rằng
quân của Mô Rô Ni sẽ đến đánh và hủy diệt mình.

29 Vậy nên, Mô Ri An Tôn gieo vào tâm trí họ ý nghĩ rằng họ nên chạy trốn lên vùng
đất phía bắc, là nơi có nhiều vùng nước rộng lớn, và chiếm cứ đất phương bắc ấy.

30 Và này, lẽ ra chúng đã thực hiện được kế hoạch này (là kế hoạch mà cò thể đã mang
lại sự than khóc), nhưng này, vì Mô Ri An Tôn là một người dễ phẫn nộ nên khi giận
đứa nữ tỳ của mình đã chụp lấy nó mà đánh rất tàn nhẫn.

31 Và chuyện rằng, đứa nữ tỳ ấy chạy trốn sang trại của Mô Rô Ni và thuật cho Mô
Rô Ni nghe tất cả mọi việc liên quan đến vấn đề này và mách luôn cho ông biết ý của
chúng định chạy trốn lên xứ miền bắc.

32 Giờ đây, này, dân chúng trong xứ Phong Phú, hay nói đúng hơn, chính Mô Rô Ni
sợ rằng họ sẽ nghe theo lời của Mô Ri An Tôn rồi liên kết với dân của hắn, và như vậy
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là hắn sẽ chiếm lấy phần đất ấy; mà điều đó sẽ là mầm móng của nhiều hậu quả
nghiêm trọng trong dân Nê Phi, phải, những hậu quả ấy sẽ đưa đến sự lật đổ nền tự do
của họ.

33 Vậy nên, Mô Rô Ni phái một đạo quân có đem theo lều trại đi trước dân Mô Ri An
Tôn để ngăn chận không cho chúng chạy trốn lên đất miền bắc.

34 Và chuyện rằng, đạo quân này đi mãi lên tận biên giới xứ Hoang Vu mới tiến lên
trước chúng được; và ở đấy, họ đã vượt lên trước chúng nhờ một con đường hẹp chạy
dọc theo bờ biển lên đến đất miền bắc, phải, nằm dọc theo mé biển từ tây sang đông.

35 Và chuyện rằng, đạo quân Mô Rô Ni phái đi, do một người tên là Tê An Cum chỉ
huy, đã gặp dân Mô Ri An Tôn; và dân Mô Ri An Tôn thật là ngoan cố (vì chúng bị sự
tà ác và những lời lừa phỉnh của hắn xúi giục) nên một trận chiến đã bắt đầu xảy ra
giữa hai bên. Trong trận chiến này, Tê An Cum đã giết chết Mô Ri An Tôn và đánh
bại đạo quân của hắn, bắt chúng cầm tù, và quay trở về trại của Mô Rô Ni. Và như vậy
là chấm dứt năm thứ hai mươi bốn dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

36 Và dân Mô Ri An Tôn đã bị dẫn trở về như vậy. Và sau khi lập giao ước tôn trọng
hòa bình, họ lại được trả về xứ Mô Ri An Tôn, và sự đoàn kết lại được nối liền giữa họ
với dân của Lê Hi; và họ cũng được giao hoàn lại đất đai của họ.

37 Và chuyện rằng, cũng cùng trong năm mà dân Nê Phi hưởng lại cảnh thái bình, thì
Nê Phi Ha, vị trưởng phán quan thứ nhì, đã qua đời sau khi đã làm tròn chức vụ ghế
xét xử với một lòng hoàn toàn chính trực trước Thượng Đế.

38 Tuy nhiên, ông đã từ chối với An Ma là ông không chịu giữ các biên sử và những
vật mà An Ma và các tổ phụ của ông ta xem như những vật thiêng liêng nhất; vậy nên
An Ma trao những vật ấy cho con trai của mình là Hê La Man.

39 Này, chuyện rằng, con trai của Nê Phi Ha được chỉ định lên ngồi ghế xét xử thay
thế cho cha mình; phải, ông được chỉ định chức trưởng phán quan và người cai trị
dân, với lời tuyên thệ và giáo lễ thiêng liêng là phải xét xử một cách công bình, và giữ
gìn nền hòa bình cùng sự tự do của dân, và ban cho họ đặc ân thiêng liêng được thờ
phượng Chúa, Thượng Đế của họ; phải, ông phải hỗ trợ và duy trì chính nghĩa của
Thượng Đế suốt đời mình, và phải đưa những kẻ tà ác ra trước công lý tùy theo tội
trạng của họ.

40 Giờ đây này, tên ông là Pha Hô Ran. Và Pha Hô Ran đã ngồi ghế xét xử thay thế
cha mình, và bắt đầu cai trị dân Nê Phi vào cuối năm thứ hai mươi bốn.

AnMa 51
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào đầu năm thứ hai mươi lăm dưới chế độ các phán quan

của dân Nê Phi, họ đã thiết lập được hòa bình giữa dân Lê Hi và dân Mô Ri An Tôn
về vấn đề đất đai của họ, và đã bắt đầu năm thứ hai mươi lăm trong hòa bình;

2 Tuy nhiên, họ không duy trì lâu được nền hòa bình trọn vẹn trong xứ vì một sự
tranh chấp đã bắt đầu chớm nở trong dân chúng về vị trưởng phán quan Pha Hô Ran;
vì này, có một số dân chúng muốn rằng một vài điểm trong luật pháp cần phải được
sửa đổi.

3 Nhưng này, Pha Hô Ran không muốn sửa đổi và cũng không chịu để luật pháp bị
sửa đổi; vậy nên, ông không nghe theo lời thỉnh cầu của những người đệ đơn lên ông
xin sửa đổi luật pháp.

4 Vậy nên những người muốn luật pháp phải được sửa đổi tức giận ông, và muốn
ông không được làm vị trưởng phán quan cai trị xứ sở nữa; vậy nên họ nổi lên tranh
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chấp rất quyết liệt về vấn đề đó, nhưng chưa đến đỗi đổ máu.
5 Và chuyện rằng, những kẻ muốn Pha Hô Ran phải bị truất phế khỏi ghế xét xử

được gọi là những người bảo hoàng, vì những người này muốn luật pháp phải được
sửa đổi trong một cách thức để lật đổ chính quyền tự do và lập một vị vua cai trị xứ sở.

6 Còn những người muốn Pha Hô Ran vẫn giữ chức trưởng phán quan cai trị xứ sở
thì tự gọi mình là những người tự do; và sự chia rẽ giữa họ là như vậy, vì những người
tự do đã tuyên thệ hay đã giao ước là sẽ duy trì những quyền lợi và đặc ân của tôn giáo
họ bằng một chính phủ tự do.

7 Và chuyện rằng, vấn đề tranh chấp này của họ được giải quyết qua tiếng nói của
dân chúng. Và chuyện rằng, tiếng nói của dân chúng đã ủng hộ những người tự do, và
Pha Hô Ran vẫn giữ ghế xét xử, việc này đã đem lại sự vui mừng lớn lao cho những
người anh em của Pha Hô Ran và những người tự do, là những người đã làm cho
những người bảo hoàng phải lặng thinh, không dám chống đối mà buộc lòng phải
duy trì chính nghĩa tự do.

8 Bấy giờ những người thích có vua là những người thuộc về hàng quý tộc, và họ tìm
cách để được làm vua; và họ được ủng hộ bởi những người tìm kiếm uy quyền và
quyền hành cai trị dân chúng.

9 Nhưng này, đây là một thời kỳ khẩn trương cho những cuộc tranh chấp như vậy
xảy ra giữa dân Nê Phi; vì này, A Ma Lịch Gia đã lại khích động lòng dân La Man nổi
lên chống dân Nê Phi; và hắn đang quy tụ quân lính khắp nơi trong nước và võ trang
cho họ, cùng chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh; vì hắn đã thề sẽ uống máu Mô Rô Ni.

10 Nhưng này, chúng ta sẽ thấy rằng lời hứa của hắn thật liều lĩnh, tuy nhiên, hắn đã
chuẩn bị cho hắn và cho các đạo quân của hắn sẵn sàng đến gây chiến với dân Nê Phi.

11 Giờ đây những đạo quân của hắn không được đông đảo bằng lúc trước, vì có nhiều
ngàn quân đã bị bàn tay của dân Nê Phi giết chết; nhưng mặc dù có sự tổn thất lớn lao
ấy, A Ma Lịch Gia vẫn tụ tập được một đạo quân đông đảo đáng kể, đến đỗi hắn
không còn sợ hãi để đi xuống xứ Gia Ra Hem La.

12 Phải, chính A Ma Lịch Gia đã thân chinh dẫn đầu dân La Man. Và lúc đó nhằm
năm thứ hai mươi lăm dưới chế độ các phán quan; và cũng chính trong lúc đó dân
chúng đã bắt đầu giải quyết các vần đề tranh chấp về vị trưởng phán quan PhaHôRan.

13 Và chuyện rằng, khi những người được gọi là bảo hoàng nghe tin dân La Man
đang tiến xuống gây chiến với họ, họ đã vui mừng trong lòng, và họ từ chối không
chịu cầm vũ khí, vì họ rất tức giận vị trưởng phán quan, và còn giận luôn cả những
người tự do nữa, nên họ không chịu cầm vũ khí để bảo vệ xứ sở mình.

14 Và chuyện rằng, khi Mô Rô Ni trông thấy vậy, và hơn nữa ông còn trông thấy dân
La Man đang tiến vào biên giới xứ sở, ông quá đỗi tức giận cho sự ngoan cố của những
kẻ mà ông đã chuyên tâm làm việc để bảo tồn; phải, ông vô cùng tức giận; tâm hồn
ông tràn ngập sự giận dữ đối với họ.

15 Và chuyện rằng, dựa trên tiếng nói của dân chúng, ông gởi lên vị cai trị trong xứ
một thỉnh nguyện thư, mong vị này sẽ đọc và ban cho ông (Mô Rô Ni) quyền hành để
bắt buộc những kẻ ly khai đó phải bảo vệ xứ sở của mình, bằng không thì sẽ xử tử họ.

16 Vì mối quan tâm trước nhất của ông là làm sao chấm dứt được những cuộc tranh
chấp và những sự bất hòa trong dân chúng; vì này, từ trước tới nay những điều ấy là
nguyên nhân của tất cả mọi sự hủy diệt của họ. Và chuyện rằng, điều này đã được ban
cho theo như tiếng nói của dân chúng.

17 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni ra lệnh cho quân ông đi đánh những người bảo hoàng
đó, để hạ tính kiêu hãnh và vẻ quý tộc của họ xuống, và đánh ngã họ xuống đất, hoặc
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là họ phải cầm vũ khí và hỗ trợ chính nghĩa tự do.
18 Và chuyện rằng các đội quân đã xuất quân đi đánh họ; và các đội quân này đã hạ

tính kiêu hãnh và vẻ quý tộc của họ xuống, đến đỗi mỗi lần họ vừa đưa khí giới lên để
đánh lại người của Mô Rô Ni thì họ đều bị chém và bị đánh ngã xuống đất.

19 Và chuyện rằng, có bốn ngàn người trong nhóm những người ly khai này bị gươm
chém ngã; và những kẻ cầm đầu bọn họ, nếu không bị giết trong trận đó thì cũng bị
bắt bỏ vào ngục thất, vì lúc đó không có thì giờ để xử họ.

20 Và số những kẻ ly khai còn sót lại, vì sợ bị đánh gục dưới lưỡi gươm nên đành phải
quy hàng dưới lá cờ tự do, và bị bắt buộc phải thượng cờ tự do trên các tháp cao hay
các thành phố của họ, và họ phải cầm khí giới để bảo vệ xứ sở của mình.

21 Và như vậy là Mô Rô Ni đã diệt trừ được những người bảo hoàng ấy, đến đỗi
không còn một người nào có thể gọi là bảo hoàng nữa; và như vậy là ông đã chấm dứt
được sự ngoan cố và tính kiêu hãnh của những kẻ tự xưng mình có máu quý tộc; họ
bắt buộc phải tự hạ mình như các đồng bào của họ, và phải anh dũng chiến đấu cho
nền tự do của họ khỏi rơi vào vòng nô lệ.

22 Này, chuyện rằng, trong lúc Mô Rô Ni đang bận chấm dứt các cuộc chiến và các
cuộc tranh chấp trong dân ông, và đặt họ sống dưới sự thái bình thịnh trị cùng ban
hành các quy luật để chuẩn bị chiến tranh với dân La Man, này, dân La Man đã xâm
nhập vào xứ Mô Rô Ni nằm trên vùng ranh giới gần bờ biển.

23 Và chuyện rằng, dân Nê Phi không được mạnh trong thành phố Mô Rô Ni; vậy
nên A Ma Lịch Gia đánh đuổi được họ và giết chết rất nhiều. Và chuyện rằng, A Ma
Lịch Gia chiếm cứ thành phố ấy, phải, và chiếm cứ tất cả các đồn lũy của họ.

24 Và những người chạy trốn khỏi thành phố Mô Rô Ni đều đến thành phố Nê Phi
Ha; và dân trong thành phố Lê Hi cũng quy tụ lại và chuẩn bị sẵn sàng để nghinh
chiến với dân La Man.

25 Nhưng chuyện rằng, A Ma Lịch Gia không cho dân La Man tiến đánh thành phố
Nê Phi Ha, nhưng giữ chúng lại bên bờ biển, bằng cách để lại một số quân trong mỗi
thành phố để bảo vệ những thành phố ấy.

26 Và cứ thế, hắn tiếp tục chiếm cứ nhiều thành phố, thành phố Nê Phi Ha, thành
phố Lê Hi, thành phố Mô Ri An Tôn, thành phố Ôm Nê, thành phố Ghi Đơ, và
thành phố Mơ Léc, tất cả những thành phố này đều nằm trên vùng ranh giới phía
đông cạnh bờ biển.

27 Và như vậy là dân La Man đã chiếm được biết bao thành phố nhờ sự xảo quyệt của
A Ma Lịch Gia và vô số các đạo quân của chúng. Tất cả những thành phố này đều
được xây đắp kiên cố theo kiểu các đồn lũy của Mô Rô Ni; và tất cả những đồn lũy này
trở thành các thành lũy vững chắc cho dân La Man.

28 Và chuyện rằng, chúng tiến đến biên giới xứ Phong Phú, đánh đuổi dân Nê Phi và
sát hại họ rất nhiều.

29 Nhưng chuyện rằng, chúng đụng độ Tê An Cum, là người đã giết chết Mô Ri An
Tôn và đã chận đầu quân của hắn khi hắn chạy trốn.

30 Và chuyện rằng, lần này ông cũng chận đầu A Ma Lịch Gia khi hắn xua đoàn quân
đông đảo của hắn tiến chiếm xứ Phong Phú và luôn cả vùng đất phía bắc.

31 Nhưng này, hắn đã phải thất vọng khi bị Tê An Cum và quân của ông ta đánh bật
lui, vì họ là những quân thiện chiến; mỗi người lính của Tê AnCum đều vượt hẳn dân
La Man về sức lực và tài thiện chiến, khiến họ chiếm nhiều lợi thế hơn dân La Man.

32 Và chuyện rằng, họ đã công kích chúng, đến đỗi họ sát hại chúng mãi cho tới lúc
trời tối. Và chuyện rằng, Tê An Cum cùng quân của ông cắm lều nghỉ tại biên giới xứ
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Phong Phú; và A Ma Lịch Gia cắm lều nghỉ ở trong vùng ranh giới gần bờ biển, và
chúng đã bị đẩy lui như vậy.

33 Và chuyện rằng, khi đêm xuống, Tê An Cum cùng một người tôi tớ của ông lẻn đi
ra ngoài trong bóng đêm, và đi đến trại của A Ma Lịch Gia; và này, giấc ngủ đã xâm
chiếm lấy chúng, vì sự đuối sức của chúng do việc lao nhọc quá nhiều và do khí trời
nóng nực của ngày hôm đó.

34 Và chuyện rằng Tê An Cum bí mật lẻn vào lều của vua, và đâm một mũi thương
vào tim hắn; và ông đã khiến cho vua chết tức khắc, không kịp đánh thức các tôi tớ
mình dậy.

35 Rồi ông bí mật trở về trại của mình, và này, quân của ông vẫn còn ngủ, ông bèn
đánh thức họ dậy và kể cho họ nghe tất cả những việc ông đã làm.

36 Rồi ông ra lệnh cho quân ông phải chuẩn bị sẵn sàng, vì sợ rằng dân La Man đã
thức dậy và sẽ đến tấn công họ.

37 Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi lăm dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi; và như vậy là chấm dứt đời của A Ma Lịch Gia.

AnMa 52
1 Và giờ đây, chuyện rằng, vào năm thứ hai mươi sáu dưới chế độ các phán quan của

dân Nê Phi, này, vào sáng ngày mồng một tháng giêng, khi dân La Man thức dậy, này,
chúng thấy A Ma Lịch Gia nằm chết trong lều của hắn; và chúng cũng thấy là Tê An
Cum đã sẵn sàng giao tranh với chúng ngày hôm đó.

2 Và giờ đây, khi dân La Man trông thấy như vậy, chúng quá khiếp sợ; chúng bèn bỏ
ý định tiến lên vùng đất miền bắc, và rút tất cả quân của chúng về thành phố Mơ Léc,
rồi ẩn nấp trong các đồn lũy.

3 Và chuyện rằng, bào đệ của A Ma Lịch Gia được lập lên làm vua cai trị dân chúng;
và tên hắn là Am Mô Rôn; như vậy là vua Am Mô Rôn, bào đệ của vua A Ma Lịch
Gia, được lập lên thay thế trị vì.

4 Và chuyện rằng, hắn ra lệnh cho dân hắn phải cố thủ các thành phố ấy, là những
thành phố mà chúng đã chiếm được bằng sự đổ máu; vì không có thành phố nào
chúng chiếm được mà chúng không bị đổ máu nhiều.

5 Và giờ đây, khi Tê An Cum thấy rằng dân La Man quyết cố thủ những thành phố
chúng chiếm được, và cả những vùng đất mà chúng đã chiếm cứ; và ngoài ra ông còn
thấy quân số của chúng quá đông đảo nên Tê An Cum nghĩ rằng đó là một điều bất
lợi nếu ông toan tấn công chúng trong các đồn lũy của chúng.

6 Nhưng ông cho quân mình đóng quanh đó, làm như đang chuẩn bị giao chiến;
phải, và quả thật ông đang chuẩn bị bảo vệ mình chống lại chúng bằng cách cho đắp
lên những bức tường chung quanh và chuẩn bị chỗ ẩn nấp.

7 Và chuyện rằng, ông tiếp tục chuẩn bị giao chiến như vậy cho đến khi Mô Rô Ni
gởi tới một số quân lớn để tăng cường quân của ông.

8 Và Mô Rô Ni còn ra lệnh cho ông phải giữ lại tất cả những tù binh nào rơi vào tay
ông; vì dân La Man đã bắt giữ rất nhiều tù binh, vậy nên ông phải giữ lại tất cả những
tù binh La Man để chuộc lại những người đã bị dân La Man bắt.

9 Và Mô Rô Ni cũng ra lệnh cho ông phải củng cố xứ Phong Phú, và bảo vệ con
đường hẹp dẫn đến vùng đất phía bắc, vì sợ rằng dân La Man sẽ chiếm được điểm đó
và sẽ có ưu thế để quấy nhiễu họ từ mọi mặt.

10 Và Mô Rô Ni còn gởi lời dặn dò ông hãy tận tâm bảo vệ phần lãnh thổ ấy, và ông

292 an ma 52



hãy tìm mọi cơ hội quấy phá dân La Man ở vùng đó, càng nhiều càng tốt tùy theo khả
năng của ông, để may ra nhờ mưu lược hay bằng một đường lối nào khác, ông có thể
chiếm lại được những thành phố đã bị lấy đi khỏi tay của họ. Và ông cũng phải củng
cố và tăng cường những thành phố khác chung quanh chưa bị rơi vào tay dân La Man.

11 Mô Rô Ni còn nói với ông rằng: Tôi định đến với anh, nhưng này, dân La Man
đang tấn công chúng tôi tại vùng ranh giới gần biển phía tây; và này, tôi phải đi đánh
chúng, vậy nên tôi không thể đến với anh được.

12 Lúc bấy giờ vua (Am Mô Rôn) đã rời khỏi xứ Gia Ra Hem La và đã báo cho hoàng
hậu biết tin về cái chết của anh mình, và đồng thời thu thập thêm một số quân lính
lớn lao để tiến đánh dân Nê Phi ở vùng ranh giới gần biển phía tây.

13 Như vậy là hắn đang nỗ lực quấy nhiễu dân Nê Phi, và phân tán một phần lực
lượng của họ ở lại trên đất đó, trong khi đó hắn đã ra lệnh cho những toán quân mà
hắn đã để lại chiếm đóng trong những thành phố mà chúng đã chiếm được cũng phải
quấy nhiễu dân Nê Phi ở vùng ranh giới gần biển phía đông, và phải chiếm cứ đất đai
của họ càng nhiều càng tốt trong khả năng của chúng, tùy theo khả năng của các đoàn
quân của chúng.

14 Và như vậy là dân Nê Phi đã ở trong những tình trạng nguy hiểm này vào cuối năm
thứ hai mươi sáu dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

15 Nhưng này, chuyện rằng, vào năm thứ hai mươi bảy dưới chế độ các phán quan, Tê
An Cum, theo lệnh của Mô Rô Ni—ông này sau khi cho quân đội trấn giữ các biên
giới phía nam và phía tây, đã bắt đầu tiến quân về xứ Phong Phú, để ông có thể yểm
trợ cho Tê An Cum và quân của ông ta tái chiếm các thành phố mà họ đã mất—

16 Và chuyện rằng, Tê An Cum nhận được lệnh tấn công thành phố Mơ Léc, và
chiếm nó lại nếu có thể được.

17 Và chuyện rằng, Tê An Cum chuẩn bị cuộc tấn công vào thành phố Mơ Léc, và
đem quân tiến đánh dân La Man; nhưng ông thấy rằng, không thể nào ông có thể
thắng được chúng khi chúng ở trong các đồn lũy của chúng; vậy nên ông bỏ ý định
này và đem quân trở về thành phố Phong Phú, để chờ Mô Rô Ni đến, ngõ hầu ông có
thể nhận thêm quân số cho quân của mình.

18 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cùng quân ông đã đến xứ Phong Phú vào cuối năm thứ
hai mươi bảy dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

19 Và vào đầu năm thứ hai mươi tám, Mô Rô Ni và Tê An Cum cùng nhiều tổng lãnh
binh họp hội đồng chiến tranh—họ bàn về vấn đề làm sao cho dân La Man chịu ra
giao chiến với họ, hay làm cách nào dụ chúng ra khỏi các đồn lũy của chúng, để họ có
lợi thế hơn chúng và đánh chiếm lại được thành phố Mơ Léc.

20 Và chuyện rằng, họ phái sứ giả đến chỗ quân La Man đang đóng bảo vệ thành phố
Mơ Léc để nói với thủ lãnh của chúng tên là Gia Cốp rằng, họ muốn mời ông này dẫn
quân lính của mình đến gặp họ ở ngoài cánh đồng nằm giữa hai thành phố. Nhưng
này, Gia Cốp, là người Giô Ram, không chịu dẫn quân ra gặp họ ngoài đồng.

21 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni thấy không có hy vọng gì gặp được chúng trên một địa
thế tốt, nên ông quyết định dùng mưu lược để nhử dân La Man ra khỏi đồn lũy của
chúng.

22 Vậy nên, ông cho Tê An Cum dẫn một toán quân nhỏ đi xuống gần bờ biển; còn
Mô Rô Ni thì ban đêm, dẫn đạo quân của mình đi vào vùng hoang dã ở hướng tây
thành phố Mơ Léc; và bởi vậy, sáng hôm sau, khi các lính canh của dân La Man khám
phá ra Tê An Cum, chúng chạy về báo cho thủ lãnh của chúng là Gia Cốp biết.

23 Và chuyện rằng, các đạo quân của dân La Man đã tiến ra đánh Tê An Cum, nghĩ
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rằng chúng sẽ áp đảo được Tê An Cum ngay vì quân số của họ ít hơn chúng rất nhiều.
Và khi Tê An Cum trông thấy các đạo quân của dân La Man xông ra đánh ông, ông
bắt đầu rút lui xuống hướng bắc cạnh bờ biển.

24 Và chuyện rằng, khi dân La Man trông thấy ông bắt đầu chạy trốn, chúng trở nên
cam đảm và rượt đuổi theo họ rất hăng hái. Và trong lúc Tê An Cum dụ dân La Man
rượt đuổi theo một cách vô ích như vậy, này, Mô Rô Ni ra lệnh cho một phần quân
lính đi theo ông tiến vào thành phố và chiếm cứ thành phố.

25 Và họ đã làm như vậy. Họ giết chết hết những người ở lại giữ thành, phải, tất cả
những kẻ nào không chịu hạ khí giới đầu hàng.

26 Và như vậy là Mô Rô Ni đã chiếm được thành phố Mơ Léc với một phần quân của
ông, trong khi đó ông dẫn phần quân lính còn lại đón đánh dân La Man khi chúng
quay trở về sau cuộc rượt đuổi theo Tê An Cum.

27 Và chuyện rằng, dân La Man rượt đuổi theo Tê An Cum cho đến khi chúng đến
gần thành phố Phong Phú, và ở đấy chúng đụng độ Lê Hi và đạo quân nhỏ được để lại
trấn giữ thành phố Phong Phú.

28 Và giờ đây, này, khi các tổng lãnh binh của dân La Man trông thấy Lê Hi dẫn quân
ra giao chiến, chúng liền chạy trốn hỗn loạn vì sợ Lê Hi sẽ bắt kịp chúng trước khi
chúng về được thành phố Mơ Léc, vì chúng đã mỏi mệt bởi cuộc hành quân của
chúng, trong lúc quân của Lê Hi còn sung sức.

29 Bấy giờ dân La Man không biết là Mô Rô Ni và quân của ông đã ở phía sau lưng
chúng, nên chúng chỉ biết sợ có Lê Hi và quân của ông mà thôi.

30 Bấy giờ Lê Hi không muốn đánh úp chúng trước khi chúng đụng độ với Mô Rô Ni
và quân của ông.

31 Và chuyện rằng, khi dân La Man chưa rút lui được bao xa, thì chúng đã bị dân Nê
Phi bao vây, bên này bởi quân của Mô Rô Ni và bên kia bởi quân của Lê Hi, tất cả
những quân lính này đều khỏe mạnh và sung sức, trái lại dân La Man thì mệt mỏi vì
cuộc hành quân lâu dài của chúng.

32 Và Mô Rô Ni ra lệnh cho quân của ông phải xông vào đánh chúng đến chừng nào
chúng đầu hàng giao nộp khí giới mới thôi.

33 Và chuyện rằng, Gia Cốp, thủ lãnh của chúng, gốc dân Giô Ram, vốn có một tinh
thần bất khuất, nên điều khiển dân La Man giao chiến với Mô Rô Ni một cách vô
cùng mãnh liệt.

34 Và vì Mô Rô Ni đã chận đường chúng nên Gia Cốp quyết định phải giết chết họ
để mở lối trở về thành phố Mơ Léc. Nhưng này, Mô Rô Ni và quân của ông mạnh
hơn nên họ không lùi bước trước dân La Man.

35 Và chuyện rằng, cả đôi bên đều giao chiến hết sức ác liệt; và cả đôi bên đều bị thiệt
mạng nhiều; phải, và Mô Rô Ni bị thương, còn Gia Cốp thì bị giết.

36 Và Lê Hi với những quân lính tráng kiện của ông tấn công như vũ bão từ mặt sau
tới, khiến cho dân La Man ở đằng sau phải nộp vũ khí đầu hàng; còn những quân còn
lại của chúng thì quá rối loạn, không còn biết phải tiến thoái đánh đỡ làm sao.

37 Bấy giờ Mô Rô Ni thấy sự rối loạn của chúng, nên ông bèn bảo chúng rằng: Nếu
các ngươi chịu đem khí giới lại nộp, này, chúng ta sẽ không để cho làm đổ máu các
ngươi nữa.

38 Và chuyện rằng, khi dân La Man nghe nói như vậy, thì các tổng lãnh binh của
chúng, tất cả những người chưa bị giết, đã tiến lên và đem vũ khí liệng xuống chân
Mô Rô Ni, và còn ra lệnh cho quân mình phải làm như vậy.

39 Nhưng này, có một số đông quân lính không chịu làm như vậy; và những kẻ nào

294 an ma 52



không chịu nộp gươm của chúng đều bị bắt trói lại; còn vũ khí của chúng thì bị tước
hết, và chúng bị bắt buộc phải đi theo các đồng bào của chúng đến xứ Phong Phú.

40 Và giờ đây số người bị bắt làm tù binh vượt quá số người bị giết, phải, vượt quá số
tử thương của cả đôi bên.

AnMa 53
1 Và chuyện rằng, họ đặt lính canh gác những tù binh La Man, và buộc chúng phải đi

chôn những xác chết của đồng đội mình, phải, và chôn cất luôn cả những xác chết của
dân Nê Phi bị giết; và Mô Rô Ni cho quân lính canh phòng chúng trong lúc chúng
làm việc.

2 Và Mô Rô Ni đi với Lê Hi đến thành phố Mơ Léc, tước quyền chỉ huy thành phố
ấy và trao cho Lê Hi. Giờ đây này, Lê Hi là một người đã từng sát cánh với Mô Rô Ni
trong hầu hết các trận chiến của ông; ông ta chẳng khác chi Mô Rô Ni, và họ rất hoan
hỉ trong sự an toàn lẫn cho nhau; phải, họ thương mến nhau và cũng được toàn dân
Nê Phi thương mến.

3 Và chuyện rằng, sau khi dân La Man chôn cất xong những xác chết của đồng đội
chúng và những xác chết của dân Nê Phi, chúng được dẫn về xứ Phong Phú; và Tê An
Cum, theo lệnh của Mô Rô Ni, bắt chúng phải khởi công lao động, đào một cái hào
xung quanh xứ, hay xung quanh thành phố Phong Phú.

4 Và ông còn bắt chúng dựng lên một hàng rào làm bằng những khúc cây lớn ở phía
trong trên bờ hào ấy; và chúng lấy đất dưới hào đắp lên hàng rào cây ấy; và như vậy họ
bắt dân La Man lao nhọc cho đến khi chúng bao bọc xung quanh thành phố Phong
Phú bằng một bức tường kiên cố làm bằng những khúc cây lớn và được đắp đất lên
thật cao.

5 Và từ đó về sau, thành phố này trở thành một đồn lũy vô cùng kiên cố; và họ canh
giữ tù binh La Man trong thành phố này; phải, ngay bên trong bức tường do chính
tay chúng làm ra. Bấy giờ Mô Rô Ni buộc lòng phải bắt dân La Man lao động, vì
trong lúc chúng lao động, việc canh gác chúng dễ dàng hơn; và ông muốn có đầy đủ
lực lượng của ông khi ông thấy cần phải tấn công dân La Man.

6 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni đã đánh thắng một trong những đạo quân La Man lớn
nhất, và đã chiếm được thành phố Mơ Léc, là một trong những vị trí vững chắc nhất
của dân La Man trên xứ Nê Phi; và ông còn cho xây đắp một đồn lũy kiên cố để giam
giữ tù binh của ông.

7 Và chuyện rằng, trong năm ấy, ông không dự định một trận chiến nào với dân La
Man nữa, nhưng ông đã dùng quân lính của mình trong việc chuẩn bị chiến tranh,
phải, trong việc xây cất những đồn lũy để phòng vệ chống lại dân La Man, phải, và
cũng trong việc bảo vệ cho vợ con họ khỏi bị nạn đói và khốn khổ, và cung cấp lương
thực cho các đạo quân của họ.

8 Và giờ đây, chuyện rằng, trong lúc Mô Rô Ni vắng mặt vì bận rộn về một vụ âm
mưu nào đó giữa dân Nê Phi khiến có sự bất hòa nổi lên ở giữa họ, thì ở miền biển
phía tây và phía nam, các đạo quân La Man đã đánh chiếm được một phần lãnh thổ
của dân Nê Phi, phải, đến độ chúng đã chiếm được một số thành phố của họ ở vùng
đất ấy.

9 Và như vậy là vì sự bất chính của họ, phải, vì những bất hòa và âm mưu giữa họ
nên họ đã bị đặt vào một tình trạng nguy ngập nhất.

10 Và giờ đây này, tôi có một vài điều muốn nói về dân Am Môn, nguyên gốc là người
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La Man, nhưng nhờ Am Môn và các anh em ông, hay nói đúng hơn là nhờ quyền
năng và lời của Thượng Đế mà họ đã được cải đạo theo Chúa; và họ đã được đem
xuống xứ Gia Ra Hem La, và được dân Nê Phi bảo vệ cho từ đó tới giờ.

11 Và cũng vì lời thề của họ nên họ đã được miễn cho khỏi phải cầm khí giới đánh lại
đồng bào họ; vì họ đã thề rằng, họ sẽ không bao giờ làm đổ máu nữa; và cũng vì lời
thề đó mà họ đã cam chịu bị diệt vong; phải, họ vui lòng để mình rơi vào tay của đồng
bào mình, nếu không nhờ lòng thương hại và lòng thương mến vô cùng của Am Môn
và các anh em của ông đối với họ.

12 Và vì lý do đó mà họ được đem xuống xứ Gia Ra Hem La và luôn luôn được dân
Nê Phi bảo vệ.

13 Nhưng chuyện rằng, khi thấy sự hiểm nguy, cùng biết bao nỗi cực khổ và gian
truân mà dân Nê Phi đã gánh chịu cho họ, họ động lòng thương hại và muốn cầm vũ
khí lên để bảo vệ xứ sở mình.

14 Nhưng này, khi họ sắp sửa cầm vũ khí, thì họ bị khuất phục bởi những lời khuyên
can củaHê La Man và các anh em ông, vì như vậy là họ sắp dứt bỏ lời thề mà họ đã lập.

15 Và Hê La Man sợ rằng nếu họ làm như vậy họ sẽ bị mất linh hồn; vậy nên, những
ai đã lập điều giao ước này đều buộc lòng phải chứng kiến các đồng bào mình dấn
thân vào mọi nỗi đau khổ trong những trường hợp nguy hiểm lúc này.

16 Nhưng này, chuyện rằng, họ có nhiều con trai, là những người không có lập lời
giao ước là sẽ không cầm khí giới để tự bảo vệ chống lại kẻ thù của mình; vậy nên, lúc
bấy giờ, tất cả những người nào có thể cầm vũ khí được đều tập họp nhau lại và tự gọi
mình là dân Nê Phi.

17 Và họ lập giao ước là sẽ chiến đấu cho nền tự do của dân Nê Phi, phải, để bảo vệ xứ
sở dù có phải hy sinh mạng sống của mình; phải, họ còn lập giao ước là họ sẽ không
bao giờ từ bỏ nền tự do của họ, nhưng họ sẽ chiến đấu trong mọi trường hợp để bảo
vệ dân Nê Phi và bản thân họ khỏi bị rơi vào vòng nô lệ.

18 Giờ đây này, có hai ngàn thanh niên đã lập giao ước này và cầm vũ khí để bảo vệ xứ
sở mình.

19 Và giờ đây này, từ trước tới nay họ chưa bao giờ làm điều gì bất lợi cho dân Nê Phi,
nhưng trong giai đoạn này họ lại trở thành một sự trợ lực lớn lao; vì họ đã cầm vũ khí,
và họ muốn Hê La Man làm người lãnh đạo họ.

20 Và họ toàn là những thanh niên và họ vô cùng dũng cảm về lòng can đảm, mạnh
mẽ và hoạt động; nhưng này, như vậy chưa phải là hết—họ là những người luôn luôn
trung thành trong mọi công việc họ được giao phó.

21 Phải, họ là những người thành thật và nghiêm trang, vì họ đã được dạy dỗ tuân giữ
các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài.

22 Và giờ đây chuyện rằng, Hê La Man dẫn đầu hai ngàn binh sĩ trẻ tuổi đi bảo vệ dân
ở biên thùy xứ sở ở miền nam cạnh biển phía tây.

23 Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi tám dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi.

AnMa 54
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào đầu năm thứ hai mươi chín dưới chế độ các phán quan,

Am Mô Rôn gởi thư đến Mô Rô Ni mong muốn được trao đổi tù binh.
2 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cảm thấy vui mừng hết sức về lời yêu cầu đó, vì ông

muốn số lương thực thay vì phải để nuôi tù binh La Man, thì nay có thể được dùng để
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nuôi dân ông; và ông cũng muốn có thêm dân của ông để tăng cường cho quân đội.
3 Bấy giờ dân La Man có bắt nhiều đàn bà và trẻ con, nhưng trong số những tù binh

của Mô Rô Ni hay những người bị Mô Rô Ni bắt được thì lại không có đàn bà hay trẻ
con nào hết, vậy nên Mô Rô Ni định dùng mưu kế để đổi được càng nhiều tù binh Nê
Phi trong tay dân La Man càng tốt.

4 Do đó, ông viết một bức thư đưa cho người hầu việc của Am Mô Rôn đem về,
người này cũng chính là người đã đem bức thư qua cho Mô Rô Ni. Sau đây là lời trong
thư ông gởi cho Am Mô Rôn:

5 Này Am Mô Rôn, ta viết cho ngươi một vài điều có liên quan đến trận chiến mà
ngươi đã gây ra cho dân ta, hay nói đúng hơn là anh ngươi đã gây ra, và nay ngươi vẫn
quyết định tiếp tục sau khi hắn đã chết.

6 Này, ta muốn nói với ngươi một vài điều về công lý của Thượng Đế, và gươm thịnh
nộ vô cùng của Ngài đang treo trên đầu ngươi, nếu ngươi không biết hối cải và rút
quân về xứ, tức là về xứ thuộc chủ quyền của ngươi, đó là xứ Nê Phi.

7 Phải, ta muốn nói những điều này cho ngươi nghe nếu ngươi có thể nghe theo
được; phải, ta muốn nói cho ngươi biết về ngục giới ghê sợ đang chờ đón những kẻ sát
nhân như ngươi và anh ngươi, trừ phi ngươi biết hối cải và từ bỏ những mục đích giết
người của mình và dẫn quân trở về xứ.

8 Nhưng, vì ngươi đã có lần bác bỏ những điều này, và đánh lại với dân của Chúa, do
đó ta cho rằng ngươi cũng sẽ vẫn tái diễn những điều đó.

9 Và giờ đây này, bọn ta đã chuẩn bị để nghinh đón ngươi; phải, và nếu ngươi không
bải bỏ những ý định của ngươi, này, ngươi sẽ phải rước lấy cơn thịnh nộ của Đấng
Thượng Đế mà ngươi đã chối bỏ, cho đến khi ngươi bị hủy diệt hoàn toàn.

10 Nhưng, như Chúa là Đấng hằng sống, nếu ngươi không rút lui thì quân ta sẽ đến
tấn công ngươi, và chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị tử thần đến viếng, vì bọn ta quyết gìn
giữ các thành phố và đất đai của bọn ta; phải, và bọn ta cũng quyết bảo tồn tôn giáo
và chính nghĩa của Thượng Đế nữa.

11 Nhưng này, giả như việc ta nói với ngươi về những điều này là vô ích, hay giả như
ngươi là con cái của ngục giới, nếu thế thì ta xin chấm dứt bức thư của ta bằng cách
cho ngươi biết rằng, ta sẽ không chịu trao đổi tù binh, trừ phi với điều kiện là ngươi
phải trao trả một người đàn ông cùng với vợ con người ấy để đổi lấy một tù binh; nếu
ngươi thỏa thuận điều kiện này, thì ta sẽ trao đổi.

12 Và này, nếu ngươi không làm như vậy, thì ta sẽ dẫn các đạo quân của ta đến đánh
ngươi; phải, ta sẽ vũ trang cho cả đàn bà và trẻ con của ta, và ta sẽ đến đánh ngươi và
đuổi theo ngươi đến tận xứ sở của ngươi, đó là xứ sở thừa hưởng đầu tiên của bọn ta;
phải, và máu sẽ đổi lấy máu, phải, mạng sẽ đổi lấy mạng; và ta sẽ giao chiến với ngươi
cho đến khi nào ngươi bị hủy diệt khỏi mặt đất này mới thôi.

13 Này, ta đang tức giận, và dân của ta cũng vậy; ngươi đã tìm cách sát hại bọn ta, còn
bọn ta chỉ tìm cách bảo vệ lấy mình. Nhưng này, nếu ngươi vẫn còn tìm cách để hủy
diệt bọn ta, thì bọn ta sẽ tìm cách hủy diệt ngươi; phải, và bọn ta sẽ tìm lại xứ sở của
bọn ta, tức là xứ thừa hưởng đầu tiên của bọn ta vậy.

14 Giờ đây ta chấm dứt bức thư của ta. Ta là Mô Rô Ni; ta là một lãnh tụ của dân Nê
Phi.

15 Giờ đây chuyện rằng, khi nhận được bức thư này, Am Mô Rôn rất đỗi tức giận;
hắn bèn viết một bức thư khác cho Mô Rô Ni, và sau đây là những lời mà hắn đã viết:

16 Ta là Am Mô Rôn, vua dân La Man; ta là em của A Ma Lịch Gia, người mà ngươi
đã giết chết. Này, ta sẽ trả thù cho máu của anh ta, phải, ta sẽ cùng với quân ta đến
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đánh ngươi vì ta không sợ những lời hăm dọa của ngươi.
17 Vì này, tổ phụ của ngươi đã đối đãi bất công với anh em của họ nhiều đến đỗi họ

đã cướp quyền cai trị của anh em họ khi quyền hành đó đáng lẽ phải thuộc về anh em
của họ.

18 Và giờ đây này, nếu ngươi chịu hạ khí giới và chịu thần phục dưới quyền cai trị của
những người có thẩm quyền cai trị, thì, ta sẽ bảo dân của ta hạ khí giới và sẽ không
còn chiến tranh nữa.

19 Này, ngươi đã thốt ra nhiều lời hăm dọa ta và dân của ta; nhưng này, bọn ta đâu có
sợ những lời hăm dọa của ngươi.

20 Tuy nhiên, ta cũng vui vẻ chấp nhận trao đổi tù binh theo lời yêu cầu của ngươi để
ta có thể để dành lương thực cho quân ta; và bọn ta sẽ gây ra một cuộc chiến mà nó sẽ
kéo dài vĩnh cửu, để hoặc là bắt dân Nê Phi phải thần phục dưới uy quyền của bọn ta,
hay là làm cho chúng phải bị hủy diệt vĩnh cửu.

21 Còn về phần Đấng Thượng Đế mà ngươi bảo bọn ta đã chối bỏ, này, bọn ta không
biết một đấng như vậy; và luôn cả các ngươi cũng không biết nữa; nhưng nếu quả có
một đấng như vậy, thì bọn ta chỉ biết một điều duy nhất là Ngài đã tạo ra bọn ta cũng
như đã tạo ra các ngươi.

22 Và nếu có một quỷ dữ và một ngục giới, này, phải chăng nó sẽ không đưa ngươi tới
đó để sống chung cùng anh ta là người đã bị ngươi giết chết, là người mà ngươi đã ám
chỉ phải đến ở nơi như vậy? Nhưng này, những chuyện như vậy chẳng thành vấn đề.

23 Ta là Am Mô Rôn, con cháu của Giô Ram, người đã bị tổ phụ ngươi áp bức đem ra
khỏi Giê Ru Sa Lem.

24 Và giờ đây này, ta là một người La Man dũng cảm; này, cuộc chiến này đã được gây
ra là để báo thù những điều bất công mà tổ tiên ta đã gánh chịu, và đồng thời cũng để
duy trì và lấy lại quyền cai trị của họ; và ta chấm dứt bức thư ta viết cho Mô Rô Ni.

AnMa 55
1 Giờ đây chuyện rằng, khi Mô Rô Ni nhận được bức thư ấy, ông càng giận hơn, vì ông

biết rằng, Am Mô Rôn hoàn toàn biết sự xảo quyệt của hắn; phải, ông biết rằng, Am
Mô Rôn biết đó không phải là một nguyên nhân chính đáng khiến hắn phải gây chiến
với dân Nê Phi.

2 Và ông nói rằng: Này, ta sẽ không trao đổi tù binh với Am Mô Rôn, trừ phi hắn
rút lại ý định của hắn như ta đã nói trong bức thư của ta; vì ta không muốn để cho
hắn có thêm sức mạnh, ngoài sức mạnh hắn đang có.

3 Này, ta biết nơi dân La Man giam giữ quân của ta đã bị chúng bắt làm tù binh; và vì
Am Mô Rôn không chấp thuận những đề nghị của ta viết trong bức thư của ta, này, ta
sẽ làm cho hắn đúng như lời ta đã nói; phải, ta sẽ đem lại chết chóc cho chúng đến khi
nào chúng cầu hòa.

4 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Mô Rô Ni nói xong những lời này, ông bèn cho
điều tra trong quân lính của ông xem có ai là con cháu của La Man không.

5 Và chuyện rằng, họ tìm ra được một người, tên là La Man; và người này là một
trong những tôi tớ của vị vua đã bị A Ma Lịch Gia giết chết trước kia.

6 Bấy giờ Mô Rô Ni sai La Man và một toán quân nhỏ của ông đến nơi các quân lính
đang canh giữ những người Nê Phi.

7 Lúc bấy giờ, những người Nê Phi bị giam giữ trong thành phố Ghi Đơ, nên Mô Rô
Ni phái La Man và một toán quân nhỏ đi theo ông ta.
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8 Và khi chiều xuống, La Man đi đến bên các lính canh giữ những người Nê Phi, và
này, khi chúng thấy ông đến, chúng liền la lên; nhưng ông bảo chúng: Đừng sợ, này,
tôi là người La Man. Này, chúng tôi đã trốn thoát dân Nê Phi khi chúng đang ngủ; và
này, chúng tôi có lấy được rượu của chúng đem theo đây.

9 Bấy giờ khi quân La Man nghe nói như vậy, chúng rất niềm nở đón tiếp ông; và
chúng bảo ông: Hãy đưa rượu của ngươi cho bọn ta uống, bọn ta rất vui mừng thấy
ngươi có mang theo rượu, vì bọn ta đang mệt mỏi đây.

10 Nhưng La Man bảo chúng rằng: chúng ta hãy cất rượu này đi cho đến lúc chúng ta
đi đánh dân Nê Phi. Nhưng những lời này lại càng làm cho chúng thèm rượu hơn;

11 Vì chúng nói: Bọn ta đang mỏi mệt, vậy hãy đưa rượu cho bọn ta uống; rồi sau này
khi nhận được rượu trong phần ăn, bọn ta sẽ uống để tăng thêm sức mạnh mà đi đánh
dân Nê Phi.

12 La Man bèn bảo chúng: Các ông muốn làm gì thì làm, tùy ý.
13 Và chuyện rằng, chúng lấy rượu uống hả hê; và vì rượu ấy rất hạp khẩu vị của

chúng, nên chúng lại càng uống nhiều; và rượu ấy rất mạnh, vì nó đã được nấu nguyên
chất cho mạnh như vậy.

14 Và chuyện rằng, chúng đã uống và vui đùa cho đến khi lần lượt tất cả đều say mèm.
15 Và giờ đây khi La Man và những người của ông thấy chúng tất cả đều say mèm và

ngủ vùi hết, họ bèn trở về gặp Mô Rô Ni và kể cho ông biết tất cả mọi việc đã xảy ra.
16 Và giờ đây, điều đó đã đúng theo dự định của Mô Rô Ni. Và ông đã trang bị cho

quân ông các vũ khí; và ông đi đến thành phố Ghi Đơ, trong lúc quân La Man đang
say mèm và ngủ say, ông liệng vũ khí vào cho các tù binh, khiến tất cả các tù binh đều
được vũ trang;

17 Phải, ngay cả đàn bà và tất cả trẻ con, nghĩa là tất cả những ai xử dụng được vũ khí,
đều được Mô Rô Ni trang bị cho; và tất cả những việc này đã được thực hiện trong sự
im lặng hoàn toàn.

18 Nhưng nếu dân Nê Phi có lỡ làm cho quân La Man thức dậy, này, họ cũng có thể
giết chết chúng vì chúng đang say rượu.

19 Nhưng này, việc đó không phải là ý muốn của Mô Rô Ni; ông không thích thú
trong việc giết người hay làm đổ máu, mà chỉ vui thích bảo vệ cho dân mình khỏi bị
hủy diệt; và vì lý do không muốn đem lại cho mình điều bất công, nên ông không
chịu xông tới sát hại quân La Man trong lúc chúng đang say rượu.

20 Nhưng ông đã đạt được ý muốn của mình; vì ông đã vũ trang cho các tù binh Nê
Phi đang bị giam giữ bên trong tường thành, và ông đã đem lại cho họ sức mạnh để
chiếm cứ được những phần bên trong tường thành.

21 Và rồi ông ra lệnh cho những quân lính đi theo ông rút lui một khoảng và bao vây
các đạo quân La Man.

22 Và này, tất cả những việc này đã được làm xong nội trong đêm, đến đỗi sáng hôm
sau khi quân La Man thức dậy, chúng đã thấy mình ngoài thì bị quân Nê Phi bao vây,
trong thì các tù binh đều được vũ trang.

23 Và như vậy là chúng biết rằng quân Nê Phi đã nắm phần thắng; và trong trường
hợp đó, chúng nhận thấy rằng, đánh lại quân Nê Phi là một điều bất lợi; vậy nên, các
tổng lãnh binh của chúng bắt chúng mang vũ khí lại liệng xuống chân quân Nê Phi và
van xin sự thương xót.

24 Giờ đây này, việc này là ý muốn của Mô Rô Ni. Ông bắt chúng làm tù binh, và
chiếm lấy thành phố này, và ra lệnh thả hết tù binh người Nê Phi; và những người
được thả ra đã gia nhập quân đội của Mô Rô Ni, và trở thành một quân số đông đảo
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cho quân đội của ông.
25 Và chuyện rằng, ông ra lệnh cho những người La Man bị ông bắt làm tù binh phải

bắt đầu lao động để củng cố cho các đồn lũy chung quanh thành phố Ghi Đơ được
vững chắc thêm.

26 Và chuyện rằng, sau khi đã xây đắp thành phố Ghi Đơ kiên cố theo ý muốn của
mình, ông ra lệnh cho giải số tù binh của ông đến thành phố Phong Phú; rồi ông cho
một lực lượng rất hùng hậu canh giữ thành phố đó.

27 Và chuyện rằng, mặc dù với mọi xảo kế của dân La Man, họ vẫn canh giữ và bảo vệ
được tất cả các tù binh mà họ đã bắt được, và họ cũng bảo vệ được tất cả đất đai và
vùng lợi thế mà họ đã tái chiếm.

28 Và chuyện rằng, dân Nê Phi lại bắt đầu chiến thắng, và khôi phục những quyền lợi
và đặc quyền của họ.

29 Đã bao lần dân La Man cố tìm cách bao vây họ vào lúc ban đêm, nhưng trong
những lần mưu toan như vậy, chúng đều bị mất rất nhiều quân bị bắt làm tù binh.

30 Và đã bao lần chúng cố tìm cách phục rượu dân Nê Phi, để mong đầu độc họ hay
giết họ trong lúc họ say sưa.

31 Nhưng này, dân Nê Phi đâu có chậm nhớ đến Chúa, Thượng Đế của họ, trong lúc
đau khổ này. Họ không thể bị đưa vào cạm bẫy của chúng được; phải, họ không bao
giờ uống rượu của chúng mà không cho một vài tù binh La Man nếm thử trước.

32 Và họ đề phòng như thế là để khỏi bị hại vì chất độc; vì nếu rượu của chúng đã đầu
độc một người La Man, thì rượu ấy cũng sẽ đầu độc luôn người Nê Phi; và với cách ấy,
họ đã thử tất cả các thứ rượu của chúng.

33 Và giờ đây, chuyện rằng, đã đến lúc thuận tiện cho Mô Rô Ni chuẩn bị tấn công
vào thành phố Mô Ri An Tôn; vì này, dân La Man đã khổ công củng cố thành phố
Mô Ri An Tôn, làm cho nó trở nên một đồn lũy hết sức kiên cố.

34 Và chúng không ngớt đem thêm lực lượng mới vào thành phố ấy và tiếp tế lương
thực mới.

35 Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi chín dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi.

AnMa 56
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào đầu năm thứ ba mươi dưới chế độ các phán quan, vào

ngày mồng hai tháng giêng, Mô Rô Ni nhận được một bức thư của Hê La Man trình
bày về những sự việc của dân chúng sống trong vùng đất ấy.

2 Và sau đây là những lời ông viết trong thư: Anh Mô Rô Ni, người anh yêu mến của
tôi, ở trong Chúa cũng như ở trong những gian truân của cuộc chiến của chúng ta.
Này, hỡi người anh yêu mến của tôi, tôi có một đôi điều xin kể cho anh nghe về cuộc
chiến của chúng ta trên phần đất này của xứ sở.

3 Này, hai ngàn người con trai của những người dân được Am Môn đem từ xứ Nê
phi về—giờ đây như anh đã biết, những người này là con cháu của La Man, con trai
trưởng của tổ phụ Lê Hi chúng ta;

4 Giờ đây, tôi không cần phải nhắc lại cho anh nghe về những truyền thống và sự vô
tín ngưỡng của họ, vì anh đã biết tất cả những điều đó rồi—

5 Vậy nên, tôi chỉ cần cho anh biết rằng, hai ngàn thanh niên này đã cầm vũ khí và
muốn tôi làm người lãnh đạo họ; và chúng tôi đã lên đường đi bảo vệ xứ sở của chúng
ta.
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6 Và giờ đây chắc anh cũng biết về lời giao ước mà cha của những người thanh niên
này đã lập, là họ sẽ không cầm vũ khí đánh lại đồng bào của họ để gây nên cảnh đổ
máu.

7 Nhưng đến năm thứ hai mươi sáu, khi trông thấy những nỗi cực khổ và gian truân
của chúng ta vì họ, thì họ sắp muốn dứt bỏ giao ước mà họ đã lập để cầm vũ khí bảo
vệ chúng ta.

8 Nhưng tôi không chịu để họ dứt bỏ giao ước đó mà họ đã lập, vì nghĩ rằng Thượng
Đế sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta không bị khốn khổ thêm vì sự giữ
trọn lời thề mà họ đã lập.

9 Nhưng này, có một việc mà chúng ta có thể có được sự vui mừng lớn lao. Vì này,
vào năm thứ hai mươi sáu, tôi, Hê La Man, đã đi dẫn đầu hai ngàn thanh niên này đến
thành phố Giu Đê để tiếp viện cho An Ti Phu, người mà anh đã chỉ định lên làm
người lãnh đạo dân chúng ở miền đất ấy của xứ sở.

10 Và tôi đã cho sáp nhập hai ngàn người con trai của tôi (vì họ rất xứng đáng được
gọi là những người con trai) vào với quân đội của An Ti Phu. Sự tăng cường này đã
khiến cho An Ti Phu vô cùng hoan hỷ; vì này, quân đội của ông ta đã bị dân La Man
làm giảm sút, vì lực lượng của chúng đã giết chết một số lớn quân ta, khiến chúng tôi
phải khóc than.

11 Tuy nhiên, chúng ta có thể tự an ủi về điểm là họ đã chết cho chính nghĩa của tổ
quốc và Thượng Đế của họ, phải, họ rất sung sướng.

12 Và dân La Man cũng đã bắt giữ rất nhiều tù binh, mà tất cả đều là các tổng lãnh
binh, vì ngoài họ ra không một ai khác được chúng tha mạng. Và chúng tôi nghĩ rằng,
lúc này họ đang ở trong xứ Nê Phi nếu họ chưa bị giết chết.

13 Và sau đây là tên những thành phố đã bị dân La Man chiếm được bằng cách làm
đổ máu biết bao chiến sĩ anh dũng của chúng ta:

14 Xứ Man Ti, hay nói cách khác là thành phố Man Ti; thành phố Giê Rôm, thành
phố Cơ Mê Ni, và thành phố An Ti Pha Ra.

15 Và đó là những thành phố chúng đã chiếm được khi tôi đến thành phố Giu Đê; và
tôi thấy An Ti Phu cùng quân lính của ông đang tận lực làm việc để xây đấp đồn lũy
cho thành phố.

16 Phải, và họ đã bị suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần, vì ban ngày họ phải dũng cảm
chiến đấu và ban đêm thì phải lao nhọc bảo vệ thành phố của mình; và do đó mà họ
đã chịu đựng đủ mọi nỗi gian lao khốn khổ.

17 Và giờ đây họ quyết định phải chiến thắng tại nơi này hay là phải chết; vậy nên,
anh có thể đoán được rằng, với lực lượng nhỏ mà tôi đã đem đến, phải, với những đứa
con trai của tôi, đã đem lại cho họ biết bao hy vọng và niềm vui lớn lao.

18 Và giờ đây, chuyện rằng, khi dân La Man thấy An Ti Phu tiếp nhận thêm viện binh
lớn cho quân ông, thì chúng được lệnh của Am Mô Rôn cấm không cho chúng đến
đánh thành phố Giu Đê hoặc giao chiến với chúng tôi.

19 Và như vậy là chúng tôi đã được Chúa ưu đãi; vì nếu chúng đến tấn công chúng tôi
trong khi chúng tôi đang yếu kém như vậy, thì có lẽ chúng đã hủy diệt được đạo quân
nhỏ bé của chúng tôi rồi; nhưng nhờ thế chúng tôi đã được bảo tồn.

20 Chúng được lệnh của Am Mô Rôn phải bảo vệ những thành phố chúng đã chiếm
được. Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi sáu. Và đến đầu năm thứ hai mươi
bảy chúng tôi đã chuẩn bị xong thành phố và cho chính chúng tôi để phòng vệ.

21 Giờ đây chúng tôi mong muốn dân La Man đến tấn công chúng tôi; vì chúng tôi
không muốn tấn công chúng trong các đồn lũy của chúng.
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22 Và chuyện rằng, chúng tôi cho quân do thám chung quanh để theo dõi mọi cuộc
chuyển quân của dân La Man để chúng không thể đi vòng qua chỗ chúng tôi lúc ban
đêm hay ban ngày mà đi tấn công những thành phố khác của chúng ta ở miền bắc.

23 Vì chúng tôi biết rằng những thành phố ấy không đủ lực lượng để đối địch với
chúng; vậy nên chúng tôi muốn rằng, nếu chúng đi vòng qua chỗ chúng tôi, thì chúng
tôi sẽ xông ra tấn công chúng từ phía sau của chúng, và như thế chúng bị phía sau tấn
công và đồng thời bị đụng độ ở phía trước. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể
thắng được chúng; nhưng này, chúng tôi phải thất vọng trong sự mong muốn này.

24 Chúng không dám đi qua chỗ chúng tôi, dù là với tất cả quân đội hay chỉ một phần
quân đội của chúng, vì chúng sợ không đủ lực lượng khiến chúng phải thất bại.

25 Chúng cũng không dám tiến quân xuống đánh thành phố Gia Ra Hem La; hay
băng qua đầu sông Si Đôn để tiến đến thành phố Nê Phi Ha.

26 Như vậy là, với lực lượng của chúng, chúng quyết bảo vệ những thành phố chúng
đã chiếm được.

27 Và giờ đây chuyện rằng, vào tháng hai năm này, các người cha của hai ngàn đứa con
trai của tôi gởi đến cho chúng tôi rất nhiều lương thực.

28 Và chúng tôi lại còn được tiếp viện thêm hai ngàn quân từ xứ Gia Ra Hem La. Và
như vậy là chúng tôi đã được chuẩn bị với mười ngàn quân cùng lương thực cho họ và
cho vợ con họ.

29 Và khi dân La Man thấy lực lượng của chúng tôi được gia tăng mỗi ngày, cùng
lương thực gởi tới để nuôi dưỡng chúng tôi, thì chúng bắt đầu sợ hãi và bắt đầu xông
ra tấn công, nếu có thể để chấm dứt việc tiếp tế lương thực và bổ xung quân số của
chúng tôi.

30 Giờ đây khi chúng tôi thấy dân La Man đã bắt đầu xao xuyến như vậy, thì chúng
tôi muốn thực hiện một chiến lược đánh lừa chúng; do đó An Ti Phu ra lệnh cho tôi
phải dẫn những đứa con trai nhỏ của tôi đến một thành phố lân cận, giả vờ làm như
chúng tôi đang tải lương thực tới một thành phố lân cận.

31 Và chúng tôi phải đi đến gần thành phố An Ti Pha Ra, giả vờ làm như chúng tôi sẽ
đi đến thành phố bên kia, ở vùng ranh giới cạnh bờ biển.

32 Và chuyện rằng, chúng tôi đã tiến quân, giả vờ làm như chúng tôi đang tải lương
thực, đến thành phố ấy.

33 Và chuyện rằng, An Ti Phu đã tiến quân với một phần quân đội của ông, và số còn
lại thì để trấn giữ thành. Nhưng ông không tiến quân cho đến khi tôi đã dẫn đạo
quân nhỏ bé của tôi đến gần thành phố An Ti Pha Ra.

34 Và giờ đây, trong thành phố An Ti Pha Ra có một đạo quân La Man hùng hậu
nhất đang trú đóng; phải, đó là một đạo quân đông đảo nhất.

35 Và chuyện rằng, khi chúng được quân do thám về báo tin, chúng liền đem quân ra
đánh chúng tôi.

36 Và chuyện rằng, chúng tôi bỏ chạy về hướng bắc. Và như vậy là chúng tôi đã dụ
được đạo quân La Man mạnh nhất chạy đi xa;

37 Phải, chúng tôi dụ chúng đi thật xa, đến đỗi khi chúng thấy quân của An Ti Phu
hết sức rượt đuổi theo chúng, chúng không rẽ qua bên phải hay bên trái, mà chỉ cắm
đầu tiến quân thẳng tới trước để rượt đuổi chúng tôi; và, như chúng tôi nghĩ, ý định
của chúng là giết chúng tôi trước khi An Ti Phu đuổi kịp chúng, và chúng làm thế để
khỏi bị dân ta bao vây.

38 Và giờ đây, khi An Ti Phu thấy mối hiểm nguy của chúng tôi, ông liền thúc quân
tiến mau lên. Nhưng này, lúc ấy trời đã tối, vậy nên chúng không đuổi kịp chúng tôi
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và An Ti Phu cũng không đuổi kịp chúng nữa. Vì thế mà chúng tôi dừng lại cắm trại
nghỉ qua đêm.

39 Và chuyện rằng, trước khi trời rạng đông sáng hôm sau, này, dân La Man lại đuổi
theo chúng tôi. Lúc bấy giờ chúng tôi không đủ sức đương đầu với chúng; phải, tôi
không để các con trai nhỏ bé của tôi phải rơi vào tay chúng; vậy nên chúng tôi phải
tiếp tục tiến quân, và chúng tôi đã tiến quân vào vùng hoang dã.

40 Giờ đây, chúng không dám rẽ qua bên phải hoặc bên trái, vì chúng sợ bị bao vây; và
tôi cũng không dám rẽ qua bên phải hay bên trái vì sợ bị chúng đuổi kịp, và chúng tôi
sẽ không thể đương cự với chúng mà sẽ bị sát hại, và chúng sẽ chạy thoát; và cứ như
vậy chúng tôi đã chạy trốn vào vùng hoang dã suốt ngày hôm đó cho đến lúc trời tối.

41 Và chuyện rằng, lại một lần nữa, khi ánh sáng ban mai vừa ló dạng, chúng tôi lại
thấy dân La Man đến gần chúng tôi, và chúng tôi phải chạy trốn nữa.

42 Nhưng chuyện rằng, chúng đã không đuổi theo chúng tôi bao xa trước khi chúng
dừng lại; và đó là sáng ngày mồng ba tháng bảy.

43 Và giờ đây, chúng tôi không biết có phải chúng bị An Ti Phu đuổi kịp không,
nhưng tôi nói với quân lính của tôi rằng: Này, chúng ta không biết có phải chúng
dừng lại để chúng ta quay lại đánh chúng, ngõ hầu chúng có thể gạt chúng ta lọt vào
cạm bẫy của chúng hay không;

44 Vậy các con nghĩ sao, hỡi các con trai của ta, các con có muốn tiến đánh chúng
không?

45 Và giờ đây, hỡi anh Mô Rô Ni yêu mến, tôi nói cho anh hay, tôi chưa từng thấy sự
can đảm nào lớn lao như vậy; không, chưa bao giờ có trong toàn thể dân tộc Nê Phi.

46 Vì như tôi vẫn thường gọi họ là con trai của tôi (vì tất cả bọn họ đều còn trẻ) nên
họ nói với tôi rằng: Thưa cha, này, Thượng Đế của chúng ta đang ở với chúng ta, và
Ngài không để cho chúng ta phải ngã gục; vậy chúng ta hãy tiến lên; chúng ta sẽ
không sát hại các đồng bào của chúng ta nếu họ để cho chúng ta yên; vậy chúng ta
phải tiến lên, nếu không thì họ sẽ áp đảo quân của An Ti Phu.

47 Lúc bấy giờ các thanh niên này chưa từng chiến đấu bao giờ, nhưng họ không hề
biết sợ chết; và họ nghĩ đến sự tự do của cha họ nhiều hơn là mạng sống của họ; phải,
họ đã được mẹ của họ dạy rằng, nếu họ không nghi ngờ, Thượng Đế sẽ giải thoát họ.

48 Và họ còn kể lại cho tôi nghe những lời của mẹ họ, và nói như vầy: Chúng tôi
không nghi ngờ gì về việc mẹ chúng tôi đã biết như vậy.

49 Và chuyện rằng, tôi cùng hai ngàn thanh niên của tôi quay lại đương cự với dân La
Man đã đuổi theo chúng tôi. Và giờ đây này, quân của An Ti Phu đã đuổi kịp chúng,
và một cuộc giao chiến tàn khốc đã bắt đầu diễn ra.

50 Quân của An Ti Phu bị mệt mỏi vì cuộc tiến quân xa mà phải đi trong thời gian
gấp rút nên họ sắp bị rơi vào tay dân La Man; và nếu tôi không quay lại với hai ngàn
quân của tôi thì chúng đã đạt được mục đích của chúng rồi.

51 Vì An Ti Phu, cùng nhiều lãnh binh của ông, đã ngã gục dưới gươm, vì mệt mỏi
do cuộc tiến quân cấp tốc của họ—do đó quân của An Ti Phu trở nên rối loạn, vì các
lãnh binh của họ đã ngã gục, nên họ bắt đầu bỏ chạy trước mặt dân La Man.

52 Và chuyện rằng, dân La Man lấy hết can đảm rượt đuổi theo họ, và cứ thế dân La
Man đuổi theo họ rất hăng say trong lúc Hê La Man cùng hai ngàn quân của ông
đánh tập hậu chúng và bắt đầu giết chúng rất nhiều, đến đỗi cả đoàn quân La Man
phải dừng lại và quay qua đánh với Hê La Man.

53 Lúc bấy giờ, khi quân của An Ti Phu thấy dân La Man quay trở lại, họ liền thu góp
quân lính còn lại và tiến đánh mặt sau của dân La Man.
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54 Và giờ đây chuyện rằng, chúng tôi, những người dân Nê Phi, tức là quân của An Ti
Phu, cùng với tôi và hai ngàn quân của tôi, đã bao vây dân La Man và tàn sát chúng;
phải, nhiều đến nỗi chúng phải buộc lòng giao vũ khí và nạp mình làm tù binh.

55 Và giờ đây chuyện rằng, khi chúng đã đầu hàng trước chúng tôi, này, tôi kiểm điểm
lại những thanh niên đã chiến đấu với tôi, vì sợ rằng có nhiều người trong bọn họ đã
bị giết chết.

56 Nhưng này, sự vui mừng của tôi thật lớn lao, vì không có một ai trong bọn họ bị
ngã xuống đất cả; phải, và họ đã chiến đấu dường như với sức mạnh của Thượng Đế;
phải, chưa bao giờ người ta trông thấy ai chiến đấu với một sức mạnh kỳ diệu như vậy;
và với sức mạnh phi thường như vậy họ đã xông vào dân La Man khiến chúng phải
khiếp sợ; và cũng vì vậy mà dân La Man phải chịu nạp mình làm tù binh.

57 Và vì chúng tôi không có chỗ cho tù binh của chúng tôi, để chúng tôi có thể canh
giữ chúng ở xa các đạo quân La Man, nên chúng tôi gởi chúng về xứ Gia Ra Hem La,
và một phần quân của An Ti Phu còn sống sót cũng đi theo với chúng; và phần còn
lại tôi cho sáp nhập với các chiến sĩ Am Môn trẻ tuổi của tôi; và tôi tiến quân trở về
thành phố Giu Đê.

AnMa 57
1 Và giờ đây chuyện rằng, tôi nhận được một bức thư của vua Am Mô Rôn đề nghị, nếu

tôi chịu trao trả tất cả những tù binh mà chúng tôi đã bắt được thì hắn sẽ trao trả cho
chúng tôi thành phố An Ti Pha Ra.

2 Nhưng tôi gởi bức thư trả lời vua ấy rằng, chúng tôi tin chắc chắn là lực lượng của
chúng tôi đủ sức đánh chiếm thành phố An Ti Pha Ra bằng võ lực; và chúng tôi nhận
thấy rằng, nếu đem tù binh đổi lấy thành phố ấy là không khôn ngoan, và chúng tôi
chỉ muốn đem tù binh đổi lấy tù binh mà thôi.

3 Và Am Mô Rôn đã từ chối lời đề nghị trong bức thư của ta, vì hắn không muốn
trao đổi tù binh; vậy nên chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tiến đánh thành phố An Ti Pha
Ra.

4 Nhưng dân An Ti Pha Ra đã rời bỏ thành phố này và trốn qua những thành phố
khác, cũng thuộc chủ quyền của chúng, để tăng cường cho những thành phố đó; và vì
thế mà thành phố An Ti Pha Ra đã rơi vào tay chúng tôi.

5 Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi tám dưới chế độ các phán quan.
6 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ hai mươi chín, chúng tôi nhận được lương thực

tiếp tế và luôn cả quân tiếp viện từ xứ Gia Ra Hem La và các xứ phụ cận, với quân số
lên đến sáu ngàn người, ngoài ra còn có sáu mươi người con trai của dân Am Môn đã
đến sáp nhập với các anh em của họ, tức là nhóm hai ngàn người nhỏ bé của tôi. Và
giờ đây này, chúng tôi rất hùng hậu, phải, và chúng tôi còn được tiếp tế lương thực rất
dồi dào.

7 Và chuyện rằng điều mong muốn của chúng tôi là tiến đánh đạo quân đang trấn
giữ thành phố Cơ Mê Ni.

8 Và giờ đây này, tôi sẽ cho anh thấy rằng, chẳng bao lâu chúng tôi đã thực hiện được
điều chúng tôi mong muốn; phải, với lực lượng hùng hậu của chúng tôi, hay là với một
phần lực lượng hùng hậu của chúng tôi, chúng tôi đã đến bao vây thành phố Cơ Mê
Ni vào lúc ban đêm, ngay trước khi chúng nhận được một chuyến tiếp tế lương thực.

9 Và chuyện rằng, chúng tôi đóng quân quanh thành phố này liên tiếp nhiều đêm;
nhưng chúng tôi phải gối kiếm mà ngủ và đặt quân canh gác để dân La Man không
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thể nhân lúc ban đêm đến tấn công và sát hại chúng tôi được, đó là điều chúng đã
mưu toan nhiều lần; nhưng mỗi lần mưu toan như thế chúng đều bị đổ máu.

10 Sau cùng lương thực tiếp tế cho chúng đã đến, và chúng sắp sửa vào thành phố lúc
ban đêm. Và chúng tôi, là dân Nê Phi, thay vì dân La Man; vậy nên chúng tôi bắt giữ
chúng và lương thực của chúng.

11 Và mặc dù dân La Man bị cắt đứt sự tiếp tế bằng cách này, chúng vẫn cương quyết
bảo vệ thành phố; vậy nên điều cần thiết là chúng tôi phải lấy những lương thực này
gởi về Giu Đê và đem các tù binh của chúng tôi đến xứ Gia Ra Hem La.

12 Và chuyện rằng, chỉ ít ngày sau, dân La Man đã bắt đầu cảm thấy mất hết hy vọng
được tiếp tế; vậy nên chúng đành quy hàng giao thành phố ấy vào tay chúng tôi; và
như vậy là chúng tôi đã thực hiện được ý định của mình là tái chiếm thành phố Cơ
Mê Ni.

13 Nhưng chuyện rằng, số tù binh của chúng tôi quá đông, mặc dù với quân số đông
đảo của chúng tôi, nên chúng tôi bắt buộc phải xử dụng tất cả lực lượng của mình để
canh giữ chúng, hay phải để giết chúng chết.

14 Vì này chúng nổi loạn từng đám đông, và dùng đá và gậy gộc, hay bất cứ vật gì
chúng có thể xử dụng được, để đánh lại, đến đỗi chúng tôi phải giết chết trên hai ngàn
người trong bọn chúng kể từ khi chúng đầu hàng làm tù binh.

15 Vậy nên điều cần thiết đối với chúng tôi là, chúng tôi phải giết chết chúng hay là
canh giữ chúng, với gươm cầm tay, xuống tới xứ Gia Ra Hem La; vả lại lương thực của
chúng tôi chỉ đủ cho dân của chúng tôi dùng mà thôi, mặc dù chúng tôi đã tịch thu
được lương thực của dân La Man.

16 Và giờ đây, trong trường hợp khẩn trương này, việc quyết định số phận những tù
binh ấy đã trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết
định gởi chúng xuống xứ Gia Ra Hem La; vậy nên chúng tôi chọn một số quân của
mình, và giao cho họ trọng trách canh giữ tù binh để đi xuống xứ Gia Ra Hem La.

17 Nhưng chuyện rằng, đến ngày hôm sau họ đã trở về. Và bấy giờ này, chúng tôi
không có hỏi họ về các tù binh; vì này, dân La Man đã đến tấn công chúng tôi, và họ
đã trở về đúng lúc để cứu chúng tôi khỏi rơi vào tay chúng. Vì này, Am Mô Rôn đã
gởi tiếp viện cho chúng lương thực mới và một số quân đông đảo.

18 Và chuyện rằng, những quân lính chúng tôi phái đi với các tù binh đã trở về đúng
lúc để chận đứng chúng khi chúng sắp đánh bại chúng tôi.

19 Nhưng này, đạo quân nhỏ bé gồm hai ngàn sáu mươi quân của tôi đã chiến đấu
một cách hết sức mãnh liệt; phải, họ rất quả cảm trước mặt dân La Man, và giết chết
tất cả những ai chống lại họ.

20 Và trong khi số quân còn lại của chúng tôi sắp lùi bước trước dân La Man, này, hai
ngàn sáu mươi quân ấy đã tỏ ra can đảm và bất khuất.

21 Phải, và họ đã tuân lệnh và chú ý thi hành mọi mệnh lệnh một cách rất chính xác;
phải, và sự việc như vậy là nhờ họ có đức tin; và tôi nhớ tới những lời họ nói với tôi
rằng, mẹ họ đã dạy họ như vậy.

22 Và giờ đây này, chính nhờ những người con trai này của tôi cùng các quân lính đã
được chọn lựa dẫn tù binh đi, là những người chúng tôi mang ơn cho cuộc chiến
thắng vẻ vang này; vì chính họ là những người đã đánh bại dân La Man; vậy nên
chúng bị đánh đuổi về thành phố Man Ti.

23 Và chúng tôi giữ được thành phố Cơ Mê Ni của mình, và không bị gươm đao hủy
diệt hết; tuy nhiên chúng tôi đã chịu tổn thất nặng nề.

24 Và chuyện rằng, sau khi dân La Man đã bỏ chạy, tôi lập tức ra lệnh phải tìm kiếm
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những người lính của tôi bị thương trong đám các xác chết, và cho đem họ đi băng bó
vết thương ngay.

25 Và chuyện rằng, có hai trăm người trong số hai ngàn sáu mươi quân của tôi đã phải
ngất xỉu vì mất máu; tuy nhiên, nhờ lòng nhân từ của Thượng Đế, và trước sự ngạc
nhiên của chúng tôi và cả sự vui mừng của toàn quân đội chúng tôi, không có một
người nào trong bọn họ bị giết cả; phải, và trong số bọn họ cũng không có một ai mà
không bị thương tích nhiều.

26 Và giờ đây, việc họ được bảo tồn là điều làm cho toàn thể quân đội của chúng tôi
phải kinh dị; phải, họ đã được toàn mạng trong lúc có một ngàn chiến hữu của chúng
tôi đã bị giết chết. Và chúng tôi chỉ biết gọi đó là quyền năng phép lạ của Thượng Đế,
nhờ đức tin vững chắc của họ về những điều mà họ đã được giáo huấn để tin
rằng—có một Đấng Thượng Đế công bình, và bất cứ ai không nghi ngờ đều sẽ được
quyền năng kỳ diệu của Ngài bảo tồn.

27 Bấy giờ đó là đức tin của những người tôi vừa nói; họ là những người trẻ tuổi, trí
óc cương quyết, và luôn luôn đặt sự tin cậy của mình vào nơi Thượng Đế.

28 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi chúng tôi chăm sóc xong các thương binh của
chúng tôi và cho chôn cất hết các xác chết của quân mình và luôn cả xác chết của dân
La Man, mà có rất nhiều, này, chúng tôi hỏi Ghi Đơ về các tù binh mà họ đã dẫn đi
xuống xứ Gia Ra Hem La.

29 Lúc bấy giờ Ghi Đơ là tổng lãnh binh của nhóm quân lính được chỉ định để canh
giữ dẫn chúng xuống xứ đó.

30 Và sau đây là những lời của Ghi Đơ nói với tôi: Này, chúng tôi đã dẫn tù binh lên
đường xuống xứ Gia Ra Hem La. Và chuyện rằng, chúng tôi đã gặp những quân do
thám của chúng ta, tức là những quân được phái đi dò xét các nơi đóng quân của dân
La Man.

31 Và họ đã la lên cho chúng tôi nghe rằng: Này, quân La Man đang tiến về thành
phố Cơ Mê Ni; và này, chúng sẽ tấn công họ, phải, và sẽ hủy diệt dân của chúng ta.

32 Và chuyện rằng, các tù binh của chúng tôi khi nghe nói như vậy liền lấy lại can
đảm và nổi loạn chống lại chúng tôi.

33 Và chuyện rằng, vì chúng nổi loạn nên chúng tôi phải dùng gươm để đối phó với
chúng. Và chuyện rằng, chúng lao từng đám vào đầu gươm của chúng tôi. Trong cuộc
xô xát ấy, một số lớn bọn chúng bị giết chết; và số còn lại thì phá vòng vây chạy trốn
chúng tôi.

34 Và này, khi chúng chạy trốn, và chúng tôi không thể đuổi theo kịp chúng được,
chúng tôi liền cấp tốc tiến quân về phía thành phố Cơ Mê Ni; và này, chúng tôi đã trở
về đúng lúc để có thể giúp đỡ các đồng bào của chúng tôi bảo vệ thành phố.

35 Và này, chúng ta lại một lần nữa được giải thoát khỏi bàn tay của kẻ thù mình. Và
phước thay danh Thượng Đế của chúng ta; vì này, chính Ngài đã giải thoát chúng ta;
phải chính Ngài đã thực hiện điều vĩ đại này cho chúng ta.

36 Giờ đây chuyện rằng, khi tôi, Hê La Man, nghe xong những lời này của Ghi Đơ,
tôi tràn ngập nỗi vui mừng khôn tả, vì lòng nhân từ của Thượng Đế trong việc bảo
tồn chúng tôi để chúng tôi khỏi bị tận diệt; phải, và tôi tin rằng, linh hồn của những
người bị giết đã được bước vào chốn an nghỉ của Thượng Đế của họ.
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AnMa 58
1 Và này, giờ đây chuyện rằng, mục tiêu kế tiếp của chúng tôi là chiếm lấy thành phố

Man Ti; nhưng này, không có cách nào để cho chúng tôi có thể dụ chúng ra khỏi
thành phố bằng những đám quân nhỏ bé của mình. Vì này, chúng vẫn còn nhớ
những điều chúng tôi đã gây ra cho chúng trước kia, vì thế chúng tôi không thể nhử
chúng ra khỏi các đồn lũy của chúng được.

2 Vả lại quân số chúng đông hơn quân chúng tôi nhiều nên chúng tôi không dám
đến tấn công chúng tại các đồn lũy của chúng.

3 Phải, và điều cần thiết là chúng tôi phải dùng người của mình để giữ những phần
đất mà chúng tôi đã tái chiếm được; vậy nên, điều cần thiết là chúng tôi phải chờ đợi,
để chúng tôi có thể nhận thêm viện binh từ xứ Gia Ra Hem La và một chuyến tiếp tế
lương thực mới nữa.

4 Và chuyện rằng, tôi phái một sứ giả đến vị cai trị xứ chúng ta, để báo cáo cho ông
ta biết những sự việc của dân chúng tôi. Và chuyện rằng chúng tôi trông đợi quân tiếp
viện và lương thực từ xứ Gia Ra Hem La gởi đến.

5 Nhưng này, việc này cũng không giúp ích gì cho chúng tôi bao nhiêu, vì dân La
Man cũng tiếp nhận được quân số lớn lao và nhiều lương thực hằng ngày; và tình
trạng của chúng tôi lúc ấy là như vậy.

6 Và thỉnh thoảng dân La Man xông ra đánh chúng tôi, chúng quyết dùng mưu kế để
hủy diệt chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi không thể giao chiến với chúng vì chúng có
những nơi ẩn nấp và các đồn lũy.

7 Và chuyện rằng, chúng tôi phải chờ đợi trong tình thế khó khăn như vậy trong
nhiều tháng, cho đến khi chúng tôi gần chết vì thiếu lương thực.

8 Nhưng chuyện rằng, chúng tôi đã nhận được lương thực, chuyến lương thực này
được mang đến bởi một đạo quân hai ngàn người đến giúp chúng tôi; và đây là tất cả
sự tiếp tế mà chúng tôi đã nhận được để bảo vệ bản thân và xứ sở mình khỏi rơi vào
tay kẻ thù, phải, để đương đầu lại với một kẻ thù đông vô kể.

9 Và giờ đây, nguyên do nào đã gây ra sự khó khăn cho chúng tôi, hay nguyên do nào
khiến cho họ không gởi thêm lực lượng đến chúng tôi, thì chúng tôi không biết được;
vì thế, chúng tôi rất buồn rầu và cũng rất sợ hãi, e rằng những sự đoán phạt của
Thượng Đế sẽ giáng xuống xứ sở chúng ta làm cho chúng ta đổ ngã và hoàn toàn bị
hủy diệt.

10 Vậy nên chúng tôi đã dâng hết tâm hồn ra cầu nguyện lên Thượng Đế, xin Ngài
ban thêm sức mạnh cho chúng tôi, và giải thoát chúng tôi khỏi bàn tay của kẻ thù,
phải, và xin Ngài cho chúng tôi sức mạnh để chúng tôi có thể giữ được các thành phố,
đất đai, và tài sản của chúng ta, để nuôi dưỡng dân của chúng ta.

11 Phải, và chuyện rằng, Chúa, Thượng Đế của chúng ta, quả đã viếng thăm chúng tôi
với đảm bảo rằng, Ngài sẽ giải thoát chúng tôi; phải, vì Ngài đã phán sự bình an vào
tâm hồn chúng tôi và ban cho chúng tôi một đức tin lớn lao, và khiến chúng tôi thấy
mình phải đặt hy vọng vào sự giải thoát nơi Ngài.

12 Và chúng tôi lấy lại được can đảm với lực lượng nhỏ bé mà chúng tôi vừa nhận
được, và chúng tôi cương quyết chinh phục kẻ thù của mình và bảo vệ đất đai, tài sản,
vợ con, và chính nghĩa tự do của chúng ta.

13 Và do đó, chúng tôi đã đem hết lực lượng đi đánh dân La Man trong thành phố
Man Ti; và chúng tôi đã cắm trại cạnh vùng hoang dã, gần thành phố đó.

14 Và chuyện rằng, đến ngày hôm sau, khi dân La Man trông thấy chúng tôi đang ở
trong ranh giới cạnh vùng hoang dã gần thành phố, chúng bèn sai người đi do thám
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quanh trại chúng tôi, để khám phá quân số và lực lượng của quân đội chúng tôi.
15 Và chuyện rằng, khi chúng thấy rằng, chúng tôi không mạnh, theo quân số của

chúng tôi, và vì sợ rằng chúng tôi sẽ cắt đứt đường tiếp tế của chúng, nếu chúng không
xuất quân giao chiến để sát hại chúng tôi, và chúng cũng cho rằng, chúng sẽ dễ dàng
hủy diệt chúng tôi với những đạo quân đông đảo của chúng, vậy nên chúng bắt đầu
chuẩn bị ra giao chiến với chúng tôi.

16 Và khi chúng tôi trông thấy chúng đang chuẩn bị ra giao chiến với chúng tôi, này,
tôi liền cho Ghi Đơ đem một cánh quân nhỏ vào ẩn nấp trong vùng hoang dã, và luôn
cả Tê Ôm Nơ cũng đem một cánh quân nhỏ vào ẩn nấp trong vùng hoang dã.

17 Bấy giờ, Ghi Đơ và quân của ông ta thì ở bên mặt, còn những người kia thì ở bên
trái; và khi họ đã ẩn nấp xong, này, tôi đã ở lại với số quân còn lại của tôi, tại nơi
chúng tôi đã dựng lều trại lần đầu tiên để đợi dân La Man đến giao chiến.

18 Và chuyện rằng, dân La Man quả đã tiến đánh chúng tôi với đạo quân đông đảo
của chúng. Và khi chúng đã đến gần, và sắp sửa xông tới tấn công chúng tôi bằng
gươm thì tôi liền ra lệnh cho quân của tôi, tức là những người còn ở lại với tôi, phải
rút lui vào vùng hoang dã.

19 Và chuyện rằng, dân La Man đuổi theo chúng tôi thật nhanh, vì chúng rất muốn
đuổi kịp để giết chết chúng tôi nên chúng đã đuổi theo chúng tôi vào vùng hoang dã;
và chúng tôi đã chạy vượt qua giữa Ghi Đơ và Tê Ôm Nơ mà họ không bị dân La Man
khám phá ra được.

20 Và chuyện rằng, khi dân La Man đã chạy qua, hay khi đạo quân chạy qua rồi, thì
Ghi Đơ và Tê Ôm Nơ đều từ chỗ ẩn nấp của mình xông ra chận đường không cho
những quân do thám La Man quay trở về thành.

21 Và chuyện rằng, sau khi chận đường chúng xong, họ liền chạy tới thành phố và
đánh úp những quân còn ở lại để giữ thành, kết quả là họ đã giết chúng chết và chiếm
lấy thành phố.

22 Bấy giờ, việc này sỡ dĩ thực hiện được là nhờ dân La Man đã để cho tất cả quân đội
của chúng bị dẫn dụ vào vùng hoang dã, chỉ còn lại có một số ít lính canh phòng mà
thôi.

23 Và chuyện rằng, Ghi Đơ và Tê Ôm Nơ, nhờ cách này đã chiếm được các đồn lũy
của chúng. Và chuyện rằng, chúng tôi, sau khi đi một thời gian lâu trong vùng hoang
dã, đã thẳng tiến về phía xứ Gia Ra Hem La.

24 Và khi dân La Man thấy chúng đang tiến quân hướng về xứ Gia Ra Hem La, thì
chúng sợ hãi vô cùng, e rằng một mưu kế đã được sắp đặt trước để đưa chúng vào
đường hủy diệt; vậy nên chúng bắt đầu rút lui vào vùng hoang dã, phải, chúng rút về
đúng theo con đường chúng đã đến.

25 Và này, lúc ấy trời đã tối, chúng bèn dựng lều lên, vì các tổng lãnh binh của dân La
Man nghĩ rằng, dân Nê Phi đã mệt mỏi vì cuộc tiến quân của họ; và chúng còn cho
rằng, chúng đã rượt đuổi toàn thể quân đội của họ, nên chúng không còn lo lắng gì về
thành phố Man Ti nữa.

26 Giờ đây chuyện rằng, khi đêm đến, tôi ra lệnh cho quân lính của tôi không được
ngủ, mà họ phải tiến quân theo một ngả khác hướng về xứ Man Ti.

27 Và nhờ chúng tôi tiến quân ban đêm, nên này, đến sáng hôm sau, chúng tôi đã đi
trước dân La Man rất xa, đến đỗi chúng tôi đã đến thành phố Man Ti trước chúng.

28 Và chuyện rằng, như vậy là nhờ dùng mưu kế này chúng tôi đã chiếm được thành
phố Man Ti mà không phải làm đổ máu.

29 Và chuyện rằng, khi quân La Man trở về gần thành phố ấy, và thấy chúng tôi đang
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sẵn sàng chờ đón chúng, thì chúng rất đỗi ngạc nhiên và khiếp sợ vô cùng, đến đỗi
chúng phải chạy trốn vào vùng hoang dã.

30 Phải, và chuyện rằng, tất cả quân La Man đều chạy trốn khỏi vùng đất này. Nhưng
này, chúng đã đem theo nhiều phụ nữ và trẻ con ra khỏi xứ.

31 Và những thành phố bị dân La Man đánh chiếm, tất cả đều nay lại thuộc quyền sở
hữu của chúng tôi vào lúc này; và cha mẹ cùng vợ con chúng tôi nay lại được trở về
mái nhà của họ, tất cả chỉ trừ những người bị dân La Man bắt cầm tù và dẫn đi.

32 Nhưng này, quân của chúng tôi ít không đủ để bảo vệ số thành phố quá nhiều và
tài sản quá lớn lao như vậy.

33 Nhưng này, chúng tôi đặt tin cậy vào nơi Thượng Đế của chúng ta là Đấng đã ban
cho chúng tôi sự thắng trận vẻ vang trên đất này khiến chúng tôi tái chiếm lại được tất
cả những thành phố và những đất đai thuộc quyền sở hữu của chúng ta.

34 Và giờ đây, chúng tôi vẫn không biết vì nguyên nhân nào chính quyền không gởi
thêm lực lượng tiếp viện cho chúng tôi, và ngay cả những người đến với chúng tôi
cũng không hiểu tại sao chúng tôi không nhận được lực lượng tiếp viện thêm.

35 Này, chúng tôi không biết có phải vì anh đã thất bại nên anh đã dẫn đi lực lượng
tăng cường tại phần đất này; nếu việc đó quả đúng như vậy, thì chúng tôi không muốn
ta thán nữa.

36 Còn nếu không phải như vậy, này, chúng tôi e rằng có một phe nhóm đối lập nào
trong chính quyền đã ngăn cản không cho gởi thêm viện binh đến giúp chúng tôi, vì
chúng tôi biết rằng, họ có nhiều quân hơn số quân họ đã gởi tới cho chúng tôi.

37 Nhưng này, điều ấy không thành vấn đề—chúng tôi tin Thượng Đế sẽ giải cứu
chúng tôi, mặc dù với sự yếu kém của quân chúng tôi, phải, và sẽ giải cứu chúng tôi
thoát khỏi bàn tay của kẻ thù của chúng ta.

38 Này, đây là năm thứ hai mươi chín, vào lúc cuối năm, và chúng tôi đã chiếm hữu lại
đất đai của mình, còn dân La Man thì chạy trốn về xứ Nê Phi.

39 Và những người con trai của dân Am Môn, những người mà tôi đã từng khen ngợi
rất nhiều, hiện nay đang ở với tôi trong thành phố Man Ti; và Chúa đã nâng đỡ họ,
phải, và gìn giữ cho họ khỏi phải ngã dưới lưỡi gươm, khiến cho họ không bị thiệt
mạng một người nào.

40 Nhưng này, họ cũng bị nhiều vết thương, tuy nhiên họ đứng vững trong nền tự do
mà Thượng Đế đã làm cho họ được tự do; và họ rất nghiêm chỉnh trong việc tưởng
nhớ tới Chúa, Thượng Đế của họ, hằng ngày; phải, họ luôn luôn cố gắng tuân giữ các
luật lệ, các mạng lệnh và các lệnh truyền của Ngài; và đức tin của họ rất mạnh mẽ đối
với những lời tiên tri về những điều sẽ phải xảy đến.

41 Và giờ đây, hỡi anh Mô Rô Ni yêu mến, cầu xin Chúa, Thượng Đế của chúng ta, là
Đấng đã cứu chuộc và làm cho chúng ta được tự do, gìn giữ anh luôn luôn trong sự
hiện diện của Ngài; phải, và cầu xin Ngài ưu đãi dân này để anh có thể thành công
trong việc chiếm lại tất cả những gì đã bị dân La Man chiếm đoạt khỏi chúng ta, đó là
những gì để nuôi dưỡng chúng ta. Và giờ đây, này, tôi xin chấm dứt bức thư của tôi.
Tôi là Hê La Man, con trai của An Ma.

AnMa 59
1 Giờ đây chuyện rằng, trong năm thứ ba mươi dưới chế độ các phán quan của dân Nê

Phi, sau khi Mô Rô Ni nhận được và đọc xong bức thư của Hê La Man, ông rất đỗi
vui mừng về sự an lạc, phải, về sự thành công vô cùng lớn lao mà Hê La Man đã thu
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hoạch được trong việc chiếm lại đất đai đã bị mất.
2 Phải, và ông cũng công bố cho tất cả dân của ông ở khắp quanh vùng ông cư ngụ

biết tin ấy để họ cùng vui mừng.
3 Và chuyện rằng, ông cấp tốc gởi một bức thư cho Pha Hô Ran, yêu cầu ông ta cho

quy tụ người lại để gởi đến tăng cường cho Hê La Man, nghĩa là cho quân đội của Hê
La Man, để Hê La Man có thể dễ dàng bảo vệ phần lãnh thổ mà ông ta đã được thành
công một cách hết sức kỳ diệu trong việc chiếm lại lãnh thổ ấy.

4 Và chuyện rằng, sau khi gởi bức thư này về xứ Gia Ra Hem La xong, Mô Rô Ni bắt
đầu sắp đặt kế hoạch để ông có thể chiếm lại những tài sản và những thành phố mà
dân La Man đã tước đoạt khỏi họ.

5 Và chuyện rằng, trong lúc Mô Rô Ni đang chuẩn bị để đi đánh lại dân La Man như
vậy, này, dân Nê Phi Ha, tức là những người dân từ các thành phố Mô Rô Ni, thành
phố Lê Hi, và thành phố Mô Ri An Tôn quy tụ về đó, đang bị dân La Man tấn công.

6 Phải, ngay cả những người bị bắt buộc chạy trốn khỏi xứ Man Ti và những vùng
quanh đó nay cũng đã đến gia nhập với dân La Man trong vùng đất này.

7 Và do đó mà chúng đã trở nên vô cùng đông đảo, phải, chúng nhận được thêm lực
lượng mỗi ngày, và do lệnh của Am Mô Rôn, chúng tấn công dân Nê Phi Ha, và
chúng bắt đầu giết chết họ bằng một cuộc tàn sát vô cùng lớn lao.

8 Và quân của chúng quá đông đảo đến nỗi những dân Nê Phi Ha còn lại phải chạy
trốn và qua sáp nhập với quân đội của Mô Rô Ni.

9 Và lúc bấy giờ, trong khi Mô Rô Ni đã nghĩ rằng cần phải gởi thêm quân qua
thành phố Nê Phi Ha để giúp dân chúng bảo vệ thành phố ấy, vì ông biết rằng, giữ
cho thành phố ấy khỏi rơi vào tay dân La Man thì dễ hơn là đánh chiếm lại, và ông
cho rằng họ có thể bảo vệ thành phố ấy một cách dễ dàng.

10 Vậy nên, ông giữ lại tất cả lực lượng của mình để bảo vệ những vùng ông đã khôi
phục được.

11 Và giờ đây, khi Mô Rô Ni thấy thành phố Nê Phi Ha đã thất thủ, ông rất đỗi đau
buồn, và ông bắt đầu nghi ngờ, phải chăng vì sự tà ác của dân chúng khiến họ phải rơi
vào tay các đồng bào của họ.

12 Đây cũng là trường hợp của tất cả các tổng lãnh binh của ông. Họ cũng nghi ngờ và
ngạc nhiên về sự tà ác của dân chúng, và cũng vì vậy mà dân La Man đã thắng được họ.

13 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni rất tức giận chính quyền vì sự lãnh đạm của họ đối với
nền tự do của xứ sở họ.

AnMa 60
1 Và chuyện rằng, ông lại viết thư cho quan cai trị toàn xứ là Pha Hô Ran, và sau đây là

những lời lẽ mà ông đã viết: Này, tôi gởi bức thư của tôi cho Pha Hô Ran, ở thành
phố Gia Ra Hem La, là vị trưởng phán quan, và là quan cai trị toàn xứ, và đồng thời
cũng gởi đến các vị đã được dân chúng này chọn lựa để cai quản và quản trị các công
việc trong cuộc chiến này.

2 Và này, tôi có một vài điều cần phải nói với họ để lên án họ; vì này, chính các người
cũng tự biết rằng, các người đã được chỉ định để triệu tập quân lính, và trang bị cho
họ gươm, đao cùng đủ các loại vũ khí chiến tranh khác để gởi họ đi đương cự với dân
La Man ở bất cứ nơi nào có chúng xâm nhập xứ sở chúng ta.

3 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay rằng, chính bản thân tôi và quân lính của
tôi cùng Hê La Man và quân lính của anh ta đã trải qua biết bao gian khổ lớn lao;
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phải, chúng tôi đã chịu sự đói khát, mệt nhọc, và khốn khổ mọi bề.
4 Nhưng này, nếu chúng tôi chỉ chịu đựng có bấy nhiêu thôi thì chúng tôi cũng

không ta thán hay than phiền làm gì.
5 Nhưng này, dân ta bị tàn sát khủng khiếp làm sao; phải, hằng ngàn người đã ngã

gục dưới gươm đao, trong lúc, lẽ ra họ không phải chết như vậy, nếu các người tăng
cường cho các đạo quân của chúng tôi và cứu trợ họ. Phải, sự thờ ơ của các người đối
với chúng tôi thật quá lớn lao.

6 Và, giờ đây này, chúng tôi muốn biết lý do của sự thờ ơ lớn lao này; phải, chúng tôi
muốn biết lý do của thái độ vô tâm của các người.

7 Các người lẽ nào lại nghĩ rằng mình vẫn được an tọa trên ngôi vị của mình với một
thái độ vô tâm kỳ dị như vậy trong lúc kẻ thù của các người đang gieo rắc công việc
chết chóc chung quanh các người? Phải, trong lúc chúng tàn sát hằng ngàn đồng bào
của các người—

8 Phải, trong lúc họ đã hướng về các người để tìm sự che chở, phải, họ đã tôn các
người lên một ngôi vị để các người có thể cứu giúp họ, phải, để các người có thể gởi
các đạo quân đến họ, để tăng cường cho họ và cứu nguy cho hằng ngàn người của họ
khỏi phải ngã gục dưới gươm đao.

9 Nhưng này, như vậy chưa phải là hết—các người còn giữ lại lương thực không
chịu gởi tới cho họ, trong lúc nhiều người chiến đấu và đổ máu đến mạng sống của họ
ra vì ước nguyện lớn lao của họ là được thấy sự an lạc của dân này; phải, và họ đã thực
hiện điều này trong lúc họ gần chết vì đói, nguyên do bởi sự thờ ơ quá sức của các
người đối với họ.

10 Và giờ đây, hỡi các anh em yêu mến—vì các anh em cần phải được yêu mến; phải,
các anh em cần phải tự thúc đẩy mình một cách cần mẫn hơn cho sự an lạc và nền tự
do của dân này; nhưng này, các anh em đã quá thờ ơ đến đỗi máu của hằng ngàn
người sẽ đổ trên đầu các anh em để đòi báo oán; phải, vì tiếng gào thét và những nỗi
đau khổ của họ đã được Thượng Đế biết tới—

11 Này, các người có nghĩ rằng, các người có thể ngồi yên trên ngôi vị của mình, và vì
lòng nhân từ vô biên của Thượng Đế, các người có thể không phải làm gì mà Ngài vẫn
giải thoát cho các người chăng? Này, nếu các người nghĩ vậy thì các người đã nghĩ
một cách vô ích.

12 Các người có cho rằng, sở dĩ có quá nhiều đồng bào bị giết là vì họ đã tà ác chăng?
Tôi nói cho các người hay, nếu các người nghĩ vậy thì các người đã nghĩ một cách vô
ích; vì tôi nói cho các người hay, có nhiều người đã ngã gục dưới gươm đao; và này,
các người sẽ bị kết tội về việc đó;

13 Vì Chúa chịu để cho những người ngay chính bị giết chết ngõ hầu công lý và sự
đoán phạt của Ngài có thể giáng xuống những kẻ tà ác; vậy nên, các người chớ cho
rằng, những người ngay chính bị loại bỏ bởi vì họ bị giết chết; nhưng này, chính họ
được bước vào chốn an nghỉ của Chúa, Thượng Đế của họ.

14 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay, tôi hết sức lo sợ sự đoán phạt của Thượng
Đế sẽ giáng xuống dân này, vì sự quá biếng nhác của họ, phải, sự quá biếng nhác của
chính quyền chúng ta, và sự thờ ơ quá sức của họ đối với đồng bào của họ, phải, đối
với những người đã bị giết chết.

15 Vì nếu không có sự tà ác khởi đầu từ giới lãnh đạo của chúng ta, thì chúng ta đã
đương đầu được với kẻ thù, khiến chúng không thể thắng chúng ta được.

16 Phải, nếu không có cuộc chiến xảy ra giữa chúng ta; phải, nếu không có những
phần tử bảo hoàng, là những kẻ đã làm đổ máu nhiều ở giữa chúng ta; phải, vào lúc
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chúng ta tranh chiến lẫn nhau, nếu chúng ta biết đoàn kết sức mạnh của chúng ta,
như trước kia chúng ta đã làm; phải, nếu không có tham vọng của những người bảo
hoàng muốn có uy quyền và quyền hành đối với chúng ta; nếu những kẻ ấy trung
thành với chính nghĩa tự do của chúng ta mà đoàn kết với chúng ta, và chống lại kẻ
thù của chúng ta, thay vì cầm gươm đánh lại chúng ta, đó là nguyên nhân của biết bao
cuộc đổ máu giữa chúng ta; phải, nếu chúng ta đã tiến đánh kẻ thù trong sức mạnh
của Chúa, thì chúng ta đã đánh tan được kẻ thù của mình, vì điều này được thực hiện
dựa trên sự ứng nghiệm lời của Ngài.

17 Nhưng này, giờ đây dân La Man đang tấn công chúng ta, chúng đã chiếm cứ đất đai
của chúng ta và dùng gươm sát hại dân của chúng ta, phải, đàn bà và trẻ con của chúng
ta, và còn bắt họ đem đi tù đày, khiến họ phải chịu đủ mọi thứ khốn khổ, và điều này
đã xảy ra cũng vì sự tà ác của những kẻ muốn tìm kiếm uy quyền và quyền hành, phải,
chính đó là những người bảo hoàng.

18 Nhưng tại sao tôi phải nói nhiều về vấn đề này như vậy? Vì chúng tôi không biết
có phải chính các người cũng đang tìm kiếm uy quyền hay không. Chúng tôi không
biết có phải các người cũng là những người phản bội tổ quốc hay không.

19 Hay là vì các người đang sống tại trung tâm xứ sở của chúng ta, và các người được
bao quanh bởi sự an toàn, nên các người đã hờ hững với chúng tôi, các người không
gởi lương thực đến tiếp tế cho chúng tôi, và phái quân lính đến tăng cường cho các
đạo quân của chúng tôi?

20 Phải chăng các người đã quên những lệnh truyền của Chúa, Thượng Đế của các
người? Phải, các người đã quên sự tù đày của tổ phụ chúng ta rồi chăng? Phải chăng
các người đã quên rằng chúng ta đã nhiều lần được giải thoát khỏi bàn tay kẻ thù?

21 Hay phải chăng các người cho rằng, Chúa sẽ giải thoát chúng ta dù chúng ta vẫn an
tọa trên ngôi vị và không tận dụng những phương tiện mà Chúa đã ban cho chúng ta?

22 Phải, có thể nào các người vẫn được ngồi trong sự nhàn hạ và được bao quanh bởi
hằng ngàn kẻ, phải, hằng vạn kẻ được ngồi trong sự nhàn hạ như các người, trong lúc
có hằng ngàn người khác ở biên thùy của xứ sở đang bị ngã gục dưới lưỡi gươm, phải,
đang bị thương và đổ máu?

23 Các người có cho rằng, Thượng Đế sẽ xem các người là những kẻ vô tội trong khi
các người vẫn ngồi yên mà nhìn những việc đó xảy ra không? Này, tôi nói cho các
người hay, không. Giờ đây tôi mong các người hãy nhớ là Thượng Đế đã phán rằng
mặt trong của bình phải được tẩy sạch trước, và rồi mặt ngoài của bình cũng phải
được tẩy sạch.

24 Và giờ đây, trừ phi các người hối cải những điều mình đã làm, và bắt đầu đứng lên
và hành động, và gởi lương thực cùng quân lính đến cho chúng tôi và Hê La Man, để
cho anh ta có thể bảo vệ những phần đất của xứ sở chúng ta mà anh ta đã tái chiếm
được, và đồng thời để cho chúng tôi có thể khôi phục lại những phần đất còn lại
thuộc quyền sở hữu của chúng ta trong những vùng này. Này, điều cần thiết là chúng
ta chớ nên tranh chiến với dân La Man nữa cho đến khi chúng ta tẩy sạch bên trong
bình của chúng ta, phải, đó là thành phần đầu não trong chính quyền của chúng ta.

25 Và trừ phi các người chấp thuận những điều yêu cầu trong bức thư của tôi, và bước
ra cho tôi thấy là các người thực sự có tinh thần tự do và cố gắng củng cố và tăng
cường các đạo quân của chúng tôi, và gởi lương thực để nuôi dưỡng họ, này, tôi sẽ để
lại một phần những người dân tự do của tôi để bảo vệ vùng này, và tôi sẽ để lại sức
mạnh cùng phước lành của Thượng Đế cho họ, khiến chẳng có một quyền năng nào
có thể tác động chống lại họ được—
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26 Và sở dĩ được vậy là nhờ đức tin vững chắc của họ và lòng kiên nhẫn của họ trong
những nỗi gian truân của họ—

27 Và tôi sẽ đến với các người, và nếu có ai trong số các người muốn có tự do, phải, dù
chỉ là một chút sự tự do còn sót lại, này, tôi sẽ khuấy động sự nổi loạn trong đám các
người, cho đến khi nào những kẻ mong muốn chiếm đoạt uy quyền và quyền hành sẽ
bị tận diệt.

28 Phải, này, tôi không sợ uy quyền và quyền hành của các người, mà chỉ có Thượng
Đế của tôi là Đấng tôi mới kính sợ; và chính do các lệnh truyền của Ngài mà tôi cầm
gươm lên để bảo vệ chính nghĩa tổ quốc, và cũng vì sự bất chính của các người mới
khiến chúng tôi phải chịu nhiều tổn thất như vậy.

29 Này đã tới lúc, phải, lúc ấy đã gần kề, nếu các người không vùng lên bảo vệ tổ quốc
và con cháu mình, thì gươm công lý sẽ treo trên đầu các người; phải, nó sẽ rơi xuống
trên các người và viếng phạt các người cho đến khi các người phải bị hủy diệt hoàn
toàn.

30 Này, tôi chờ sự tiếp viện của các người đây; và nếu các người không cứu giúp chúng
tôi, này, tôi sẽ đến với các người ngay tại xứ Gia Ra Hem La, và sẽ dùng gươm đánh
các người cho đến chừng nào các người không còn quyền lực gì nữa để cản trở đà tiến
triển của dân này trong chính nghĩa tự do của chúng ta.

31 Vì này, Chúa sẽ không chịu để cho các người được sống còn và lớn mạnh trong sự
bất chính của mình để hủy diệt dân ngay chính của Ngài.

32 Này, phải chăng các người có thể cho rằng, Chúa sẽ tha các người và sẽ đứng ra
đoán phạt dân La Man, trong khi chỉ vì truyền thống của tổ phụ chúng nên chúng
mới có lòng thù hận, phải, và lòng thù hận này đã tăng lên gấp đôi bởi những kẻ ly
khai khỏi chúng ta, trong lúc sự bất chính của các người là do lòng yêu thích danh
vọng và những điều phù phiếm của thế gian?

33 Các người biết là các người đã vi phạm các luật pháp của Thượng Đế, và các người
biết là các ngươi đã chà đạp những luật pháp đó dưới chân mình. Này, Chúa có phán
với tôi rằng: Nếu những kẻ được các ngươi chỉ định lên làm người cai trị mình mà
không hối cải những tội lỗi và những điều bất chính của chúng, thì các ngươi hãy nổi
lên đánh chúng.

34 Và giờ đây này, tôi, Mô Rô Ni, theo những giao ước mà tôi đã lập, bắt buộc phải
tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế của tôi; vì thế tôi mong các người hãy
tuân theo lời của Thượng Đế, và cấp tốc gởi lương thực cùng quân lính đến cho tôi và
Hê La Man.

35 Và này, nếu các người không làm như vậy thì tôi sẽ đến với các người tức khắc; vì
kìa, Thượng Đế sẽ không để cho chúng tôi phải chết đói; vậy nên, Ngài sẽ ban phần
lương thực của các người cho chúng tôi, dù có phải dùng đến lưỡi gươm. Giờ đây, các
người hãy để tâm làm tròn lời của Thượng Đế.

36 Này, tôi là Mô Rô Ni, tổng lãnh binh của các người, tôi không tìm kiếm uy quyền,
mà chỉ tìm cách kéo nó xuống. Tôi không tìm kiếm danh vọng của thế gian, mà chỉ
tìm kiếm sự vinh quang của Thượng Đế tôi và sự tự do và an lạc cho tổ quốc tôi. Và
tôi xin chấm dứt bức thư của tôi như vậy.

AnMa 61
1 Này, giờ đây chuyện rằng, chẳng bao lâu sau khi Mô Rô Ni gởi bức thư cho quan cai

trị toàn xứ, ông nhận được bức thư phúc đáp của Pha Hô Ran, quan cai trị toàn xứ.
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Và sau đây là những lời ông nhận được:
2 Tôi, Pha Hô Ran, là quan cai trị toàn xứ này, xin gởi những lời này đến cùng Mô

Rô Ni, vị tổng lãnh binh của quân đội. Này, tôi nói cho anh hay, hỡi anh Mô Rô Ni,
tôi không vui sướng trong những nỗi đau khổ lớn lao của anh, phải, nó đã làm cho
tâm hồn tôi phiền muộn.

3 Nhưng này, có những kẻ quả đã vui sướng trong những nỗi đau khổ của anh, phải,
đến đỗi đã nổi loạn chống đối tôi và luôn cả những người tự do của tôi, phải, và
những kẻ phản loạn đó thật là đông đảo.

4 Và chính những kẻ đã tìm cách truất phế tôi khỏi ghế xét xử đã gây ra sự bất chính
lớn lao này; vì những kẻ ấy đã dùng sự phỉnh gạt lớn lao và dẫn dắt trái tim của biết
bao nhiêu người đi lạc lối. Đó là nguyên nhân gây ra sự đau khổ sâu xa giữa chúng ta;
những kẻ đó đã ngăn chận lương thực của chúng ta và còn hăm dọa những người dân
tự do của chúng ta làm họ không đến với anh được.

5 Và này, chúng đánh đuổi tôi đi, làm tôi phải chạy trốn đến xứ Ghê Đê Ôn với số
quân lính mà tôi có thể quy tụ được.

6 Và này, tôi đã gởi một hịch truyền cho khắp miền lãnh thổ này; và này, họ đang
quy tụ về với chúng tôi mỗi ngày một đông, để cầm khí giới bảo vệ tổ quốc và nền tự
do của họ, và để trả thù cho những sự tổn hại của chúng tôi.

7 Và họ đã đến với chúng tôi đông đến nỗi những kẻ phản loạn chống chúng tôi phải
ở vào tình thế bị thách đố, phải, đến nỗi chúng phải sợ chúng tôi và không dám xuất
quân giao chiến với chúng tôi.

8 Chúng đã chiếm được vùng đất ấy, tức là thành phố Gia Ra Hem La; chúng đã lập
một người lên làm vua cai trị chúng, và người này đã viết một bức thư cho vua dân La
Man xin được liên kết với vua này; trong sự liên kết đó, hắn thỏa thuận duy trì thành
phố Gia Ra Hem La, vì nghĩ rằng, nếu hắn duy trì được thành phố Gia Ra Hem La
thì dân La Man sẽ dễ dàng thôn tính những phần đất còn lại trong nước, và hắn sẽ
được tôn làm vua cai trị dân này, khi họ bị chinh phục dưới quyền dân La Man.

9 Và giờ đây, trong bức thư của anh, anh đã chỉ trích tôi, nhưng việc đó không quan
hệ gì; tôi không tức giận, trái lại tôi rất sung sướng về lòng cao thượng của tâm hồn
anh. Tôi, Pha Hô Ran, không tìm kiếm quyền hành, mà chỉ muốn giữ ghế xét xử của
tôi để tôi có thể bảo tồn quyền lợi và nền tự do của dân tôi. Tâm hồn tôi gắn chặt với
nền tự do mà qua đó Thượng Đế đã làm cho chúng ta được tự do.

10 Và giờ đây, này, chúng ta quyết chống lại điều ác, dù phải đổ máu. Chúng ta sẽ
không làm đổ máu dân La Man nếu chúng chịu ở yên trong xứ của chúng.

11 Chúng ta sẽ không làm đổ máu đồng bào của chúng ta nếu họ không nổi lên làm
phản và cầm gươm chống lại chúng ta.

12 Chúng ta sẽ tự đặt mình dưới ách nô lệ nếu công lý của Thượng Đế đòi hỏi như
vậy, hay nếu Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải làm như vậy.

13 Nhưng này, Ngài đâu có truyền lệnh cho chúng ta phải tự đặt mình lệ thuộc vào kẻ
thù chúng ta, mà chúng ta phải đặt lòng tin cậy vào Ngài, và Ngài sẽ giải thoát chúng
ta.

14 Vậy nên, hỡi anh Mô Rô Ni yêu mến, chúng ta hãy chống lại sự tà ác, và nếu có sự
tà ác nào chúng ta không thể chống lại được bằng lời nói của chúng ta, phải, chẳng
hạn như những sự phản loạn và ly khai, thì chúng ta hãy chống lại bằng gươm của
chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể duy trì nền tự do của mình, để chúng ta có thể vui
sướng trong đặc quyền lớn lao của giáo hội, cùng trong chính nghĩa của Đấng Cứu
Chuộc và Thượng Đế của chúng ta.
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15 Vậy nên, hãy cấp tốc mang một ít quân đến với tôi, và để số còn lại cho Lê Hi và Tê
An Cum phụ trách; anh hãy giao cho họ quyền hành điều khiển trận chiến trong
vùng lãnh thổ đó, theo Thánh Linh của Thượng Đế và cũng là tinh thần tự do hằng có
trong họ.

16 Này, tôi đã gởi tới cho họ một ít lương thực để họ khỏi chết cho đến khi anh có thể
tới với tôi.

17 Hãy quy tụ tất cả những lực lượng nào mà anh có thể quy tụ được trên đường tiến
quân của anh đến đây, rồi chúng ta sẽ cấp tốc tấn công những kẻ ly khai, trong sức
mạnh của Thượng Đế của chúng ta theo đức tin hằng có trong chúng ta.

18 Và chúng ta sẽ chiếm cứ thành phố Gia Ra Hem La, để chúng ta có thể có được
nhiều lương thực hơn gởi tới cho Lê Hi và Tê An Cum; phải, chúng ta sẽ tiến đánh
chúng trong sức mạnh của Chúa, và chúng ta sẽ chấm dứt sự bất chính lớn lao này.

19 Và giờ đây, hỡi anh Mô Rô Ni, tôi rất vui mừng nhận được bức thư anh, vì tôi đã lo
lắng không hiểu chúng tôi nên làm gì, không hiểu đó là điều chính đáng cho chúng tôi
nên tiến đánh các anh em chúng ta không.

20 Nhưng như anh đã nói, nếu họ không hối cải thì Chúa đã truyền lệnh cho anh là
anh sẽ phải đến đánh họ.

21 Anh hãy chú tâm làm vững mạnh cho Lê Hi và Tê An Cum trong Chúa; bảo họ
chớ sợ hãi vì Thượng Đế sẽ giải thoát họ, phải, và tất cả những ai đứng vững chắc
trong nền tự do mà qua đó Thượng Đế đã làm cho họ được tự do. Và giờ đây tôi xin
kết thúc bức thư của tôi gởi đến anh Mô Rô Ni yêu mến của tôi.

AnMa 62
1 Và giờ đây chuyện rằng, khi Mô Rô Ni nhận được bức thư ấy, lòng ông cảm thấy can

đảm và tràn ngập nỗi vui mừng lớn lao vì sự trung thành của Pha Hô Ran, vì ông ta
không phải là một kẻ phản bội nền tự do và chính nghĩa của tổ quốc mình.

2 Nhưng ông cũng lấy làm phiền muộn vô cùng vì sự bất chính của những kẻ đã
đánh đuổi Pha Hô Ran ra khỏi ghế xét xử; phải, nói tóm lại, vì những kẻ đã nổi lên
chống lại tổ quốc họ và còn chống luôn cả Thượng Đế của họ nữa.

3 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni dẫn một số ít quân, theo ý muốn của Pha Hô Ran, và
trao quyền chỉ huy phần quân đội của ông còn lại cho Lê Hi và Tê An Cum, rồi lên
đường tiến quân về xứ Ghê Đê Ôn.

4 Và ông đã thượng cờ tự do tại bất cứ nơi nào ông đi qua, và thu nạp bất cứ lực lượng
nào ông có thể thu nạp được suốt dọc đường tiến quân của ông về xứ Ghê Đê Ôn.

5 Và chuyện rằng, có hằng ngàn người đến quy tụ từng đoàn dưới cờ của ông, và họ
đã cầm gươm lên bảo vệ nền tự do của họ để họ khỏi bị rơi vào vòng nô lệ.

6 Và cứ thế, sau khi Mô Rô Ni đã quy tụ được bất cứ những người nào mà ông có thể
quy tụ được trên đường tiến quân của ông, ông đã đến xứ Ghê Đê Ôn; rồi ông cho lực
lượng của mình sát nhập vào lực lượng của Pha Hô Ran, để họ trở thành một lực
lượng hết sức hùng mạnh, ngay cả mạnh hơn quân lính của Pha Chu, là vua của
những người ly khai, tức là những người đã đánh đuổi những người tự do ra khỏi xứ
Gia Ra Hem La và đã chiếm lấy đất ấy.

7 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni và Pha Hô Ran dẫn quân của mình đi xuống xứ Gia Ra
Hem La và tiến đánh thành phố ấy. Họ đã đụng độ quân của Pha Chu, và họ bắt đầu
giao chiến.

8 Và này, Pha Chu bị giết chết, còn quân lính của hắn thì bị bắt cầm tù, và Pha Hô
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Ran được phục hồi ghế xét xử của mình.
9 Và các quân lính của Pha Chu đều bị đem ra xét xử theo luật pháp, và luôn cả

những người bảo hoàng cũng bị bắt và bị giam vào ngục thất; và họ bị hành hình theo
luật pháp, phải, những quân lính nào của Pha Chu và những người bảo hoàng nào
không chịu cầm khí giới bảo vệ xứ sở mình, mà lại còn chống lại đất nước, đều bị xử
tử.

10 Và như vậy điều cần thiết là luật pháp này cần phải được triệt để tuân hành để giữ
gìn an ninh cho quốc gia họ; phải, và bất cứ kẻ nào bị tìm thấy chối bỏ nền tự do đều
bị đem ra hành hình tức khắc theo luật pháp.

11 Và như vậy là chấm dứt năm thứ ba mươi dưới chế độ các phán quan của dân Nê
Phi; Mô Rô Ni và Pha Hô Ran đã khôi phục lại thái bình cho xứ Gia Ra Hem La, ở
giữa dân của họ, sau khi đã bắt tử hình những kẻ nào không trung thành với chính
nghĩa tự do.

12 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ ba mươi mốt dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi, Mô Rô Ni ra lệnh cấp tốc gởi lương thực và một đạo quân sáu ngàn người đến
cho Hê La Man, để giúp ông ta trong việc bảo vệ phần lãnh thổ ấy.

13 Và ông còn phái một đạo quân sáu ngàn người khác, với một số lương thực đầy đủ
gởi đến cho quân đội của Lê Hi và Tê An Cum. Và chuyện rằng, công việc này đã
được thi hành để tăng cường cho xứ sở chống lại dân La Man.

14 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni và Pha Hô Ran, sau khi để lại một đạo quân đông đảo
ở xứ Gia Ra Hem La, đã dẫn một đạo quân đông đảo khác tiến đến xứ Nê Phi Ha, với
quyết tâm đánh đuổi dân La Man ra khỏi thành phố ấy.

15 Và chuyện rằng, trong khi họ đang tiến quân về phía xứ ấy, họ bắt được một đạo
quân đông đảo của dân La Man, họ giết chết nhiều người trong bọn chúng và tịch thu
lương thực cùng khí giới của chúng.

16 Và chuyện rằng, sau khi họ bắt được chúng, họ buộc chúng phải giao ước là chúng
sẽ không cầm vũ khí đánh lại dân Nê Phi nữa.

17 Và sau khi chúng giao ước xong, họ gởi chúng đến sống chung với dân Am Môn, và
con số bọn chúng không bị giết chết vào khoảng bốn ngàn người.

18 Và chuyện rằng, sau khi gởi chúng đi rồi, họ bèn tiếp tục tiến quân về phía xứ Nê
Phi Ha. Và chuyện rằng khi đến thành phố Nê Phi Ha, họ dựng lều trong cánh đồng
Nê Phi Ha, gần thành phố Nê Phi Ha.

19 Giờ đây Mô Rô Ni muốn dân La Man ra giao chiến với họ trên cánh đồng này;
nhưng dân La Man, vì biết rõ tính can đảm vô cùng của họ, cùng trông thấy số quân
đông đảo của họ, nên chúng không dám xông ra đánh họ; vậy nên chúng không ra
giao chiến ngày hôm đó.

20 Và khi đêm đến, Mô Rô Ni đi trong bóng đêm, và leo lên nóc tường thành để thám
thính xem dân La Man đóng quân tại phía nào trong thành.

21 Và chuyện rằng, ông thấy chúng đóng ở phía đông, gần bên lối ra vào, và cả bọn
đều đang ngủ. Và bấy giờ Mô Rô Ni trở về với quân của ông và ra lệnh cho họ phải
cấp tốc chuẩn bị dây thừng lớn và thang leo để thả xuống từ trên nóc tường thành vào
phần bên trong của bức tường thành.

22 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cho quân lính của mình tiến đến và leo lên nóc tường
thành, rồi leo xuống vào bên trong chổ đó của thành phố, phải, về phía tây, nơi không
có dân La Man đóng quân.

23 Và chuyện rằng, tất cả bọn họ đều leo xuống được vào bên trong thành phố lúc
ban đêm nhờ dây thừng lớn và thang; vậy đến sáng hôm sau, tất cả bọn họ đều đã ở
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bên trong bờ tường của thành phố.
24 Và giờ đây, khi dân La Man thức dậy, trông thấy quân của Mô Rô Ni đã ở bên

trong tường thành rồi, chúng quá sức kinh hãi, đến nỗi phải chạy trốn bằng lối ra vào.
25 Và giờ đây, khi Mô Rô Ni thấy chúng bỏ chạy trước mặt mình, ông liền ra lệnh cho

quân ông phải đuổi theo chúng, và giết chết chúng rất nhiều, cùng bao vây một số
khác, và bắt chúng làm tù binh; còn số quân còn lại của chúng thì chạy trốn về xứ Mô
Rô Ni, nằm trong vùng ranh giới cạnh bờ biển.

26 Như vậy là Mô Rô Ni và Pha Hô Ran đã chiếm lại thành phố Nê Phi Ha mà không
bị thiệt hại một người nào; và có rất nhiều dân La Man bị giết chết.

27 Giờ đây chuyện rằng, có nhiều tù binh La Man muốn gia nhập dân Am Môn và
trở thành một dân tự do.

28 Và chuyện rằng, tất cả những ai mong muốn như vậy, đều được chấp thuận theo ý
muốn của mình.

29 Vậy nên, tất cả những tù binh La Man đều được gia nhập dân Am Môn, và họ đã
bắt đầu làm việc hết sức chăm chỉ, cầy cuốc đất đai, gieo trồng đủ loại ngũ cốc, và
chăn nuôi đủ thứ các đàn gia súc và các bầy thú; và nhờ thế mà dân Nê Phi đã cất được
gánh nặng lớn lao; phải, đến đỗi họ không còn lo gì đến những tù binh La Man nữa.

30 Giờ đây chuyện rằng, sau khi Mô Rô Ni đã tái chiếm được thành phố Nê Phi Ha,
sau khi ông đã bắt được nhiều tù binh khiến cho quân số La Man giảm sút rất nhiều,
và sau khi đã giải thoát được nhiều dân Nê Phi bị bắt cầm tù, làm cho quân đội của
Mô Rô Ni mạnh mẽ vô cùng, ông bèn tiến quân từ xứ Nê Phi Ha đến xứ Lê Hi.

31 Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy Mô Rô Ni tiến đánh chúng, chúng lại khiếp
sợ và đã bỏ chạy trước mặt quân của Mô Rô Ni.

32 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cùng quân của ông rượt đuổi theo chúng từ thành phố
này qua thành phố khác cho đến khi chúng đụng độ Lê Hi và Tê An Cum; và dân La
Man đã chạy khỏi Lê Hi và Tê An Cum, xuống tận vùng ranh giới cạnh bờ biển, cho
đến khi chúng đến xứ Mô Rô Ni.

33 Và tất cả các đạo quân La Man đều quy tụ về đó, với kết quả là tất cả bọn chúng
họp lại thành một khối tại xứ Mô Rô Ni. Giờ đây Am Mô Rôn, vua dân La Man,
cũng có mặt với chúng.

34 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cùng Lê Hi và Tê An Cum đóng quân xung quanh
trong vùng ranh giới xứ Mô Rô Ni, trong một tư thế khiến dân La Man bị bao vây ở
phía vùng ranh giới cạnh vùng hoang dã hướng nam và ở phía vùng ranh giới cạnh
vùng hoang dã hướng đông.

35 Và họ đã đóng quân như vậy cho đêm đó. Vì này, cả dân Nê Phi lẫn dân La Man
đều mệt mỏi vì cuộc tiến quân quá xa xôi; vậy nên họ không dự định dùng một mưu
lược nào vào lúc đêm tối, ngoại trừ Tê An Cum; vì ông rất tức giận Am Mô Rôn, nên
ông cho rằng Am Mô Rôn và A Ma Lịch Gia, anh của hắn, là nguyên nhân đã gây ra
cuộc chiến tranh lớn lao và lâu dài này giữa họ và dân La Man, một cuộc chiến đã gây
ra biết bao nhiêu lần đánh nhau và đổ máu, phải, và biết bao nhiêu nạn đói.

36 Và chuyện rằng, trong cơn tức giận, Tê An Cum đã đi đến trại của dân La Man, và
leo tường vào trong thành. Ông đi từ nơi này qua nơi khác với một sợi dây thừng. Sau
cùng ông tìm thấy vua; rồi ông phóng một ngọn lao vào hắn, đâm thủng ngực hắn,
cạnh trái tim. Nhưng này, trước khi chết, hắn đã kịp đánh thức tôi tớ của mình dậy,
khiến chúng chạy đuổi theo Tê An Cum và giết chết ông.

37 Giờ đây chuyện rằng, khi Lê Hi và Mô Rô Ni nghe tin Tê An Cum đã chết, họ rất
đỗi buồn rầu; vì này, ông là người đã chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ tổ quốc mình,
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phải, là một chiến hữu trung thành cho nền tự do; và ông đã từng chịu đựng biết bao
khổ đau lớn lao. Nhưng này, ông đã chết, và đã đi vào con đường của mọi người trần
thế.

38 Giờ đây chuyện rằng, đến sáng hôm sau, Mô Rô Ni tiến quân tấn công dân La
Man, với kết quả là họ đã giết chúng trong một cuộc tàn sát vĩ đại; và họ đã đánh đuổi
được chúng ra khỏi xứ; và chúng đã chạy trốn, đến đổi chúng không còn dám trở lại
đánh phá dân Nê Phi vào lúc đó nữa.

39 Và như vậy là chấm dứt năm thứ ba mươi mốt dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi; và như vậy là họ đã trải qua những cuộc chiến tranh, những cuộc đổ máu, nạn
đói và thống khổ suốt nhiều năm.

40 Và đã có những vụ sát nhân, những sự tranh chấp, và ly khai cùng mọi điều bất
chính xảy ra trong dân Nê Phi; tuy nhiên, nhờ những người ngay chính, phải, nhờ
những lời cầu nguyện của người ngay chính, mà họ đã được tha mạng.

41 Nhưng này, vì thời gian quá lâu dài của trận chiến giữa dân Nê Phi và dân La Man
nên có nhiều người đã trở nên chai đá, nhưng cũng có những người khác lại trở nên
hiền dịu vì những nỗi thống khổ của họ, nên họ đã biết hạ mình trước mặt Thượng
Đế, xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường.

42 Và chuyện rằng, sau khi Mô Rô Ni đã củng cố những phần lãnh thổ trống trải nhất
đối với dân La Man, cho đến khi những nơi ấy trở nên thật kiên cố, ông bèn trở về
thành phố Gia Ra Hem La; và Hê La Man cũng trở về nơi thừa hưởng của ông; và
thái bình một lần nữa được tái lập giữa dân Nê Phi.

43 Và Mô Rô Ni nhường quyền chỉ huy quân đội cho con trai ông tên là Mô Rô Ni
Ha; rồi ông lui về an nghỉ tại tư thất để ông có thể sống những ngày còn lại của đời
ông trong sự bình an.

44 Và Pha Hô Ran đã trở lại ghế xét xử của ông; còn Hê La Man thì trở về với công
việc truyền giảng lời của Thượng Đế cho dân chúng; vì sau bao cuộc chiến tranh và
tranh chấp nay đã đến lúc cần phải tái lập luật lệ trong giáo hội.

45 Vậy nên, Hê La Man cùng các anh em của ông đã ra đi rao truyền lời của Thượng
Đế một cách hết sức nhiệt thành để thuyết phục nhiều người biết về sự tà ác của họ,
khiến họ hối cải tội lỗi của mình, và được báp têm trong Chúa, Thượng Đế của họ.

46 Và chuyện rằng, họ thiết lập lại giáo hội của Thượng Đế trên khắp xứ sở.
47 Phải, và những quy luật được lập ra có liên quan đến luật pháp. Và những vị phán

quan cùng những vị trưởng phán quan của họ được chọn lựa.
48 Và dân Nê Phi lại bắt đầu thịnh vượng trong xứ. Họ bắt đầu sinh sôi nẩy nở nhiều

và lại trở nên hùng mạnh vô cùng trong xứ. Và họ cũng bắt đầu trở nên giàu có vô
cùng.

49 Nhưng mặc dù với biết bao của cải của họ, hay sức mạnh, hay sự thịnh vượng của
họ, họ cũng không dương dương tự đắc trong mắt mình; họ cũng không chậm nhớ
đến Chúa, Thượng Đế của họ; nhưng họ biết hạ mình vô cùng trước mặt Ngài.

50 Phải, họ đã nhớ tới những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho họ, như việc Ngài đã
giải thoát họ khỏi sự chết, và khỏi cảnh nô lệ, tù đày cùng mọi nỗi thống khổ khác,
cũng như Ngài đã giải thoát họ khỏi tay kẻ thù của họ.

51 Và họ luôn luôn cầu nguyện Chúa, Thượng Đế của họ, nên Chúa đã ban phước
cho họ theo như lời Ngài đã phán, để họ trở nên hùng mạnh và thịnh vượng trong xứ.

52 Và chuyện rằng, tất cả những việc này đã xảy ra. Rồi Hê La Man qua đời vào năm
thứ ba mươi lăm dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.
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AnMa 63
1 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ ba mươi sáu dưới chế độ các phán quan của dân Nê

Phi, Síp Lân nắm giữ những vật thiêng liêng mà ngày trước An Ma đã trao cho Hê La
Man.

2 Và ông là một người công minh, và ông bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế;
và ông luôn luôn cố gắng làm điều thiện và tuân giữ các lệnh truyền của Chúa,
Thượng Đế của ông; và em ông cũng vậy.

3 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni cũng qua đời. Và như vậy là chấm dứt năm thứ ba
mươi sáu dưới chế độ các phán quan.

4 Và chuyện rằng, vào năm thứ ba mươi bảy dưới chế độ các phán quan, có một
đoàn người đông đảo, số người lên đến năm ngàn bốn trăm người, đã mang vợ con
mình rời khỏi xứ Gia Ra Hem La đi lên xứ phía bắc.

5 Và chuyện rằng, có một người tên là Ha Gô, vì ông là một người thích tìm tòi, nên
ông ra đi và đóng cho mình một chiếc tàu rất lớn tại vùng ranh giới xứ Phong Phú,
gần xứ Hoang Vu, và ông cho hạ thủy chiếc tàu xuống biển phía tây, gần bên eo biển
dẫn đến xứ phía bắc.

6 Và này, có nhiều người Nê Phi lên tàu và giương buồm ra đi với nhiều lương thực
và vợ con mình; họ lấy lộ trình theo hướng bắc. Và như vậy là chấm dứt năm thứ ba
mươi bảy.

7 Và đến năm thứ ba mươi tám, người này lại đóng thêm những chiếc tàu khác. Và
chiếc tàu đầu tiên cũng đã trở về, và có thêm nhiều người khác xuống tàu; và họ cũng
đem theo nhiều lương thực và lại lên đường đi lên xứ phía bắc.

8 Và chuyện rằng, từ đó người ta không còn nghe nói đến họ nữa. Và chúng tôi cho
rằng họ đã bị chìm xuống lòng biển sâu. Và chuyện rằng, lại có một chiếc tàu khác
cũng ra đi; và tàu đó đi về đâu chúng tôi không được biết.

9 Và chuyện rằng, trong năm này có nhiều người đã đi lên xứ phía bắc. Như vậy là
chấm dứt năm thứ ba mươi tám.

10 Và chuyện rằng, đến năm thứ ba mươi chín dưới chế độ các phán quan, Síp Lân
cũng qua đời, và Cô Ri An Tôn đã dùng tàu đi lên xứ phía bắc để đem lương thực tới
cho những người trước kia đã ra đi đến xứ đó.

11 Vậy nên, điều cần thiết cho Síp Lân là phải trao những vật thiêng liêng đó, trước
khi ông chết, cho con trai của Hê La Man; ông này cũng có tên là Hê La Man, vì được
gọi theo tên cha của ông ta.

12 Giờ đây, này, tất cả những bảng khắc đang được Hê La Man lưu giữ đều được chép
ra và phổ biến cho con cái loài người khắp trong xứ, chỉ trừ những phần An Ma đã
dặn là không được đem ra phổ biến mà thôi.

13 Tuy nhiên, những vật này phải được gìn giữ một cách thiêng liêng, và lưu truyền từ
thế hệ này qua thế hệ khác; vậy nên, trong năm này, những vật ấy đã được trao cho Hê
La Man trước khi Síp Lân qua đời.

14 Và chuyện rằng, cũng trong năm này, có một số người ly khai đã đi theo dân La
Man; và chúng lại bị khích động lần nữa tức giận chống dân Nê Phi.

15 Và cũng trong năm này, chúng lại đến với một đạo quân đông đảo để gây chiến với
dân Mô Rô Ni Ha, hay là gây chiến với quân đội của Mô Rô Ni Ha. Trong trận này
chúng bị đánh bại và bị đuổi chạy về xứ mình với sự tổn thất lớn lao.

16 Và như vậy là chấm dứt năm thứ ba mươi chín dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi.

17 Và như vậy là chấm dứt thiên ký thuật của An Ma và con trai ông là Hê La Man,
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cùng Síp Lân, cũng là con trai ông.
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SáchHê LaMan
Truyện ký về dân Nê Phi. Những cuộc chiến, những tranh chấp và phân tranh của họ,
cùng các điều tiên tri của nhiều vị thánh tiên tri trước thời Đấng Ky Tô hiện đến, theo
các biên sử của Hê LaMan, là con trai của Hê LaMan, và cũng theo các biên sử của các
con trai của ông, xuống cho tới thời Đấng Ky Tô hiện đến. Và cũng có nhiều người La
Man được cải đạo. Truyện ký về sự cải đạo của họ. Truyện ký về sự ngay chính của dân
LaMan, và sự tà ác và khả ố của dân Nê Phi, theo biên sử của Hê LaMan và các con
trai ông, xuống cho tới thời Đấng Ky Tô hiện đến, và truyện ký này được gọi là sách Hê
LaMan, và vân vân.

Hê LaMan 1
1 Và giờ đây này, chuyện rằng, vào đầu năm thứ bốn mươi dưới chế độ các phán quan

của dân Nê Phi, một sự khó khăn nghiêm trọng bắt đầu nhóm lên trong dân Nê Phi.
2 Vì này, Pha Hô Ran đã qua đời, ông đã đi theo con đường của mọi người trần thế;

vậy nên, một cuộc tranh chấp nghiêm trọng về việc ai sẽ là người được ngồi vào ghế
xét xử đã bắt đầu xảy ra giữa các anh em, những người con trai của Pha Hô Ran.

3 Bấy giờ đây là tên những người tranh giành ghế xét xử, và cũng là những người đã
gây ra sự tranh chấp giữa dân chúng: Pha Hô Ran, Pha An Chi và Pha Cơ Mê Ni.

4 Bấy giờ đây không phải là tất cả những người con trai của Pha Hô Ran, (vì ông có
rất nhiều), nhưng trên đây là những người đã tranh giành ghế xét xử; vậy nên, họ đã
gây ra ba phe trong dân chúng.

5 Tuy nhiên, chuyện rằng, Pha Hô Ran lại được tiếng nói của dân chúng chỉ định
làm trưởng phán quan và là quan cai trị dân Nê Phi.

6 Và chuyện rằng, khi Pha Cơ Mê Ni thấy mình không thể chiếm được ghế xét xử,
ông đã thuận theo tiếng nói của dân chúng.

7 Nhưng này, Pha An Chi và đám dân chúng muốn ông lên làm quan cai trị của họ
thì lại hết sức tức giận; vậy nên, ông sắp sửa thuyết phục đám dân chúng ấy nổi lên
chống lại các đồng bào của mình.

8 Và chuyện rằng, khi ông sắp sửa làm điều này, thì này, ông bị bắt và bị đem ra xử
theo tiếng nói của dân chúng, và bị kết án tử hình, vì ông đã nổi lên làm phản và tìm
cách hủy diệt nền tự do của dân chúng.

9 Lúc bấy giờ, khi đám dân chúng muốn ông lên làm quan cai trị của họ thấy ông bị
kết án tử hình, nên họ tức giận, và này, họ bèn cho một người tên là Kích Cơ Men
đến tận ghế xét xử của Pha Hô Ran và giết chết Pha Hô Ran khi ông ta đang ngồi trên
ghế xét xử.

10 Và Kích Cơ Men bị các tôi tớ của Pha Hô Ran đuổi theo; nhưng này, hắn chạy
trốn quá mau khiến không ai bắt kịp hắn được.

11 Và rồi hắn trở về với những người đã sai hắn đi, và tất cả bọn này đều lập giao ước
với nhau, phải, chúng thề với Đấng Sáng Tạo vĩnh viễn của chúng là chúng không
được nói cho ai biết rằng chính Kích Cơ Men đã ám sát Pha Hô Ran.

12 Vậy nên, Kích Cơ Men không bị dân Nê Phi nhận biết, vì hắn đã giả trang khi hắn
đến ám sát Pha Hô Ran. Và Kích Cơ Men cùng đảng của hắn, là những người đã lập
giao ước với hắn, đã sống lẫn lộn với dân chúng trong một cách thức mà tất cả bọn hắn
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không bị ai khám phá ra; nhưng những kẻ bị khám phá ra thì đều bị kết án tử hình.
13 Và giờ đây này, theo tiếng nói của dân chúng, Pha Cơ Mê Ni được chỉ định làm

trưởng phán quan và quan cai trị dân chúng, thay thế cho Pha Hô Ran là anh của ông,
và việc đó cũng thuận theo quyền thừa kế của ông nữa. Và tất cả những việc này đã
xảy ra trong năm thứ bốn mươi dưới chế độ các phán quan; và năm này đã chấm dứt.

14 Và chuyện rằng, trong năm thứ bốn mươi mốt dưới chế độ các phán quan, dân La
Man quy tụ một số quân lính rất đông đảo, và trang bị cho chúng gươm, đao, cung
tên, mũ trận, áo giáp che ngực, cùng đủ các loại khiên che thân.

15 Và chúng lại đến gây chiến với dân Nê Phi. Và chúng được một người tên là Cô Ri
An Tum Rơ lãnh đạo. Người này là con cháu của Gia Ra Hem La, và là một kẻ ly khai
khỏi dân Nê Phi; và hắn rất to lớn và mạnh mẽ.

16 Vậy nên, vua dân La Man tên là Tu Ba Lốt, con trai của Am Mô Rôn, đã nghĩ rằng,
Cô Ri An Tum Rơ là một người rất mạnh mẽ nên với sức mạnh và sự khôn ngoan của
hắn, hắn có thể đương cự với dân Nê Phi, do đó nếu phái hắn đi thì hắn có thể thắng
được dân Nê Phi—

17 Vậy nên, vua khích động họ tức giận, và vua cho quy tụ các đạo quân lại, và chỉ
định Cô Ri An Tum Rơ làm người lãnh đạo các đạo quân này, rồi truyền lệnh cho tiến
quân đến xứ Gia Ra Hem La để giao chiến với dân Nê Phi.

18 Và chuyện rằng, vì có quá nhiều sự tranh chấp cùng những nỗi khó khăn trong giới
chính quyền nên họ không còn đủ số lính canh giữ trong xứ Gia Ra Hem La; vì họ đã
cho rằng, dân La Man không dám đến trung tâm xứ sở họ để tấn công thành phố Gia
Ra Hem La vĩ đại đó.

19 Nhưng chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ đã dẫn đầu đạo quân đông đảo của mình
tiến đánh dân cư thành phố ấy, và cuộc tiến quân của chúng quá mau lẹ đến đỗi dân
Nê Phi không còn kịp thì giờ quy tụ quân đội mình.

20 Vậy nên, Cô Ri An Tum Rơ đánh bại được các vệ binh tại cổng vào thành phố và
tiến vào thành phố với tất cả đạo quân của mình. Chúng giết chết bất cứ ai chống lại
chúng, và chiếm trọn thành phố Gia Ra Hem La.

21 Và chuyện rằng, Pha Cơ Mê Ni, vị trưởng phán quan, phải bỏ chạy khỏi Cô Ri An
Tum Rơ, đến tận bên tường thành phố. Và chuyện rằng Cô Ri An Tum Rơ đã đánh
ông văng vào bờ tường, khiến ông chết. Như vậy là chấm dứt đời Pha Cơ Mê Ni.

22 Và giờ đây khi Cô Ri An Tum Rơ thấy mình đã chiếm được thành phố Gia Ra
Hem La, và thấy dân Nê Phi bỏ chạy khỏi chúng, và bị giết chết, bị bắt và bị cầm tù, và
thấy rằng mình đã chiếm được đồn lũy kiên cố nhất trong toàn xứ, lòng hắn thấy can
đảm lên, đến đỗi hắn sắp sửa định tiến đánh toàn xứ.

23 Và giờ đây, hắn không lưu lại trong xứ Gia Ra Hem La, mà hắn dẫn đạo quân lớn
của mình tiến về phía thành phố Phong Phú; vì hắn quyết định dùng gươm đao để
mở đường tiến lên để hắn có thể chiếm những phần đất phía bắc của xứ ấy.

24 Và vì cho rằng lực lượng mạnh nhất của họ đều nằm ở trung tâm xứ ấy, nên hắn đã
tiến quân và không cho họ có kịp thì giờ quy tụ lại với nhau ngoại trừ những đạo quân
nhỏ; và bằng cách thức này chúng đã tấn công họ và hạ họ xuống tận đất.

25 Nhưng này, sự tiến quân của Cô Ri An Tum Rơ vào trung tâm xứ sở đã đem lại cho
Mô Rô Ni Ha một lợi thế lớn hơn chúng, mặc dù đã có nhiều dân Nê Phi bị giết chết.

26 Vì này, Mô Rô Ni Ha đã nghĩ rằng dân La Man không dám tiến đến ngay trung
tâm trong xứ, mà chúng sẽ tấn công những thành phố quanh vùng biên giới như từ
trước chúng vẫn thường làm; vậy nên, Mô Rô Ni Ha cho những đạo quân hùng mạnh
ra trấn đóng các miền xung quanh biên giới.
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27 Nhưng này, dân La Man đã không sợ hãi theo như sự mong muốn của ông, trái lại
chúng đã tiến đến ngay trung tâm trong xứ và đã chiếm lấy kinh đô là thành phố Gia
Ra Hem La, và đang tiến quân qua các vùng trọng yếu nhất trong nước; chúng tàn sát
rất nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, và chiếm cứ nhiều thành phố và
nhiều đồn lũy.

28 Nhưng khi Mô Rô Ni Ha hay được như vậy, ông liền cấp tốc phái Lê Hi dẫn một
đạo quân đi vòng chận đầu chúng trước khi chúng đến xứ Phong Phú.

29 Và ông ta đã thi hành điều đó; ông ta đã chận đầu chúng trước khi chúng đến xứ
Phong Phú, và đã giao chiến với chúng rất dữ dội, đến đỗi chúng phải bắt đầu rút lui
về hướng xứ Gia Ra Hem La.

30 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni Ha đã chận đường rút lui của chúng và giao chiến với
chúng rất dữ dội, đến đỗi trận chiến đã trở nên vô cùng đẫm máu; phải, có nhiều
người bị giết chết, và trong số những người bị giết chết đó người ta thấy có cả Cô Ri
An Tum Rơ.

31 Và giờ đây, này, dân La Man không còn đường nào để rút lui cả, không thể rút lên
hướng bắc, mà cũng không thể xuống hướng nam, qua hướng đông, hay về hướng tây
gì được cả, vì chúng đã bị dân Nê Phi bao vây mọi mặt.

32 Và Cô Ri An Tum Rơ đã cho dân La Man xông vào dân quân Nê Phi như vậy
khiến cho chúng bị dân Nê Phi áp phục, và chính hắn cũng bị giết chết, và dân La
Man phải đầu hàng dân Nê Phi.

33 Và chuyện rằng Mô Rô Ni Ha tái chiếm được thành phố Gia Ra Hem La, và ông
ra lệnh cho những dân La Man bị bắt cầm tù được ra khỏi xứ một cách yên ổn.

34 Và như vậy là chấm dứt năm thứ bốn mươi mốt dưới chế độ các phán quan.

Hê LaMan 2
1 Và chuyện rằng, vào năm thứ bốn mươi hai dưới chế độ các phán quan, sau khi Mô

Rô Ni Ha đã tái lập hòa bình giữa dân Nê Phi và dân La Man, này, không có ai ngồi
vào ghế xét xử cả, vậy nên sự tranh chấp lại bắt đầu nổi lên trong dân chúng về việc ai
sẽ được ngồi vào ghế xét xử.

2 Và chuyện rằng Hê La Man, con trai của Hê La Man, được chỉ định ngồi vào ghế
xét xử, qua tiếng nói của dân chúng.

3 Nhưng này, Kích Cơ Men, là người đã ám sát Pha Hô Ran, nay lại đợi dịp để giết
Hê La Man nữa; và hắn được đảng của hắn ủng hộ, đó là những kẻ đã giao kết với
nhau, không để cho ai biết được tội ác của hắn.

4 Vì có một người tên là Ga Đi An Tôn rất lão luyện về tài ăn nói và xảo kế để thực
hiện công việc sát nhân và trộm cắp bí mật; vậy nên hắn trở thành lãnh tụ đảng Kích
Cơ Men.

5 Vậy nên hắn phỉnh nịnh chúng và Kích Cơ Men, hắn bảo rằng: Nếu chúng đặt
hắn vào ghế xét xử thì hắn sẽ để cho những người thuộc đảng của hắn được giữ các địa
vị có uy quyền và quyền hành trong dân chúng; vậy nên Kích Cơ Men tìm cách giết
Hê La Man.

6 Và chuyện rằng, trong khi hắn đang đi đến ghế xét xử để giết Hê La Man, này, có
một người tôi tớ của Hê La Man nhờ đã cải dạng, và ra ngoài lúc ban đêm, nên biết
được kế hoạch của bọn ấy đã lập ra để giết Hê La Man—

7 Và chuyện rằng, anh ta gặp Kích Cơ Men và ra dấu hiệu cho hắn, vì thế Kích Cơ
Men liền cho anh ta biết ý định của hắn, và yêu cầu anh ta dẫn hắn đến ghế xét xử để
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hắn ám sát Hê La Man.
8 Và khi người tôi tớ của Hê La Man đã biết rõ tâm địa của Kích Cơ Men, và biết

mục đích của hắn là sát nhân, và mục đích của tất cả những ai thuộc đảng của hắn
cũng là sát nhân, cướp bóc, và chiếm đoạt uy quyền, (và đây là kế hoạch bí mật và sự
âm mưu liên kết của bọn chúng) người tôi tớ của Hê La Man bèn bảo Kích Cơ Men
rằng: Chúng ta hãy đi đến ghế xét xử.

9 Bấy giờ điều này đã làm cho Kích Cơ Men vô cùng hài lòng, vì hắn tưởng hắn sẽ
thực hiện được ý định của mình; nhưng này, khi hai người cùng đi đến ghế xét xử, thì
người tôi tớ này của Hê La Man đã dùng dao đâm vào tận tim của Kích Cơ Men
khiến hắn ngã xuống chết không kịp kêu tiếng nào. Rồi anh ta chạy đi thuật lại cho
Hê La Man nghe tất cả những điều anh đã nghe thấy và đã làm.

10 Và chuyện rằng, Hê La Man đã phái quân đi bắt đảng cướp và sát nhân bí mật này
để chúng bị xử hình theo luật pháp.

11 Nhưng này, khi Ga Đi An Tôn thấy Kích Cơ Men không trở về, hắn sợ sẽ bị sát hại,
vậy nên hắn ra lệnh cho đảng của hắn phải đi theo hắn. Và chúng chạy trốn ra khỏi xứ
bằng một con đường bí mật vào vùng hoang dã; vậy nên khi Hê La Man cho người
đến bắt chúng, thì không tìm thấy chúng đâu hết.

12 Và về phần tên Ga Đi An Tôn này sẽ được nói đến nhiều hơn sau này. Và như vậy
là chấm dứt năm thứ bốn mươi hai dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

13 Và này, đến đoạn cuối của sách này các người sẽ thấy rằng, tên Ga Đi An Tôn này
sẽ là nguyên nhân của sự sụp đổ, phải, một sự hủy diệt hầu như hoàn toàn sẽ xảy ra
cho dân Nê Phi.

14 Này, tôi không có ý nói là đoạn cuối sách Hê La Man, nhưng tôi muốn nói là đoạn
cuối sách Nê Phi, mà từ sách ấy tôi đã lấy tất cả truyện ký mà tôi đã ghi chép.

Hê LaMan 3
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào năm thứ bốn mươi ba dưới chế độ các phán quan, không

có sự tranh chấp nào xảy ra trong dân Nê Phi ngoại trừ có một chút ít kiêu ngạo trong
giáo hội khiến gây ra những phân tranh nhỏ với nhau trong dân chúng, nhưng những
việc này đã được dàn xếp xong vào cuối năm thứ bốn mươi ba.

2 Và không có sự tranh chấp nào xảy ra giữa dân chúng trong năm thứ bốn mươi
bốn, và luôn cả năm thứ bốn mươi lăm cũng không có sự tranh chấp đáng kể.

3 Và chuyện rằng, vào năm thứ bốn mươi sáu, phải, có nhiều tranh chấp và ly khai,
mà qua đó một số rất đông dân chúng đã bỏ xứ Gia Ra Hem La ra đi, và họ đã đi lên
xứ phía bắc để thừa hưởng đất ấy.

4 Và họ đã hành trình rất xa xôi, cho đến khi họ tới được một nơi có nhiều ao hồ
rộng lớn và nhiều sông ngòi.

5 Phải, và họ đã sống rải rác khắp nơi trên xứ ấy, họ đến bất cứ nơi nào không tiêu
điều và không bị đốn trụi hết cây cối, vì có nhiều dân cư trước kia đã thừa hưởng xứ ấy.

6 Và giờ đây không có phần đất nào tiêu điều, ngoại trừ rừng cây, nhưng vì sự tàn
phá lớn lao của những người dân trước kia đã ở trên xứ ấy gây ra, nên nó được gọi là
hoang vu.

7 Và chẳng còn bao nhiêu rừng cây trong xứ, tuy nhiên những người dân đến định cư
ở đây rất thành thạo về cách xử dụng xi măng nên họ đã xây nhà xi măng để trú ngụ.

8 Và chuyện rằng, họ đã sinh sôi nẩy nở và sống lan tràn, họ đi từ xứ phía nam lên
đến xứ phía bắc, và sống lan tràn đến đỗi họ đã bắt đầu bao phủ cả mặt đất, từ biển
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phía nam đến biển phía bắc, và từ biển phía tây qua biển phía đông.
9 Và dân chúng ở trong xứ phía bắc đều sống trong những lều vải và trong những

nhà làm bằng xi măng, và họ để cho bất cứ loại cây cối nào có thể mọc lên trên mặt
đất, cho đến lúc họ có gỗ xây cất nhà, phải, xây cất các thành phố, các đền thờ, các nhà
hội, các thánh đường, cùng tất cả mọi kiến trúc khác của họ.

10 Và chuyện rằng, vì cây gỗ quá hiếm ở trong xứ phía bắc ấy, nên họ phải vận tải rất
nhiều gỗ lên trên ấy bằng đường thủy.

11 Và nhờ vậy mà dân chúng ở xứ phía bắc mới có thể xây cất nhiều thành phố bằng
gỗ và xi măng.

12 Và chuyện rằng, có nhiều người dân Am Môn, nguyên trước kia gốc người La
Man, nay cũng đến sống trên xứ này.

13 Và giờ đây, có nhiều văn kiện ghi chép về các tiến trình hoạt động của dân này
được nhiều người của dân này lưu giữ; các văn kiện này rất chi tiết và rất dài, có liên
quan đến họ.

14 Nhưng này, dù chỉ một phần trăm những tiến trình hoạt động của dân này, phải,
truyện ký về dân La Man và dân Nê Phi, và những cuộc chiến, những cuộc tranh chấp
và những bất hòa của họ, công việc thuyết giảng và những điều tiên tri của họ, nghề
hàng hải, việc đóng tàu, việc xây cất đền thờ, nhà hội và thánh đường của họ, cùng với
những điều ngay chính, những điều tà ác, những việc sát nhân, trộm cắp, cướp bóc, và
mọi điều khả ố và tà dâm khác của họ, cũng không thể chứa đựng hết trong tác phẩm
này được.

15 Nhưng này, còn nhiều sách và biên sử đủ loại khác, mà phần lớn do người Nê Phi
lưu giữ.

16 Và những vật này được người Nê Phi lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho
đến khi họ sa vào vòng phạm giới và bị sát hại, bị cướp bóc, bị lùng kiếm, bị đánh
đuổi, bị giết chết, bị phân tán trên mặt đất, và bị pha lẫn với dân La Man, cho đến khi
họ không còn được gọi là dân Nê Phi nữa, và trở nên độc ác, dã man, dữ tợn, phải,
cho đến khi họ trở thành dân La Man luôn.

17 Và giờ đây tôi xin trở lại thiên ký thuật của tôi; vậy nên, những gì tôi vừa nói đều
đã xảy ra sau khi có những cuộc tranh chấp lớn lao, những sự rối loạn, những trận
chiến, cùng những cuộc phân tranh trong dân Nê Phi.

18 Năm thứ bốn mươi sáu dưới chế độ các phán quan đã chấm dứt.
19 Và chuyện rằng, sự tranh chấp lớn lao trong xứ vẫn còn tồn tại, phải, cho đến năm

thứ bốn mươi bảy và luôn cả năm thứ bốn mươi tám.
20 Tuy nhiên, Hê La Man vẫn ngồi ghế xét xử một cách công bình và bình đẳng, phải,

ông đã cố gắng tuân giữ các luật lệ, các mạng lệnh và những lệnh truyền của Thượng
Đế; và ông luôn luôn làm những điều ngay chính dưới mắt Thượng Đế. Ông đã đi
theo con đường của thân phụ ông, nên ông được thịnh vượng trong xứ.

21 Và chuyện rằng, ông có hai người con trai. Ông đặt tên cho người con lớn là Nê
Phi, và người con nhỏ là Lê Hi. Và hai người này bắt đầu lớn lên trong Chúa.

22 Và chuyện rằng, các trận chiến và các cuộc tranh chấp trong dân Nê Phi đã bắt đầu
giảm được ít nhiều vào cuối năm thứ bốn mươi tám dưới chế độ các phán quan của
dân Nê Phi.

23 Và chuyện rằng, vào năm thứ bốn mươi chín dưới chế độ các phán quan, thái bình
được liên tục tái lập trong xứ, ngoại trừ những tập đoàn bí mật mà Ga Đi An Tôn, tên
trộm cướp, đã thiết lập trong những vùng đông dân cư nhất trong xứ, mà vào thời ấy
những người lãnh đạo trong chính quyền không hay biết; vậy nên chúng không bị
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diệt trừ ra khỏi xứ.
24 Và chuyện rằng, cũng trong năm này, có một sự thịnh đạt hết sức lớn lao ở trong

giáo hội, đến nỗi có hằng ngàn người tự ý gia nhập giáo hội, và chịu phép báp têm để
hối cải.

25 Và sự thịnh đạt của giáo hội thật lớn lao làm sao, và biết bao ân phước được ban
trải xuống cho dân chúng đến đỗi ngay cả các thầy tư tế thượng phẩm và các thầy
giảng cũng phải ngạc nhiên quá sức.

26 Và chuyện rằng, công việc của Chúa quả đã thịnh đạt rất nhiều qua việc báp têm và
việc quy tụ được nhiều người về với giáo hội của Thượng Đế, phải, có đến hằng chục
ngàn người.

27 Do đó chúng ta có thể thấy rằng, Chúa thương xót tất cả những ai sẽ khẩn cầu đến
thánh danh của Ngài với một tấm lòng chân thành.

28 Phải, do đó chúng ta thấy rằng, cổng thiên thượng mở ra cho tất cả mọi người, cho
những ai sẽ tin vào danh Chúa Giê Su Ky Tô, là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

29 Phải, chúng ta thấy rằng, bất cứ ai muốn đều có thể có được lời của Thượng Đế, là
lời sống và mãnh lực, đánh tan tất cả những xảo quyệt, những cạm bẫy, cùng những
mưu chước của quỷ dữ, và dẫn dắt người của Đấng Ky Tô đi vào con đường chật và
hẹp, vượt qua vực thẳm vĩnh viễn của sự khốn cùng, là nơi đã chuẩn bị để chôn vùi
những kẻ tà ác—

30 Và đặt linh hồn họ, phải, linh hồn bất diệt của họ, ở bên tay phải của Thượng Đế
trong vương quốc thiên thượng, để họ được ngồi chung với Áp Ra Ham, Y Sác, Gia
Cốp, và tất cả các thánh tổ phụ của chúng ta, để họ không còn phải đi ra ngoài nữa.

31 Và trong năm này, đã có sự vui vẻ liên tục trong xứ Gia Ra Hem La, và trong tất cả
những miền phụ cận, cùng khắp xứ thuộc chủ quyền của dân Nê Phi.

32 Và chuyện rằng, thái bình và sự vui mừng lớn lao đã đến trong xứ vào những ngày
cuối năm thứ bốn mươi chín; phải, thái bình và sự vui mừng lớn lao cũng đã được liên
tục tiếp nối trong năm thứ năm mươi dưới chế độ các phán quan.

33 Và vào năm thứ năm mươi mốt dưới chế độ các phán quan, thái bình vẫn còn tồn
tại, ngoại trừ sự kiêu ngạo đã bắt đầu xâm nhập vào giáo hội—không phải xâm nhập
vào giáo hội của Thượng Đế, mà xâm nhập vào trái tim của những người tự xưng
mình thuộc giáo hội của Thượng Đế—

34 Và những kẻ ấy dương dương tự đắc đến độ ngược đãi ngay cả nhiều đồng bào của
họ. Bấy giờ việc này là một sự tà ác lớn lao khiến cho những người khiêm nhường
phải chịu đựng những ngược đãi lớn lao và phải vất vả trải qua nhiều nỗi đau buồn.

35 Tuy nhiên, họ vẫn thường nhịn ăn và cầu nguyện, và họ đã trở nên càng ngày càng
mạnh hơn trong sự khiêm nhường của họ, và càng ngày càng vững chắc hơn trong đức
tin nơi Đấng Ky Tô, đến nỗi tâm hồn họ tràn ngập niềm hân hoan và an ủi, phải, trái
tim họ được trở nên thanh khiết và thánh hóa, mà sự thánh hóa này có được là nhờ
họ đã hiến dâng lòng mình lên Thượng Đế.

36 Và chuyện rằng, năm thứ năm mươi hai cũng được chấm dứt trong thái bình, ngoại
trừ sự kiêu ngạo quá lớn đã xâm nhập vào lòng dân chúng; và việc này xảy ra cũng vì
sự quá giàu có và thịnh vượng của họ trong xứ; và nó cứ lớn dần trong họ mỗi ngày.

37 Và chuyện rằng, vào năm thứ năm mươi ba dưới chế độ các phán quan, Hê La Man
qua đời, và người con trưởng của ông là Nê Phi lên cai trị thay thế cha. Và chuyện
rằng, ông đã ngồi ghế xét xử một cách công bình và bình đẳng, phải, ông đã tuân giữ
những lệnh truyền của Thượng Đế, và đã đi theo đường lối của phụ thân ông.
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Hê LaMan 4
1 Và chuyện rằng, vào năm thứ năm mươi bốn, có nhiều sự bất hòa trong giáo hội, và

cũng có nhiều tranh chấp trong dân chúng, đến nỗi có nhiều cuộc đổ máu.
2 Và phe phản loạn bị giết chết và bị đánh đuổi ra khỏi xứ, và họ đã đi đến với vua

dân La Man.
3 Và chuyện rằng, họ cố khích động dân La Man để gây chiến với dân Nê Phi;

nhưng này, dân La Man đã quá sợ hãi nên chúng không nghe theo lời của bọn người ly
khai đó.

4 Nhưng chuyện rằng, đến năm thứ năm mươi sáu dưới chế độ các phán quan, có
những người ly khai khác bỏ dân Nê Phi đến với dân La Man, và những người này
cùng với những kẻ đến trước đã thành công trong việc khích động chúng tức giận dân
Nê Phi; và suốt năm đó chúng đã chuẩn bị chiến tranh.

5 Và đến năm thứ năm mươi bảy, chúng đem quân đến gây chiến với dân Nê Phi, và
chúng bắt đầu công việc chết chóc; phải, đến đỗi vào năm thứ năm mươi tám dưới
chế độ các phán quan, chúng thành công trong việc chiếm xứ Gia Ra Hem La; phải,
và tất cả đất đai khác, cho đến tận vùng đất gần xứ Phong Phú.

6 Và dân Nê Phi cùng các đạo quân của Mô Rô Ni Ha bị đánh đuổi tận tới xứ Phong
Phú;

7 Và ở đấy, họ củng cố lực lượng để chống lại dân La Man, từ biển phía tây qua biển
phía đông. Chiến tuyến mà họ đã củng cố và đóng các đạo quân của họ để bảo vệ xứ
sở miền bắc có chiều dài bằng một ngày đường của một người dân Nê Phi.

8 Và như vậy là những người Nê Phi ly khai, nhờ có sự giúp đỡ của đạo quân đông
đảo của dân La Man, đã đánh chiếm được tất cả những phần lãnh thổ của dân Nê Phi
nằm trong xứ phía nam. Và tất cả những chuyện này đã xảy ra trong năm thứ năm
mươi tám và năm mươi chín dưới chế độ các phán quan.

9 Và chuyện rằng, đến năm thứ sáu mươi dưới chế độ các phán quan, Mô Rô Ni Ha
cùng với quân đội của mình đã thành công trong việc chiếm lại nhiều vùng đất trong
xứ; phải, họ lấy lại được nhiều thành phố mà đã bị rơi vào tay dân La Man.

10 Và chuyện rằng, đến năm thứ sáu mươi mốt dưới chế độ các phán quan, họ thành
công trong việc tái chiếm được phân nửa lãnh thổ của họ.

11 Bấy giờ sự tổn thất lớn lao này của dân Nê Phi, và sự tàn sát khủng khiếp đã xảy ra
ở giữa họ, lẽ ra đã không xảy ra nếu không phải vì sự tà ác và khả ố của họ, là điều đã
xảy ra ở giữa họ; phải, và điều đó cũng đã xảy ra giữa những kẻ tự xưng là thuộc về
giáo hội của Thượng Đế.

12 Và đó là vì sự kiêu ngạo trong lòng họ, vì sự quá ư giàu có của họ, phải, vì sự áp bức
của họ đối với kẻ nghèo, bằng cách thu cất thực phẩm không cho kẻ đói, cất giấu áo
quần không cho kẻ trần trụi, và tát vào má những người đồng bào khiêm nhường của
mình, nhạo báng những gì thiêng liêng, bác bỏ tinh thần tiên tri và mặc khải, sát
nhân, cướp bóc, dối trá, trộm cắp, phạm tội ngoại tình, và gây ra những cuộc tranh
chấp lớn lao và bỏ quê hương để đến xứ Nê Phi sống cùng dân La Man—

13 Và cũng vì sự tà ác lớn lao này của họ, và lòng tự phụ về sức mạnh của mình, nên
họ đã bị phó mặc vào sức mạnh của họ; do đó họ không thịnh đạt được, mà trái lại bị
dân La Man làm đau khổ, đánh đập và đuổi xua, cho đến khi họ đã mất gần hết lãnh
thổ của mình.

14 Nhưng này, Mô Rô Ni Ha đã thuyết giảng nhiều điều cho dân chúng nghe vì sự
bất chính của họ, và Nê Phi cùng Lê Hi, là những người con của Hê La Man, cũng
thuyết giảng nhiều điều cho dân chúng nghe, phải, và đã nói tiên tri nhiều điều về sự
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bất chính của họ, và những gì sẽ xảy đến với họ nếu họ không hối cải tội lỗi của mình.
15 Và chuyện rằng, họ quả đã hối cải, và khi họ hối cải thì họ bắt đầu được thịnh

vượng.
16 Vì khi Mô Rô Ni Ha thấy họ đã hối cải, ông đã mạo hiểm dẫn dắt họ đi từ chỗ này

qua chỗ kia, từ thành phố này đến thành phố khác, cho đến khi họ chiếm lại được
phân nửa tài sản và phân nửa lãnh thổ của họ.

17 Và như vậy là năm thứ sáu mươi mốt dưới chế độ các phán quan đã chấm dứt.
18 Và chuyện rằng, đến năm thứ sáu mươi hai dưới chế độ các phán quan, Mô Rô Ni

Ha không còn tái chiếm được phần lãnh thổ nào nữa từ dân La Man.
19 Vậy nên họ đã bỏ ý định tái chiếm những phần còn lại của lãnh thổ mình, vì dân

La Man quá đông nên dân Nê Phi không thể nào có sức mạnh hơn chúng được; vậy
nên Mô Rô Ni Ha đã dùng tất cả các đạo quân của mình để bảo vệ những phần đất
mà ông đã lấy lại được.

20 Và chuyện rằng, vì quân số dân La Man quá đông khiến dân Nê Phi phải khiếp sợ,
họ sợ rằng họ sẽ bị thôn tính, bị dày xéo, bị giết chết, và bị hủy diệt.

21 Phải, họ bắt đầu nhớ lại những lời tiên tri của An Ma và những lời của Mô Si A; và
họ thấy rằng, họ là một dân tộc cứng cổ, và họ đã xem thường những lệnh truyền của
Thượng Đế;

22 Và rằng họ đã sửa đổi và chà đạp dưới chân những luật pháp của Mô Si A, hay là
những điều mà Chúa đã truyền lệnh cho ông phải ban lại cho dân; và họ thấy rằng,
luật pháp của họ đã trở nên suy đồi, và họ đã trở nên một dân tộc tà ác, và họ tà ác đến
đỗi chẳng khác chi dân La Man.

23 Và cũng vì sự bất chính của họ nên giáo hội đã bắt đầu suy yếu; còn họ thì đã bắt
đầu không tin vào tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải; và những sự đoán phạt của
Thượng Đế đã nhìn chòng chọc vào mặt họ.

24 Và họ thấy rằng họ đã trở nên yếu đuối, chẳng khác chi đồng bào của họ là dân La
Man, và Thánh Linh của Chúa không còn gìn giữ họ nữa; phải, Ngài đã từ bỏ họ, vì
Thánh Linh của Chúa không ngự trong những ngôi đền không thánh thiện—

25 Vậy nên Chúa thôi bảo vệ họ bằng quyền năng kỳ diệu và vô song của Ngài, vì họ
đã rơi vào trạng thái vô tín ngưỡng và sự tà ác ghê gớm; và họ thấy dân La Man đông
hơn họ nhiều, và trừ phi họ bám lấy Chúa, Thượng Đế của họ, thì họ sẽ không thể
tránh khỏi bị diệt vong.

26 Vì này, họ thấy rằng, lực lượng của dân La Man cũng đông bằng lực lượng của họ,
ngay cả lấy một người đấu với một người. Và họ đã rơi vào sự phạm giới lớn lao này
như vậy; phải, và vì sự phạm giới ấy mà họ trở nên yếu kém, trong vòng chẳng bao
nhiêu năm.

Hê LaMan 5
1 Và chuyện rằng, cũng trong năm đó, này, Nê Phi trao ghế xét xử cho một người tên là

Kê Giô Ram.
2 Vì lúc ấy luật pháp và chính quyền của họ do tiếng nói của dân chúng thiết lập, và

những người chọn lựa điều ác lại đông hơn những người chọn lựa điều thiện, vậy nên,
họ đã chín muồi để chịu sự hủy diệt, vì luật pháp đã trở nên suy đồi.

3 Phải, và như vậy chưa phải là hết; họ còn là một dân tộc cứng cổ, đến đỗi họ không
thể bị luật pháp hay công lý sửa trị, ngoại trừ sự hủy diệt đến với họ mà thôi.

4 Và chuyện rằng, Nê Phi trở nên buồn chán vì sự bất chính của họ; nên ông đã
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nhường ghế xét xử lại, rồi tình nguyện đi thuyết giảng lời của Thượng Đế suốt những
ngày còn lại của đời ông, và luôn cả Lê Hi là em ông cũng đi thuyết giảng suốt những
ngày còn lại của đời mình;

5 Vì họ nhớ những lời mà phụ thân họ là Hê La Man đã nói với họ. Và đây là những
lời mà ông đã nói:

6 Này, hỡi các con trai của cha, cha mong rằng các con sẽ nhớ tuân giữ những lệnh
truyền của Thượng Đế; và cha cũng mong rằng, các con sẽ rao truyền những lời này
cho dân chúng biết. Này, cha đã đặt tên các con theo tên các tổ phụ đầu tiên của
chúng ta là những người đã rời bỏ xứ Giê Ru Sa Lem ra đi; và cha làm như vậy là để
khi các con nhớ đến tên mình thì các con nhớ đến họ; và khi các con nhớ đến họ thì
các con sẽ nhớ đến những việc làm của họ; và khi các con nhớ đến những việc làm của
họ, thì các con sẽ biết được tại sao người ta đã nói, và cũng đã viết ra, là những việc
làm của họ tốt đẹp.

7 Vậy nên, hỡi các con trai của cha, cha muốn các con làm những gì tốt đẹp để người
ta có thể nói đến, và cũng viết ra, về các con, giống như những gì đã được nói và viết
về họ.

8 Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, này, cha có một điều mong muốn khác nữa nơi
các con, đó là các con chớ làm những việc này để khoe khoang, mà các con làm những
việc này là để tích lũy cho mình một kho tàng trên trời, phải, đó là một kho tàng vĩnh
cửu và không bao giờ hao mòn; phải, để các con có thể nhận được ân tứ quý giá đó về
cuộc sống vĩnh cửu, mà chúng ta có lý do để tin rằng tổ phụ chúng ta đã được ban cho.

9 Ôi, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ những lời vua Bên Gia Min đã ngỏ
cùng dân ông; phải, hãy nhớ rằng, chẳng có phương tiện nào hay đường lối nào khác
mà nhờ đó loài người có thể được cứu, ngoại trừ máu chuộc tội của Chúa Giê Su Ky
Tô, là Đấng sẽ đến; phải, hãy ghi nhớ rằng, Ngài sẽ đến để cứu chuộc thế gian;

10 Và cũng hãy nhớ những lời A Mu Léc đã nói với Giê Rôm, tại thành phố Am Mô
Ni Ha; vì ông đã nói rằng: Chúa chắc chắn sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài, nhưng
Ngài sẽ không đến để cứu chuộc họ trong tội lỗi của họ, mà để cứu chuộc họ khỏi tội
lỗi của họ.

11 Và Ngài được Đức Chúa Cha ban cho quyền năng để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi của
họ nhờ sự hối cải; do đó Ngài đã phái các thiên sứ đi rao truyền tin mừng về những
điều kiện hối cải, là những điều kiện dẫn đến quyền năng của Đấng Cứu Chuộc và
dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn họ.

12 Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng
nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị
Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó
ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi những trận mưa đá và
những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có
quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận
được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là
một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được.

13 Và chuyện rằng, đây là những lời Hê La Man đã giảng dạy cho các con trai ông;
phải, ông đã giảng dạy cho họ nhiều điều chưa từng được ghi chép, cũng như nhiều
điều đã được ghi chép rồi.

14 Và họ đã ghi nhớ những lời ông dạy; vậy nên, tuân giữ các lệnh truyền của Thượng
Đế, họ đã ra đi giảng dạy lời của Thượng Đế cho tất cả mọi người dân Nê Phi, khởi
đầu từ thành phố Phong Phú;
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15 Và từ thành phố này, đến thành phố Ghi Đơ; và từ thành phố Ghi Đơ đến thành
phố Mơ Léc;

16 Rồi từ thành phố này qua thành phố khác, cho đến khi họ đã đi giữa khắp dân Nê
Phi ở xứ phía nam; và từ đó đến xứ Gia Ra Hem La, giữa dân La Man.

17 Và chuyện rằng, họ đã thuyết giảng với một quyền năng mạnh mẽ đến nỗi họ làm
đuối lý cả những người đã ly khai khỏi dân Nê Phi, đến nỗi những kẻ ấy phải đến thú
nhận tội lỗi của mình và được báp têm để hối cải, và những người này liền trở về với
dân Nê Phi để cố gắng sửa chữa những điều sai lầm họ đã làm.

18 Và chuyện rằng, Nê Phi và Lê Hi đã thuyết giảng cho dân La Man với quyền năng
và thẩm quyền lớn lao như vậy, vì họ đã được ban cho quyền năng và thẩm quyền để
nói, và họ cũng còn được ban cho những điều gì họ phải nói ra.

19 Vậy nên họ đã nói lên trước sự ngạc nhiên của dân La Man, và đã thuyết phục được
họ, đến nỗi có tám ngàn người La Man trong xứ Gia Ra Hem La và những vùng
chung quanh tới chịu phép báp têm để hối cải và được thuyết phục tin về sự tà ác của
những truyền thống của tổ phụ họ.

20 Và chuyện rằng, từ nơi đó Nê Phi và Lê Hi lên đường đi sang xứ Nê Phi.
21 Và chuyện rằng, họ bị một đạo quân La Man bắt bỏ vào nhà giam; phải, chính nhà

giam mà ngày trước Am Môn cùng những người bạn đồng hành của ông đã bị các tôi
tớ của Lim Hi bắt giam.

22 Và sau khi họ bị nhốt trong nhà giam ấy nhiều ngày không được ăn uống gì, thì
này, chúng đến nhà giam bắt họ đem ra để giết.

23 Và chuyện rằng, Nê Phi và Lê Hi được một thứ gì như lửa bao bọc chung quanh,
khiến chúng không dám sờ vào người hai ông, vì sợ bị phỏng tay. Vậy mà Nê Phi và Lê
Hi không hề bị phỏng; và họ giống như đang đứng trong lửa mà không bị cháy.

24 Và khi họ thấy mình bị bao bọc bởi một cột lửa nhưng không bị lửa đốt cháy thì
lòng họ đã trở nên can đảm.

25 Vì họ thấy dân La Man không dám đặt tay lên người mình. Chúng cũng không
dám đến gần họ, nhưng chúng đứng đó như người bị câm bởi quá ngạc nhiên.

26 Và chuyện rằng, Nê Phi và Lê Hi bèn bước tới và bắt đầu nói với chúng: Chớ kinh
hãi, vì này, chính Thượng Đế đã cho các người thấy điều kỳ diệu này để các người thấy
rằng các người không thể đặt tay lên người chúng tôi để giết chúng tôi được.

27 Và này, khi họ nói xong những lời này thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, và các
bức tường của nhà giam cũng rung chuyển như thể sắp sụp đổ xuống đất; nhưng này,
các bức tường không đổ. Và này, những người ở trong nhà giam là những người La
Man và những người Nê Phi ly khai.

28 Và chuyện rằng, chúng bị một đám mây đen tối bao phủ, và sự kinh sợ khủng
khiếp xâm chiếm chúng.

29 Và chuyện rằng, một tiếng nói hình như từ trên đám mây đen tối ấy vọng xuống
mà rằng: Các ngươi hãy hối cải, hãy hối cải, và đừng tìm cách hủy diệt các tôi tớ của ta
nữa, là những người ta phái tới để rao truyền tin lành cho các ngươi.

30 Và chuyện rằng, khi chúng nghe tiếng nói này và thấy rằng đó không phải là tiếng
sấm sét hay tiếng huyên náo ồn áo, nhưng này, đó là một tiếng nói hết sức dịu dàng,
tựa hồ như một lời thì thầm, và nó quả thật xuyên thấu tận tâm hồn—

31 Và mặc dù tiếng nói đầy vẻ dịu dàng, nhưng này, mặt đất rung chuyển dữ dội, và
các bức tường của nhà giam lại rung rinh như sắp đổ xuống đất, và này, đám mây đen
tối bao phủ trên đầu chúng cũng không tan đi—

32 Và này, tiếng nói lại vọng xuống mà rằng: Các ngươi hãy hối cải, hãy hối cải, vì
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vương quốc thiên thượng đã gần kề; và chớ có tìm cách hũy diệt các tôi tớ của ta nữa.
Và chuyện rằng, mặt đất lại rung chuyển, và các bức tường lại rung rinh.

33 Và tiếng nói lại vọng xuống một lần thứ ba nữa, và nói với họ những lời kỳ diệu mà
loài người không thể nào nói được; và các bức tường lại rung rinh, và mặt đất lại rung
chuyển hầu như sắp nứt ra vậy.

34 Và chuyện rằng, những người La Man không thể nào chạy trốn được vì bị đám mây
đen tối bao phủ; phải, và họ cũng không cử động được, vì sự sợ hãi đã xâm chiếm họ.

35 Lúc bấy giờ, trong bọn họ có một người gốc dân Nê Phi, trước kia cũng thuộc giáo
hội của Thượng Đế nhưng nay đã ly khai.

36 Và chuyện rằng, anh ta quay mình lại, và này, xuyên qua đám mây đen tối, anh ta
trông thấy mặt của Nê Phi và Lê Hi; và này, mặt hai người thật rạng rỡ vô cùng, chẳng
khác chi mặt các thiên sứ. Và anh ta trông thấy họ đang ngước mắt lên trời, với dáng
điệu hình như đang nói chuyện hay đang cất giọng ngỏ lời cùng một người nào mà họ
trông thấy.

37 Và chuyện rằng, người này kêu to lên cho đám đông quay đầu nhìn lại. Và này, có
một quyền năng truyền đến họ khiến họ quay lại nhìn; và họ đã trông thấy mặt của
Nê Phi và Lê Hi.

38 Và họ hỏi anh ta rằng: Này, tất cả những sự việc này có nghĩa gì, và hai người này
nói chuyện với ai vậy?

39 Bấy giờ tên người này là A Mi Na Đáp. Và A Mi Na Đáp trả lời họ rằng: Họ đang
nói chuyện với các thiên sứ của Thượng Đế.

40 Và chuyện rằng, những người La Man hỏi anh ta rằng: Bây giờ chúng tôi phải làm
sao đây để cho đám mây đen tối kia có thể được dời đi không còn bao phủ chúng tôi
nữa?

41 Và A Mi Na Đáp trả lời chúng rằng: Các người phải hối cải, và cầu khẩn lên tiếng
nói ấy cho đến lúc nào các người có đức tin nơi Đấng Ky Tô, là Đấng mà An Ma, A
Mu Léc, và Giê Rôm đã giảng dạy cho các người biết; và khi nào các người làm được
như vậy thì đám mây đen tối sẽ được dời đi không còn bao phủ các người nữa.

42 Và chuyện rằng, tất cả bọn họ bắt đầu cầu khẩn với tiếng nói của Đấng đã làm rung
chuyển mặt đất; phải, họ cầu khẩn cho đến khi đám mây đen tan biến đi.

43 Và chuyện rằng, khi họ đưa mắt nhìn quanh, và thấy đám mây đen đã tan đi không
còn bao phủ lấy họ nữa, này, họ thấy mình bị bao quanh, phải mọi người, bởi một cột
lửa.

44 Còn Nê Phi và Lê Hi thì đang đứng giữa bọn họ; phải, họ bị bao quanh; phải,
hình như họ đang đứng giữa đám lửa cháy đỏ, nhưng lửa không làm cho họ hề hấn gì,
và các bức tường của nhà giam cũng không thiệt hại gì; rồi họ tràn đầy niềm vui
sướng, một niềm vui sướng khó tả và tràn đầy vinh quang.

45 Và này, Đức Thánh Linh của Thượng Đế đã từ trên trời giáng xuống và nhập vào
tâm hồn họ, khiến họ cảm thấy như được tràn ngập trong lửa, và họ có thể thốt lên
những lời kỳ diệu.

46 Và chuyện rằng, một tiếng nói lại đến với họ, phải, một tiếng nói êm ái chẳng khác
chi tiếng thì thầm phán rằng:

47 Bình an, bình an cho các ngươi, nhờ đức tin của các ngươi nơi Con Yêu Quý của ta
là Đấng hằng có từ lúc thế gian mới được tạo dựng.

48 Và giờ đây, khi nghe được như vậy, họ liền đưa mắt nhìn xem tiếng nói ấy từ đâu
vọng lại, này, họ trông thấy các tầng trời mở ra, và các thiên sứ từ trời xuống phục sự
họ.
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49 Có khoảng ba trăm người đã nghe và thấy những điều này; và họ được lệnh ra đi và
không được kinh ngạc và cũng không được nghi ngờ gì hết.

50 Và chuyện rằng, họ đã ra đi giảng dạy cho dân chúng, rao truyền cho khắp miền
chung quanh biết tất cả những gì họ đã được nghe và thấy, khiến cho phần lớn những
người La Man đã được thuyết phục tin về những điều này, nhờ những bằng chứng
hiển nhiên lớn lao mà họ đã nhận được.

51 Và tất cả những ai được thuyết phục đều cất bỏ khí giới chiến tranh của mình và
xóa bỏ hận thù cùng truyền thống của tổ phụ họ.

52 Và chuyện rằng, họ đã hoàn trả cho dân Nê Phi những phần đất thuộc quyền sở
hữu của họ.

Hê LaMan 6
1 Và chuyện rằng, khi năm thứ sáu mươi hai dưới chế độ các phán quan đã chấm dứt,

thì tất cả những sự việc này đã xảy ra, và dân La Man, phần lớn dân họ, đã trở thành
một dân tộc ngay chính, đến độ sự ngay chính của họ đã vượt cả dân Nê Phi, nhờ sự
vững chắc và bền lòng của họ trong đức tin.

2 Vì này, có nhiều người Nê Phi nay đã trở nên chai đá, không hối cải và hết sức tàn
ác, đến nỗi họ chối bỏ lời của Thượng Đế cùng mọi lời giáo huấn và tiên tri mà đã đến
ở giữa họ.

3 Tuy vậy, dân giáo hội vẫn có sự vui mừng lớn lao vì sự cải đạo của những người La
Man; phải, vì giáo hội của Thượng Đế đã được thiết lập giữa họ. Và họ đã cùng nhau
thân thiện, cùng nhau hân hoan và có được niềm vui lớn lao.

4 Và chuyện rằng, có nhiều người La Man đi xuống xứ Gia Ra Hem La rao truyền
cho dân Nê Phi biết về cách thức cải đạo của mình, và khuyên nhủ họ phải có đức tin
và hối cải.

5 Phải, có nhiều người đã thuyết giảng với quyền năng và thẩm quyền lớn lao khiến
cho nhiều người biết hạ mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường để trở thành
những tín đồ khiêm nhường của Thượng Đế và Chiên Con.

6 Và chuyện rằng, có nhiều người La Man đi tới xứ phía bắc, và luôn cả Nê Phi cùng
Lê Hi cũng đi tới xứ phía bắc, để thuyết giảng cho dân chúng nghe. Và như vậy là
chấm dứt năm thứ sáu mươi ba.

7 Và này, cảnh thái bình có trong khắp xứ, đến nỗi dân Nê Phi có thể đi đến bất cứ
nơi nào họ muốn, dù là ở giữa dân Nê Phi hay dân La Man.

8 Và chuyện rằng, dân La Man cũng có thể đi đến bất cứ nơi nào họ muốn, dù ở giữa
dân La Man hay dân Nê Phi; và nhờ đó mà họ có được sự giao dịch tự do với nhau
trong việc mua bán để kiếm lời tùy theo ý muốn của họ.

9 Và chuyện rằng, họ trở nên rất giàu có, cả dân La Man lẫn dân Nê Phi; và họ có rất
nhiều vàng bạc cùng đủ các loại kim khí quý giá, cả trong xứ miền nam lẫn trong xứ
miền bắc.

10 Lúc bấy giờ, xứ miền nam gọi là Lê Hi và xứ miền bắc gọi là Mơ Léc, đặt theo tên
con trai của Sê Đê Kia; vì Chúa đã đem Mơ Léc lên xứ miền bắc và đem Lê Hi xuống
xứ miền nam.

11 Và này, cả hai xứ này đều có đủ các loại vàng bạc và đủ các loại khoáng kim quý giá;
và cũng có nhiều thợ khéo để nấu và lọc những khoáng kim ấy; và nhờ đó mà họ trở
nên giàu có.

12 Họ trồng rất nhiều ngũ cốc, cả miền bắc lẫn miền nam; và họ trở nên hết sức phát
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đạt, cả miền bắc lẫn miền nam. Và họ sinh sôi nẩy nở và trở nên vô cùng hùng mạnh
trong xứ. Và họ đã chăn nuôi nhiều đàn gia súc và nhiều bầy thú, phải, rất nhiều gia
súc béo mập.

13 Này, phụ nữ của họ thì kéo sợi dệt vải. Họ dệt tất cả các loại vải vóc, đủ thứ tơ lụa
đẹp cùng vải gai mịn để may y phục đủ loại để che thân. Và như vậy là năm thứ sáu
mươi bốn đã trôi qua trong thái bình.

14 Và trong năm thứ sáu mươi lăm, họ cũng được yên vui thái bình; phải, họ được
nghe nhiều lời thuyết giảng và nhiều điều tiên tri về những sự việc sẽ xảy ra. Và như
vậy là năm thứ sáu mươi lăm đã trôi qua.

15 Và chuyện rằng, đến năm thứ sáu mươi sáu dưới chế độ các phán quan, này, Kê Giô
Ram bị một bàn tay vô danh ám sát khi ông đang ngồi trên ghế xét xử. Và chuyện
rằng, cũng trong năm này, con trai ông, người được dân chúng chỉ định lên thay thế
ông, cũng bị ám sát. Và như vậy là chấm dứt năm thứ sáu mươi sáu.

16 Và vào đầu năm thứ sáu mươi bảy, dân chúng lại bắt đầu trở nên hết sức tà ác.
17 Vì này, Chúa đã ban phước cho họ quá lâu với bao của cải thế gian để họ không

còn bị khích động tức giận, để gây lên những cuộc chiến tranh và đổ máu; vậy nên họ
bắt đầu để hết lòng ưa thích của cải của mình; phải, họ bắt đầu kiếm cách thu lợi cho
mình để được cao sang hơn kẻ khác; vậy nên họ bắt đầu nhúng tay vào những vụ sát
nhân bí mật, trộm cắp, cướp bóc, để thủ lợi cho mình.

18 Và giờ đây này, những kẻ sát nhân và trộm cướp đó là một đảng do Kích Cơ Men
và Ga Đi An Tôn lập ra. Và giờ đây chuyện rằng, có rất nhiều người thuộc đảng Ga Đi
An Tôn này, ngay cả giữa dân Nê Phi cũng có. Nhưng này, đa số bọn chúng là những
người dân La Man độc ác nhất. Và chúng được gọi là đảng trộm cướp và sát nhân Ga
Đi An Tôn.

19 Và chính chúng đã ám sát vị trưởng phán quan Kê Giô Ram và con trai ông, trong
lúc họ đang ngồi trên ghế xét xử; và này, chúng không bị bại lộ.

20 Và giờ đây chuyện rằng, khi dân La Man thấy có nhiều kẻ trộm cướp trong dân họ,
họ rất đỗi buồn rầu; và họ dùng đủ phương cách trong quyền hạn mình để diệt trừ
chúng khỏi mặt đất này.

21 Nhưng này, Sa Tan đã khích động tâm hồn của phần lớn dân Nê Phi, khiến họ liên
kết với các đảng trộm cướp đó, và lập giao ước và thề nguyền với chúng là sẽ bảo vệ và
gìn giữ cho nhau trong bất cứ trường hợp khó khăn nào bọn chúng gặp phải, để khỏi
bị trừng phạt về các tội sát nhân, cướp bóc và trộm cắp của mình.

22 Và chuyện rằng, chúng có những dấu hiệu riêng, phải, những ám hiệu và mật
khẩu; để chúng có thể phân biệt được một người đồng bọn đã lập giao ước, ngõ hầu
cho dù người đó có làm điều tà ác tới đâu, cũng không bị hại bởi người đồng bọn của
mình, hay bởi những người thuộc đảng của mình, là những người đã lập giao ước này.

23 Và nhờ thế mà chúng có thể sát nhân, cướp bóc, trộm cắp, phạm tội tà dâm và mọi
thứ tội ác khác, trái với luật pháp của xứ sở và trái với luật pháp của Thượng Đế của
chúng.

24 Và kẻ nào thuộc vào đảng của chúng mà tiết lộ cho thế gian biết những tội ác và
những điều khả ố của chúng, thì kẻ đó sẽ bị xử tội, nhưng không phải xử theo luật
pháp của xứ sở mà theo luật pháp tà ác của chúng, là luật pháp do Ga Đi An Tôn và
Kích Cơ Men đặt ra.

25 Giờ đây này, đó chính là những giao ước và những lời thề nguyền bí mật mà An
Ma đã ra lệnh cho con trai ông không được tiết lộ cho thế gian biết, vì sợ rằng những
điều đó sẽ là một phương tiện đưa dân chúng tới chỗ hủy diệt.
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26 Giờ đây này, những giao ước và những lời thề nguyền bí mật đó không đến với Ga
Đi An Tôn từ những biên sử được trao cho Hê La Man cất giữ, nhưng này, những
điều ấy được gieo vào lòng của Ga Đi An Tôn bởi chính kẻ đã xúi giục thủy tổ chúng
ta ăn trái cấm—

27 Phải, cũng chính kẻ ấy đã âm mưu với Ca In rằng: Nếu nó giết chết em hắn là A
Bên thì chuyện đó không được tiết lộ cho thế gian biết. Và nó đã âm mưu với Ca In và
những người theo nó từ đó về sau.

28 Và cũng chính kẻ đó đã gieo vào lòng dân chúng ý định xây lên một ngọn tháp đủ
cao để họ có thể lên trên trời được. Và cũng chính kẻ đó đã dẫn dụ những người
nguyên từ ngọn tháp ấy vào xứ này; kẻ ấy đã gieo rắc những việc làm trong bóng tối và
những điều khả ố ra cùng khắp xứ, cho đến khi nó kéo được dân chúng xuống sự hủy
diệt hoàn toàn và xuống ngục giới vĩnh viễn.

29 Phải, chính kẻ ấy đã gieo vào lòng Ga Đi An Tôn ý định đeo đuổi công việc của
bóng tối và việc làm sát nhân bí mật; và nó đã làm công việc này từ lúc mới có loài
người cho tới bây giờ.

30 Và này, chính nó là kẻ đã làm ra mọi tội lỗi. Và này, nó cứ tiếp tục mãi những việc
làm trong bóng tối và những việc làm sát nhân bí mật của nó, và cứ truyền mãi những
âm mưu, những lời thề nguyền, những giao ước, những kế hoạch tà ác gớm ghê của
chúng từ thế hệ này đến thế hệ khác, tùy theo nó có thể nắm giữ trái tim con cái loài
người.

31 Và giờ đây này, nó đã nắm chặt được trái tim của những người dân Nê Phi; phải,
đến đỗi họ đã trở nên hết sức tà ác; phải, phần đông họ đã xây lưng đi khỏi con đường
ngay chính, và chà đạp dưới chân những lệnh truyền của Thượng Đế, và đi theo
đường lối riêng của mình, và đã dùng vàng bạc làm nên những hình tượng để tôn thờ.

32 Và chuyện rằng, tất cả những sự bất chính này đã đến với họ trong vòng chẳng bấy
nhiêu năm, đến nỗi phần lớn những điều này đã đến với họ vào năm thứ sáu mươi bảy
dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

33 Và họ đã lớn mạnh trong sự bất chính của mình vào năm thứ sáu mươi tám, khiến
gây ra sự buồn rầu và than khóc lớn lao cho những người ngay chính.

34 Và như vậy chúng ta thấy rằng, dân Nê Phi đã bắt đầu sa vào vòng vô tín ngưỡng,
và lớn mạnh trong những điều tà ác và khả ố, trong khi đó thì dân La Man lại bắt đầu
tấn tới rất nhiều trong sự hiểu biết về Thượng Đế của họ; phải, họ bắt đầu tuân giữ
những luật lệ và những lệnh truyền của Ngài, và bước đi trong lẽ thật và ngay thẳng
trước mặt Ngài.

35 Và như vậy chúng ta thấy rằng, Thánh Linh của Chúa bắt đầu rút lui khỏi dân Nê
Phi, cũng vì sự tà ác và lòng dạ chai đá của họ.

36 Và như vậy chúng ta thấy rằng, Chúa bắt đầu trút Thánh Linh của Ngài lên dân La
Man, cũng vì họ ngoan ngoãn và sẵn sàng tin theo lời Ngài.

37 Và chuyện rằng, dân La Man lùng kiếm đảng cướp Ga Đi An Tôn; và họ thuyết
giảng lời của Thượng Đế cho những thành phần tà ác nhất của chúng khiến cho đảng
trộm cướp ấy đã bị tận diệt khỏi dân La Man.

38 Và chuyện rằng, trái lại, dân Nê Phi thì củng cố và nuôi dưỡng chúng, bắt đầu bằng
những thành phần tà ác nhất trong bọn chúng, cho đến khi chúng lan tràn khắp xứ
Nê Phi, và lôi cuốn đa số những người ngay chính cho đến khi họ hạ giá trị của mình
để tin vào những việc làm của chúng, và chia xẻ những của cướp bóc cùng tham gia với
chúng trong các cuộc sát nhân và các âm mưu bí mật của chúng.

39 Và như vậy chúng chiếm toàn quyền điều khiển chính quyền, đến đỗi chúng chà
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đạp dưới chân, đánh đập, hành hạ, và quay lưng làm ngơ những người nghèo khó,
nhu mì và những tín đồ khiêm nhường của Thượng Đế.

40 Và như vậy chúng ta thấy rằng, những kẻ đó đang ở trong một trạng thái hết sức
ghê sợ và đã chín muồi để chờ đón một sự hủy diệt vĩnh viễn.

41 Và chuyện rằng, như vậy là chấm dứt năm thứ sáu mươi tám dưới chế độ các phán
quan của dân Nê Phi.

Lời Tiên Tri Của Nê Phi, con trai của Hê LaMan—Thượng Đế hăm dọa dân
Nê Phi là Ngài sẽ đến viếng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài để hủy diệt họ hoàn
toàn nếu họ không hối cải sự tà ác của mình. Thượng Đế đánh dân Nê Phi bằng bệnh
dịch; họ hối cải và quay về với Ngài. Một người LaMan tên SaMu Ên nói tiên tri cùng
dân Nê Phi.

Hê LaMan 7
1 Này, giờ đây chuyện rằng, đến năm thứ sáu mươi chín dưới chế độ các phán quan của

dânNê Phi, con trai củaHê LaMan làNê Phi từ xứ phía bắc trở về xứGia RaHemLa.
2 Vì ông đã đi đến với dân chúng ở xứ phía bắc và thuyết giảng lời của Thượng Đế

cùng nói tiên tri nhiều điều cho họ nghe;
3 Và họ đã bác bỏ mọi lời thuyết giảng của ông khiến ông không thể ở với họ được

mà phải trở về xứ sở quê hương mình.
4 Và ông thấy dân chúng sống trong trạng thái tà ác đáng sợ như vậy, và bọn cướp Ga

Đi An Tôn thì chiếm đoạt ghế xét xử—chúng nắm hết uy quyền và quyền hành trong
xứ, dẹp bỏ các lệnh truyền của Thượng Đế, và không có một chút gì ngay chính trước
mặt Ngài; chúng chẳng làm một việc gì công bình cho con cái loài người;

5 Chúng kết án người ngay vì sự ngay chính của họ; để cho những kẻ tà ác và phạm
tội nhờ tiền bạc của mình mà được tự do không bị trừng phạt; và hơn nữa, để chúng
được ở mãi trên chức vị lãnh đạo chính quyền để cai trị và làm theo ý muốn của mình,
ngõ hầu chúng có thể kiếm lợi và hưởng sự vinh quang của thế gian, và hơn nữa, để
chúng có thể dễ dàng phạm tội ngoại tình, trộm cắp, giết người, và làm theo ý muốn
của mình—

6 Giờ đây, sự bất chính lớn lao này đã đến với dân Nê Phi trong vòng chẳng bấy
nhiêu năm; và khi Nê Phi trông thấy vậy, lòng ông nặng trĩu nỗi đau buồn trong tâm
tư mình, và ông đã thốt lên lời than thở với sự đau đớn trong tâm hồn rằng:

7 Ôi, phải chi tôi có thể sống được vào những ngày tổ phụ tôi là Nê Phi mới bỏ xứ
Giê Ru Sa Lem ra đi, thì tôi đã có thể được vui sướng cùng với ông trên đất hứa. Vào
thời đó, dân của ông thật là dễ bảo, họ vững vàng tuân giữ các lệnh truyền của Thượng
Đế, và chậm chạp khi bị dẫn dắt làm điều bất chính; và họ mau chóng nghe theo lời
của Chúa—

8 Phải, nếu tôi được sống vào những ngày đó thì tâm hồn tôi đã hân hoan xiết bao
trong sự ngay chính của các đồng bào tôi.

9 Nhưng này, tôi bị chỉ định phải sống vào thời này khiến tâm hồn tôi phải tràn đầy
niềm đau khổ vì sự tà ác của các đồng bào tôi.

10 Và này, giờ đây chuyện rằng, điều này đã xảy ra trên ngọn tháp trong khu vườn của
Nê Phi, nằm cạnh con lộ lớn dẫn đến chợ chính trong thành phố Gia Ra Hem La; vậy
nên, Nê Phi đã sắp mình xuống trên ngọn tháp trong khu vườn của ông, và tháp này

hê la man 7 335



cũng gần cửa ra vào khu vườn, ăn thông với con lộ lớn ấy.
11 Và chuyện rằng, có một số người khi đi ngang qua đấy trông thấy Nê Phi đang

dâng hết tâm hồn mình lên Thượng Đế trên ngọn tháp, họ bèn chạy đi nói cho dân
chúng biết những gì họ đã thấy, và dân chúng kéo tới rất đông để tìm hiểu lý do của sự
đau đớn quá lớn lao như vậy vì sự tà ác của dân chúng.

12 Và giờ đây, khi Nê Phi đứng lên, ông nhìn thấy đám đông dân chúng đang tụ họp.
13 Và chuyện rằng ông mở miệng nói với họ rằng: Này, tại sao các người lại tụ họp ở

đây? Phải chăng để nghe tôi nói về những điều bất chính của các người?
14 Phải, vì tôi đã lên tháp này để dâng hết tâm hồn mình lên Thượng Đế của tôi, vì

lòng tôi vô cùng đau đớn bởi những điều bất chính của các người gây ra!
15 Và cũng vì sự đau buồn và than khóc của tôi khiến các người tụ họp lại đây và ngạc

nhiên; phải, các người rất cần phải ngạc nhiên; phải, các người nên ngạc nhiên vì các
người đã để cho quỷ dữ nắm chặt trái tim mình.

16 Phải, tại sao các người lại để cho kẻ đang tìm cách xô linh hồn mình xuống nơi
khốn cùng vĩnh viễn và đau khổ bất tận quyến rũ được mình?

17 Ôi, các người hãy hối cải, hãy hối cải! Tại sao các người lại muốn chết? Các người
hãy quay về, hãy quay về với Chúa, Thượng Đế của mình. Tại sao Ngài đã bỏ rơi các
người?

18 Đó là tại vì các người đã chai đá trong lòng; phải, các người không chịu nghe theo
tiếng nói của người chăn hiền lành; phải, các người đã khiêu khích cho Ngài tức giận
các người.

19 Và này, thay vì gom các người lại, trừ phi các người hối cải, này, Ngài sẽ phân tán
các người ra khiến cho các người trở thành miếng mồi ngon cho chó và dã thú.

20 Hỡi ôi, làm sao các người lại có thể quên được Thượng Đế của các người ngay
trong ngày Ngài giải cứu các người?

21 Nhưng này, chính vì muốn kiếm lợi lộc, muốn được người đời ca tụng, phải, và
ngõ hầu các người có thể thu góp được vàng bạc. Và các người đã để hết lòng mình
vào của cải và những điều phù phiếm của thế gian nên các người mới sát nhân, trộm
cắp, cướp bóc, và làm chứng dối chống lại người lân cận của mình cùng làm đủ mọi
điều bất chính khác.

22 Và vì lý do đó nên sự bất hạnh sẽ đến với các người, trừ phi các người hối cải. Vì
nếu các người không biết hối cải, này, thành phố lớn lao này, và luôn cả những thành
phố lớn lao khác chung quanh đây thuộc xứ sở của chúng ta, sẽ bị lấy mất đi và các
người sẽ không còn nơi sinh sống trong đó; vì này, Chúa sẽ không ban cho các người
sức mạnh nữa như từ trước tới nay Ngài đã làm để các người chống lại kẻ thù của
mình.

23 Vì này, Chúa có phán như vầy: Ta sẽ không tỏ bày sức mạnh của ta cho kẻ ác biết,
cho kẻ này biết hơn kẻ kia, chỉ trừ những người nào hối cải tội lỗi của mình và nghe
theo lời của ta. Vậy giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong các người nhận thức rằng, nó sẽ
tốt cho dân La Man hơn là cho các người trừ phi các người hối cải.

24 Vì này, họ ngay chính hơn các người, vì họ không phạm tội chống lại sự hiểu biết
lớn lao mà các người đã nhận được; vậy nên Chúa sẽ thương xót họ; phải, Ngài sẽ kéo
dài thêm ngày sống cho họ và sẽ làm cho dòng dõi của họ được gia tăng, ngay cả đến
lúc các người bị tận diệt, nếu các người không hối cải.

25 Phải, khốn thay cho các người, vì sự khả ố quá lớn lao đó đã đến với các người; và
các người đã liên kết với bọn đó, phải, với đảng bí mật do Ga Đi An Tôn thành lập!

26 Phải, sự bất hạnh sẽ đến với các người, vì các người đã để cho sự cao ngạo nhập vào
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trái tim mình, đưa mình vượt lên quá những điều gì tốt lành, cũng vì các người có quá
nhiều của cải!

27 Phải, khốn thay cho các người, vì những điều tà ác và khả ố của các người!
28 Và trừ phi các người hối cải, các người sẽ bị diệt vong; phải, ngay cả đất đai của các

người cũng sẽ bị lấy đi khỏi các người, và các người sẽ bị hủy diệt khỏi mặt đất này.
29 Này giờ đây, không phải tôi tự ý nói rằng những điều này sẽ xảy ra, vì không phải

tự tôi biết được những điều này; nhưng này, tôi biết được những điều này là thật vì
Đức Chúa Trời đã tiết lộ những điều này cho tôi biết, vậy nên tôi làm chứng rằng
những điều này sẽ xảy ra.

Hê LaMan 8
1 Và giờ đây chuyện rằng, khi Nê Phi chấm dứt những lời này, này, có một số các phán

quan, cũng là những người thuộc đảng bí mật của Ga Đi An Tôn, rất lấy làm tức giận,
họ la lớn để phản đối ông và nói với dân chúng rằng: Tại sao các người không bắt giữ
tên này lại và đem hắn ra kết án theo tội trạng hắn đã phạm?

2 Tại sao các người lại nhìn và nghe hắn thóa mạ dân này cùng luật pháp của chúng
ta?

3 Vì này, Nê Phi đã nói cho họ nghe về những sự đồi bại trong luật pháp của họ;
phải, Nê Phi đã nói nhiều điều không thể chép hết ra được; và những điều ông nói
không có điều gì trái với các lệnh truyền của Thượng Đế cả.

4 Và những phán quan này tức giận ông vì ông nói rõ cho họ biết những việc làm bí
mật trong bóng tối của họ; tuy nhiên, họ không dám đặt tay lên người ông vì họ sợ
dân chúng la lên phản đối.

5 Vậy nên họ hô to lên với dân chúng rằng: Tại sao các người lại chịu để cho tên này
thóa mạ chúng ta? Này, hắn đã kết án tất cả dân này, cho rằng dân này sẽ đi đến chỗ
hủy diệt; phải, và hắn còn bảo những thành phố vĩ đại của chúng ta sẽ bị lấy đi khỏi
chúng ta và chúng ta sẽ không còn nơi sinh sống trong đó.

6 Và giờ đây chúng ta biết rằng điều này không thể có được, vì này, chúng ta đang
hùng mạnh, còn các thành phố của chúng ta thì to lớn, vậy nên các kẻ thù của chúng
ta không thể có quyền lực gì đối với chúng ta cả.

7 Và chuyện rằng, họ xúi giục dân chúng tức giận Nê Phi như vậy, và gây lên những
tranh chấp lẫn nhau; vì có một số người hô to lên rằng: Hãy để cho người này yên, vì
ông ta là một người tốt, và những điều ông ta nói, chắc chắn sẽ xảy ra, trừ phi chúng ta
hối cải;

8 Phải, này, tất cả những sự đoán phạt mà ông đã làm chứng với chúng ta sẽ giáng
xuống trên chúng ta; vì chúng ta biết rằng ông đã làm chứng một cách chính xác về
những điều bất chính của chúng ta. Và này, những điều đó rất nhiều, và ông còn biết
được tất cả những điều sẽ xảy tới cho chúng ta, chẳng khác chi ông đã biết những
hành vi bất chính của chúng ta vậy;

9 Phải, và này, nếu ông không phải là một vị tiên tri thì ông không thể làm chứng
được những điều đó.

10 Và chuyện rằng, những kẻ tìm cách hủy diệt Nê Phi, vì sợ hãi, không dám đặt tay
lên người ông; vậy nên ông lại bắt đầu nói với dân chúng vì thấy mình đã chiếm được
cảm tình của một số người, đến nỗi số người còn lại phải nể sợ.

11 Vậy nên ông thấy cần phải nói thêm với họ rằng: Này, hỡi đồng bào, phải chăng
các người đã từng đọc thấy rằng Thượng Đế ban quyền năng cho một người, đó là
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Môi Se, đánh xuống Biển Đỏ làm cho nước biển phải rẽ ra hai bên khiến cho dân Y
Sơ Ra Ên, là tổ phụ của chúng ta, đi qua như trên đất liền khô cạn, và rồi nước khép
kín lại trùm lên quân Ai Cập và nuốt chúng?

12 Và giờ đây này, nếu Thượng Đế đã ban cho người đó quyền năng như vậy, thì tại
sao các người còn cãi vã với nhau và bảo rằng Ngài không ban cho tôi quyền năng để
tôi có thể nhờ đó mà biết được những sự đoán phạt sẽ giáng xuống trên các người nếu
các người không hối cải?

13 Nhưng này, các người không những chỉ bác bỏ lời của tôi mà thôi, các người còn
bác bỏ tất cả những lời tổ phụ chúng ta đã nói, và luôn cả những lời của người đó, tức
là Môi Se, là người đã được ban cho quyền năng lớn lao như vậy, phải, đó là những lời
mà ông đã nói về sự hiện đến của Đấng Mê Si.

14 Phải, ông chẳng đã làm chứng rằng Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ đến hay sao? Và
như ông treo con rắn đồng trong vùng hoang dã như thế nào, thì sau này Đấng sẽ đến
cũng sẽ bị treo lên như vậy.

15 Và tất cả những ai nhìn lên con rắn ấy mà sống được, thì cũng như vậy, tất cả
những ai nhìn lên Vị Nam Tử của Thượng Đế với đức tin và có tâm hồn thống hối
đều có thể hưởng được cuộc sống vĩnh cửu.

16 Và giờ đây này, không phải chỉ có Môi Se là người duy nhất làm chứng về những
điều ấy, mà còn có tất cả các thánh tiên tri từ thời ông cho tới thời của Áp Ra Ham
cũng đều làm chứng như vậy.

17 Phải, và này, Áp Ra Ham đã thấy được sự hiện đến của Ngài, và ông tràn đầy niềm
hân hoan và vui mừng.

18 Phải, và này tôi nói cho các người hay rằng, chẳng phải chỉ có một mình Áp Ra
Ham biết được những việc này, mà còn có nhiều vị khác nữa trước thời Áp Ra Ham,
là những người được gọi theo ban của Thượng Đế; phải, theo ban của Vị Nam Tử của
Ngài; và như vậy là để cho dân chúng được cho thấy từ nhiều ngàn năm trước khi
Ngài đến, rằng ngay cả sự cứu chuộc cũng sẽ đến với họ.

19 Và giờ đây tôi muốn các người biết rằng, ngay cả từ thời Áp Ra Ham về sau vẫn
còn nhiều vị tiên tri làm chứng về những điều này; phải, này, vị tiên tri Giê Nốt đã
mạnh dạn làm chứng; vì điều đó ông đã bị giết chết.

20 Và này, luôn cả Giê Nốc, Ê Gia, Ê Sai, và Giê Rê Mi, (Giê Rê Mi này chính là vị
tiên tri đã làm chứng về sự hủy diệt của Giê Ru Sa Lem) và bây giờ chúng ta biết Giê
Ru Sa Lem đã bị hủy diệt đúng theo lời của Giê Rê Mi. Ôi, vậy thì Vị Nam Tử của
Thượng Đế lại há không đến theo như lời tiên tri của ông ta hay sao?

21 Và giờ đây, các người có còn tranh biện rằng Giê Ru Sa Lem đã bị hủy diệt không?
Các người có còn nói rằng các con trai của Sê Đê Kia không bị giết chết, tất cả chỉ trừ
Mơ Léc không? Phải, và các người không thấy rằng dòng dõi của Sê Đê Kia đang
chung sống với chúng ta đây và họ đã bị đuổi khỏi xứ Giê Ru Sa Lem hay sao? Nhưng
này, như vậy chưa phải là hết—

22 Tổ phụ Lê Hi của chúng ta bị đuổi khỏi Giê Ru Sa Lem vì ông đã làm chứng về
những điều này. Nê Phi và hầu hết các tổ phụ chúng ta từ thời đó đến giờ cũng đã làm
chứng về những điều này; phải, họ đã làm chứng về sự hiện đến của Đấng Ky Tô, họ
vui mừng và trông đợi ngày của Ngài sẽ phải xảy đến.

23 Và này, Ngài là Thượng Đế, và Ngài ở cùng họ, và Ngài đã biểu hiện cho họ thấy
rằng họ được Ngài cứu chuộc; và họ tôn vinh Ngài vì những điều sẽ phải xảy đến.

24 Và giờ đây, xét rằng các người đã biết những điều này, và trừ phi các người nói dối,
các người không thể chối bỏ những điều này được, vậy nên các người đã phạm tội vì
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đã bác bỏ tất cả những điều này, mặc dù các người đã nhận được biết bao nhiêu chứng
cớ hiển nhiên; phải, các người đã nhận được mọi điều, cả những điều ở trên trời lẫn
những điều ở dưới thế gian, để làm bằng chứng rằng những điều đó là thật.

25 Nhưng này, các người đã bác bỏ lẽ thật, và phản nghịch Đấng Thượng Đế thánh
của mình; và ngay cả trong giờ phút này, thay vì tích lũy kho tàng của mình trên trời,
nơi mà không có một sự gì hư nát, không có một vật gì ô uế có thể vào được, thì các
người lại chồng chất cho mình sự thịnh nộ để chờ ngày phán xét.

26 Phải, ngay giờ phút này, các người đã chín muồi, cũng vì tội sát nhân, tội thông
dâm, và sự tà ác của các người, để nhận lấy sự hủy diệt vĩnh viễn; phải, và nếu các
người không hối cải thì không bao lâu nữa việc đó sẽ tới với các người.

27 Phải, này, giờ đây nó đã đến ngoài ngưỡng cửa của các người; phải, các người hãy
đến ghế xét xử mà tìm kiếm; và này, vị phán quan của các người đã bị ám sát, và hắn
đang nằm trong vũng máu; hắn đã bị chính em mình ám sát, vì em hắn muốn được
ngồi vào ghế xét xử.

28 Và này, cả hai người ấy đều thuộc đảng bí mật của các người, mà người chủ chốt là
Ga Đi An Tôn và ác quỷ, là kẻ muốn tìm cách hủy diệt linh hồn loài người.

Hê LaMan 9
1 Này, giờ đây chuyện rằng, khi Nê Phi nói xong những lời này, thì có một số người

trong bọn họ liền chạy tới ghế xét xử; phải, có năm người đi đến đó, và họ vừa đi vừa
nói với nhau rằng:

2 Này, bây giờ chúng ta sẽ biết được chắc chắn người này có phải là một vị tiên tri và
Thượng Đế có truyền lệnh cho ông ta tiên tri những điều kỳ diệu như vậy cho chúng
ta biết hay không. Này, chúng ta không tin là Ngài đã làm như thế; phải, chúng ta
không tin ông ta là một vị tiên tri; tuy nhiên, nếu điều ông ta nói về vị trưởng phán
quan là đúng, có nghĩa là vị trưởng phán quan đã chết, thì chúng ta sẽ tin những lời
khác của ông ta nói là đúng thật.

3 Và chuyện rằng, họ chạy hết sức mau đến ghế xét xử; và này, vị trưởng phán quan
đã ngã xuống đất, và nằm chết trên vũng máu của ông ta.

4 Và giờ đây này, khi thấy vậy, họ vô cùng ngạc nhiên, đến đỗi họ đều ngã xuống đất;
vì họ đã không tin những lời Nê Phi nói về vị trưởng phán quan.

5 Nhưng giờ đây, khi trông thấy vậy, họ tin và họ sợ rằng những sự đoán phạt mà Nê
Phi đã nói sẽ đến với dân chúng; vậy nên họ run lên và ngã lăn xuống đất.

6 Bấy giờ, ngay khi vị phán quan bị ám sát, —ông ta bị em của mình cải trang vào
đâm chết rồi chạy trốn, và các tôi tớ liền tức tốc chạy đi báo cho dân chúng biết, họ
vừa chạy vừa la sát nhân cho mọi người nghe;

7 Và này, dân chúng liền tụ lại nơi ghế xét xử—và này, họ rất ngạc nhiên khi thấy có
năm người ngã nằm dưới đất.

8 Và giờ đây này, dân chúng không biết gì về đám đông tụ họp trong vườn của Nê
Phi; vậy nên họ nói với nhau rằng: Đây chính là những kẻ đã ám sát vị phán quan, và
Thượng Đế đã đánh ngã họ để họ không thể chạy trốn chúng ta được.

9 Và chuyện rằng, họ bắt những người này trói lại và giam vào ngục thất. Rồi một
thông cáo được gởi đi khắp nơi báo tin vị phán quan đã bị giết, và những kẻ sát nhân
đã bị bắt và giam vào ngục thất.

10 Và chuyện rằng, ngày hôm sau, dân chúng tụ họp lại để than khóc và nhịn ăn ở
buổi lễ chôn cất vị trưởng phán quan tối cao đã bị giết.
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11 Và như vậy là những phán quan có mặt tại vườn của Nê Phi, và đã nghe lời ông nói,
cũng tụ họp ở buổi lễ chôn cất.

12 Và chuyện rằng, họ tra hỏi dân chúng rằng: Vậy chớ năm người được phái đi dò
tin tức xem vị trưởng phán quan có chết hay không, nay ở đâu rồi? Dân chúng bèn trả
lời rằng: Chúng tôi không biết gì về năm người các ông phái tới, nhưng có năm tên
sát nhân chúng tôi đã bắt giam vào ngục thất rồi.

13 Và chuyện rằng, các phán quan muốn những người ấy được dẫn đến, và họ được
dẫn đến; và này, họ chính là năm người đã được phái đi; và này, các phán quan tra hỏi
họ để hiểu vấn đề xảy ra, và họ kể cho những người này nghe những gì họ đã làm như
sau:

14 Chúng tôi chạy đến nơi ghế xét xử, và khi chúng tôi thấy những việc đã xảy ra đúng
như lời Nê Phi đã làm chứng, thì chúng tôi ngạc nhiên vô cùng, đến đỗi chúng tôi đã
ngã xuống đất; và khi chúng tôi tỉnh lại khỏi cơn ngạc nhiên ấy, thì này, họ đã bắt
chúng tôi bỏ vào nhà giam.

15 Giờ đây, về phần kẻ ám sát người này, thì chúng tôi không biết là ai đã làm; và
chúng tôi chỉ biết có vậy, chúng tôi đã chạy lại đây theo như ý các ông muốn, và này,
ông ta đã chết đúng như lời Nê Phi nói.

16 Và giờ đây chuyện rằng, các phán quan bèn giải nghĩa vấn đề này cho dân chúng
rõ, rồi lớn tiếng buộc tội Nê Phi mà rằng: Này, chúng tôi biết Nê Phi đã thông đồng
với một kẻ nào đó để giết vị phán quan, để hắn có thể tuyên bố điều đó với chúng ta,
ngõ hầu hắn có thể cải đạo chúng ta theo đức tin của hắn, để hắn có thể tự tôn mình
lên làm một vĩ nhân, một người được Thượng Đế chọn lựa, và là một tiên tri.

17 Và giờ đây này, chúng ta sẽ tố giác người này và hắn sẽ phải thú nhận tội trạng của
mình và khai cho chúng ta biết kẻ thật sự đã ám sát vị phán quan.

18 Và chuyện rằng, năm người này được trả tự do trong ngày chôn cất. Tuy nhiên,
năm người này đã phản đối các phán quan về những lời mà họ đã buộc tội Nê Phi, và
đã tranh biện với từng viên phán quan một, khiến họ phải đuối lý.

19 Tuy vậy, họ vẫn cho bắt trói Nê Phi và giải ông đến trước đám đông, và họ bắt đầu
vặn hỏi ông đủ cách, hầu mong họ có thể làm cho ông nói những lời mâu thuẩn để họ
có thể ghép ông vào tội tử hình—

20 Họ bảo ông: Ngươi là một kẻ tòng phạm; ai là kẻ đã phạm tội sát nhân này? Bây
giờ hãy cho chúng ta biết, và hãy thú nhận tội trạng của ngươi đi; họ lại nói: Này, đây
là tiền, chúng ta sẽ tha mạng sống cho ngươi, nếu ngươi nói cho chúng ta biết và thú
nhận việc ngươi đã thông đồng với kẻ ấy.

21 Nhưng Nê Phi nói với họ rằng: Hỡi các người là những kẻ điên rồ, những kẻ lòng
dạ chưa cắt bì, những kẻ đui tối và cứng cổ, các người có biết Chúa, Thượng Đế của
các người, sẽ chịu để cho các người đi theo con đường tội lỗi của mình bao lâu nữa
không?

22 Ôi, các người cần phải bắt đầu kêu gào và than khóc, vì sự hủy diệt lớn lao đang
chờ đón các người ngay giờ phút này, trừ phi các người hối cải.

23 Này, các người bảo rằng ta đã thông đồng với một kẻ khác để hắn ám sát Sê Giô
Ram, vị trưởng phán quan của chúng ta. Nhưng này, ta nói cho các người hay, đây là vì
ta đã làm chứng cho các người để các người có thể biết được việc này; phải, để làm
một bằng chứng cho các người thấy rằng ta đã biết về những điều tà ác và khả ố ở giữa
các người.

24 Và cũng vì ta đã làm như vậy nên các người mới nói rằng ta đã thông đồng với một
kẻ khác để hắn làm việc này; phải, cũng vì ta đã cho các người thấy dấu hiệu ấy nên các
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người mới tức giận ta và tìm cách hủy diệt mạng sống của ta.
25 Và giờ đây này, ta sẽ cho các người thấy một dấu hiệu khác, để xem với việc này các

người có còn tìm cách hủy diệt ta nữa không.
26 Này, ta bảo các người: Hãy đi đến nhà của Sê An Tum là em trai của Sê Giô Ram,

và nói với hắn rằng:
27 Phải chăng Nê Phi, tiên tri giả mạo, là người đã tiên tri nhiều điều xấu về dân này,

đã thông đồng với ngươi để ngươi ám sát anh ngươi là Sê Giô Ram?
28 Và này, hắn sẽ trả lời với các người: Không.
29 Và các người sẽ nói với hắn: Phải chăng chính ngươi đã giết chết anh ngươi?
30 Và hắn sẽ đứng sững vì hoảng sợ và không biết phải trả lời sao cả. Rồi này, hắn sẽ

chối cải với các người; và hắn sẽ làm ra vẻ kinh ngạc; tuy nhiên hắn sẽ khai với các
người là hắn vô tội.

31 Nhưng này, các người hãy khám xét hắn cho kỹ, rồi các người sẽ tìm thấy dấu máu
trên gấu áo choàng của hắn.

32 Và khi các người thấy như vậy, các người sẽ hỏi: Máu này từ đâu mà ra? Chúng ta
há không biết máu này là của anh ngươi hay sao?

33 Và rồi hắn sẽ run rẩy và tái mét giống như cái chết đã đến với hắn vậy.
34 Và rồi các người sẽ bảo hắn: Vì vẻ hoảng sợ và nét mặt tái mét của ngươi, này,

chúng ta biết ngươi là kẻ có tội.
35 Và rồi lúc đó hắn lại càng kinh hoảng hơn; và rồi hắn sẽ thú tội với các người, và

hắn sẽ không còn chối cải là hắn đã không phạm tội sát nhân đó.
36 Và lúc đó hắn sẽ nói cho các người hay rằng ta là Nê Phi, không biết gì về vấn đề

này, trừ phi ta được Thượng Đế ban cho quyền năng để biết. Và rồi lúc đó các người
sẽ biết ta là người lương thiện, và ta được Thượng Đế sai đến với các người.

37 Và chuyện rằng, họ đã đi và làm theo lời Nê Phi đã nói với họ. Và này, những lời
ông nói đều đúng cả; quả thật hắn đã chối cải và sau đã thú nhận y như lời ông nói.

38 Và hắn bị bắt dẫn đi chứng nhận chính mình là kẻ sát nhân, do đó năm người kia
được trả tự do, và luôn cả Nê Phi nữa.

39 Và có một số người Nê Phi tin lời nói của Nê Phi; và cũng có một số người tin vào
lời chứng của năm người, vì họ đã được cải đạo lúc họ còn ở trong nhà giam.

40 Và giờ đây có một số dân chúng cho rằng Nê Phi là một vị tiên tri.
41 Và một số người khác thì bảo rằng: Này, ông là một vị thần, vì nếu không phải là

thần thì ông không thể biết hết mọi điều như vậy. Vì này, ông đã nói lên những ý nghĩ
trong lòng chúng ta và còn cho chúng ta biết nhiều sự việc; và chính ông đã cho chúng
ta biết kẻ thật sự ám sát vị trưởng phán quan của chúng ta.

Hê LaMan 10
1 Và chuyện rằng, trong đám dân chúng ấy nổi lên một sự chia rẽ khiến người đi về phía

này kẻ đi về phía khác, mỗi người mỗi ngả, bỏ Nê Phi lại một mình trong khi ông
đang đứng ở giữa họ.

2 Và chuyện rằng, Nê Phi đi trở về hướng nhà riêng của ông, vừa đi vừa suy ngẫm về
những điều Chúa đã cho ông thấy.

3 Và chuyện rằng, trong lúc ông đang suy ngẫm như vậy—ông hết sức buồn nãn về
sự tà ác của dân Nê Phi, về những việc làm bí mật trong bóng tối, những vụ sát nhân,
những vụ cướp bóc, cùng mọi điều bất chính khác của họ— và chuyện rằng, trong lúc
ông đang suy ngẫm trong lòng như vậy, này, một tiếng nói đến với ông mà rằng:
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4 Phước thay cho ngươi, hỡi Nê Phi, vì những việc ngươi đã làm; vì ta thấy ngươi
không biết mệt mỏi khi truyền rao cho dân này nghe lời của ta ban cho ngươi. Và
ngươi đã không sợ hãi chúng và không nghĩ tới mạng sống của mình, mà chỉ biết làm
theo ý muốn của ta và tuân giữ các lệnh truyền của ta.

5 Và giờ đây, vì ngươi đã làm những việc đó mà không biết mệt mỏi, này, ta sẽ ban
phước lành cho ngươi mãi mãi; và ta sẽ làm cho ngươi có mãnh lực trong lời nói, trong
hành động, trong đức tin, và trong việc làm; phải, ngay cả mọi việc cũng sẽ được thực
hiện theo như lời nói của ngươi, vì ngươi sẽ không đòi hỏi những gì trái ý muốn của ta.

6 Này, ngươi là Nê Phi, và ta là Thượng Đế. Này, ta tuyên bố điều này trước sự hiện
diện của các thiên sứ của ta rằng, ngươi sẽ có quyền năng đối với dân này, và sẽ đánh
đất này bằng nạn đói, bằng bệnh dịch, và sự tàn phá, tùy theo sự tà ác của dân này.

7 Này, ta ban cho ngươi quyền năng, để bất cứ những gì ngươi niêm phong trên thế
gian cũng sẽ được niêm phong trên trời, và những gì ngươi muốn cởi mở dưới thế gian
thì cũng sẽ được cởi mở trên trời, và ngươi sẽ có quyền năng đối với dân này như vậy.

8 Và như vậy là, nếu ngươi bảo đền thờ này phải nứt làm hai, thì nó sẽ nứt làm hai.
9 Và nếu ngươi bảo núi này hãy rạp xuống và trở nên bằng phẳng, thì nó sẽ làm như

vậy.
10 Và này, nếu ngươi nói Thượng Đế sẽ đánh dân này, thì điều đó sẽ xảy ra.
11 Và giờ đây này, ta truyền lệnh cho ngươi phải đi rao truyền cho dân này biết rằng,

Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, có phán như vầy: Nếu các ngươi không hối cải
thì các ngươi sẽ bị đánh cho đến khi bị hủy diệt.

12 Và này, giờ đây chuyện rằng, khi Chúa phán xong những lời này với Nê Phi, thì
ông dừng lại và không về nhà nữa, mà trở lại với đám dân chúng sống phân tán khắp
nơi trong xứ, và bắt đầu rao truyền cho họ biết lời Chúa đã phán cùng ông, về sự hủy
diệt của họ nếu họ không hối cải.

13 Giờ đây này, mặc dù với phép lạ lớn lao mà Nê Phi đã thực hiện bằng cách báo cho
họ biết về cái chết của vị trưởng phán quan, nhưng họ đã chai đá trong lòng và không
chịu nghe theo những lời của Chúa.

14 Vậy nên, Nê Phi đã rao truyền lời của Chúa cho họ biết như vầy: Trừ phi các ngươi
hối cải, lời Chúa phán như vậy, các ngươi sẽ bị đánh cho đến khi bị hủy diệt.

15 Và chuyện rằng, khi Nê Phi đã truyền rao lời của Chúa cho họ biết, này, họ vẫn
chai đá trong lòng và không chịu nghe theo những lời ông nói; vậy nên họ thóa mạ
ông và tìm cách bắt ông để họ có thể giam ông vào ngục thất.

16 Nhưng này, quyền năng của Thượng Đế đã ở cùng ông, khiến họ không thể bắt
ông để giam ông vào ngục thất được, vì ông được Thánh Linh giải thoát và đưa ra
khỏi giữa họ.

17 Và chuyện rằng, ông cứ đi mãi trong Thánh Linh qua hết đám dân chúng này đến
đám dân chúng khác để rao truyền lời của Thượng Đế, cho đến khi ông đã rao truyền
cho khắp mọi người, hay phổ biến tới cùng toàn thể dân chúng.

18 Và chuyện rằng, họ không muốn nghe theo những lời của ông; và những cuộc
tranh chấp bắt đầu nổi lên, đến đỗi họ chia rẽ nhau và bắt đầu sát hại lẫn nhau bằng
gươm.

19 Và như vậy là chấm dứt năm thứ bảy mươi mốt dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi.
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Hê LaMan 11
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào năm thứ bảy mươi hai dưới chế độ các phán quan, những

cuộc tranh chấp lại gia tăng đến đỗi chiến tranh nổi lên khắp xứ trong tất cả dân Nê
Phi.

2 Và chính đảng cướp bí mật này đã thực hiện công việc hủy diệt và tà ác ấy. Và cuộc
chiến này đã kéo dài suốt cả năm đó và qua năm thứ bảy mươi ba vẫn còn tiếp diễn.

3 Và chuyện rằng trong năm này, Nê Phi đã kêu cầu với Chúa rằng:
4 Hỡi Chúa, xin Ngài chớ để dân này phải bị hủy diệt vì nạn gươm đao, nhưng hỡi

Chúa, thay vì vậy, xin Ngài hãy giáng cho họ nạn đói kém trong xứ để nhắc nhở họ
nhớ đến Chúa, Thượng Đế của họ, may ra họ sẽ hối cải mà trở về cùng Ngài.

5 Và việc đó đã được thực hiện theo như lời cầu xin của Nê Phi. Và một trận đói
kém lớn đã đến với tất cả dân Nê Phi ở trong xứ. Và như vậy là đến năm thứ bảy mươi
bốn nạn đói kém vẫn còn tiếp diễn, và công việc hủy diệt bằng gươm đao đã chấm dứt
nhưng sự hủy diệt lại trở nên khốc liệt vì nạn đói.

6 Và công việc hủy diệt này vẫn còn tiếp tục cho đến năm thứ bảy mươi lăm. Vì mặt
đất bị giáng họa nặng nề đến nỗi trở nên khô cằn và không sản xuất được hạt ngũ cốc
nào vào ngày mùa cả; và toàn thể mặt đất bị giáng họa, cả phía người La Man lẫn phía
người Nê Phi, họ bị giáng họa đến nỗi những vùng có nhiều người tà ác hơn có hằng
ngàn người đã chết.

7 Và chuyện rằng, khi dân chúng thấy mình sắp bị chết vì nạn đói kém thì họ bắt
đầu nhớ tới Chúa, Thượng Đế của họ; và họ cũng bắt đầu nhớ tới những lời nói của
Nê Phi.

8 Và dân chúng bắt đầu van xin các vị trưởng phán quan và các người lãnh đạo của
họ đến nói với Nê Phi rằng: Này, chúng tôi biết ông là người của Thượng Đế, vậy nên
xin ông khẩn cầu Chúa, Thượng Đế của chúng ta, xin Ngài cất bỏ nạn đói kém này
khỏi chúng tôi, nếu không e rằng những lời ông đã nói về sự hủy diệt của chúng tôi sẽ
ứng nghiệm.

9 Và chuyện rằng các phán quan đã đến nói với Nê Phi thể theo như lời đã được
mong muốn. Và chuyện rằng, khi Nê Phi thấy dân chúng đã hối cải và hạ mình trong
manh áo thô, ông bèn kêu cầu Chúa lần nữa mà rằng:

10 Hỡi Chúa, này, dân này đã hối cải; và họ đã quét sạch đảng Ga Đi An Tôn ra khỏi
họ, đến nỗi chúng đã tàn rụi và phải chôn sâu những kế hoạch bí mật của mình dưới
lòng đất.

11 Giờ đây, hỡi Chúa, vì sự khiêm nhường của họ, xin Ngài cất bỏ cơn thịnh nộ của
Ngài, và để cho cơn thịnh nộ của Ngài được nguôi đi bởi sự hủy diệt những kẻ tà ác
mà Ngài đã hủy diệt.

12 Hỡi Chúa, xin Ngài cất bỏ cơn thịnh nộ của Ngài, phải, cơn thịnh nộ dữ dội của
Ngài, và xin Ngài khiến nạn đói kém chấm dứt trong xứ này.

13 Hỡi Chúa, xin Ngài nhậm lời con và làm cho việc đó được thực hiện theo lời con;
và xin Ngài làm cho mưa xuống trên mặt đất này để đem lại trái cây và ngũ cốc vào
mùa của nó.

14 Hỡi Chúa, Ngài đã nhậm lời con khi con nói: Xin giáng xuống nạn đói để tai họa
binh đao chấm dứt; nên lần này con biết rằng Ngài cũng sẽ nhậm lời con, vì Ngài từng
phán rằng: Nếu dân này hối cải thì ta sẽ tha cho chúng.

15 Phải, hỡi Chúa, nay Ngài thấy họ đã biết hối cải vì nạn đói kém, vì bệnh dịch, và vì
sự hủy diệt đã đến với họ.

16 Và giờ đây, hỡi Chúa, xin Ngài cất bỏ cơn thịnh nộ của Ngài, và xin thử họ một lần

hê la man 11 343



nữa xem họ có phục vụ Ngài chăng? Và nếu quả thật có, thì hỡi Chúa xin Ngài ban
phước lành cho họ theo như lời Ngài đã phán.

17 Và chuyện rằng, đến năm thứ bảy mươi sáu, Chúa cất bỏ cơn thịnh nộ của Ngài
khỏi dân này, và Ngài cho mưa xuống mặt đất rất nhiều, khiến đất đai mang lại nhiều
hoa quả trong ngày mùa của nó. Và chuyện rằng đất đai cũng mang lại ngũ cốc dồi
dào trong mùa gặt.

18 Và này, dân chúng rất đỗi vui mừng. Họ vinh danh Thượng Đế, và khắp xứ nơi
nào cũng tràn đầy niềm hân hoan; họ không còn tìm cách hủy diệt Nê Phi nữa, mà
trái lại, họ kính trọng ông như một đại tiên tri và một người của Thượng Đế, được
Thượng Đế ban cho quyền năng và thẩm quyền lớn lao.

19 Và này, Lê Hi, em trai của ông, cũng không thua kém ông chút nào trong những
việc làm ngay chính.

20 Và chuyện rằng, nhờ thế mà dân Nê Phi đã bắt đầu thịnh vượng lại trong nước.
Họ bắt đầu kiến thiết lại những nơi hoang phế, và bắt đầu sinh sôi nẩy nở và bành
trướng cho đến khi họ lan tràn khắp xứ, cả miền bắc lẫn miền nam, từ biển hướng tây
qua biển hướng đông.

21 Và chuyện rằng, năm thứ bảy mươi sáu chấm dứt trong thái bình. Và năm thứ bảy
mươi bảy cũng bắt đầu trong thái bình, và giáo hội cũng bắt đầu lan rộng khắp nơi
trong xứ; và phần lớn dân chúng, cả dân Nê Phi lẫn dân La Man, đều thuộc vào giáo
hội, và họ đã hưởng được rất nhiều thái bình trong xứ. Như vậy là chấm dứt năm thứ
bảy mươi bảy.

22 Và họ cũng hưởng được thái bình luôn cả năm thứ bảy mươi tám, ngoại trừ có một
vài tranh luận về các quan điểm giáo lý do các vị tiên tri đưa ra.

23 Và đến năm thứ bảy mươi chín thì bắt đầu có nhiều tranh chấp. Nhưng chuyện
rằng, Nê Phi, Lê Hi, và nhiều anh em của họ, là những người hiểu rõ quan điểm giáo
lý đúng đắn vì họ nhận được nhiều điều mặc khải mỗi ngày, vậy nên họ thuyết giảng
cho dân chúng hiểu, khiến họ chấm dứt được những tranh chấp ngay trong năm đó.

24 Và chuyện rằng, đến năm thứ tám mươi dưới chế độ các phán quan của dân Nê
Phi, có một số người ly khai khỏi dân Nê Phi, là những người mà mấy năm trước đã đi
theo về với dân La Man, và đã lấy tên là dân La Man, cùng với một số người thuộc
dòng giống dân La Man và vì bị bọn họ hay là nhóm ly khai đó xúi giục nổi lên tức
giận, vậy nên chúng lại bắt đầu gây chiến với đồng bào chúng.

25 Và chúng giết người và cướp bóc; rồi chúng rút lên núi, vào những nơi hoang dã và
những nơi bí mật để ẩn núp cho khỏi bị bại lộ, và hằng ngày chúng thu nhận thêm
người vào bọn chúng nên có những kẻ ly khai theo về với chúng.

26 Và do đó mà, phải, trong khoảng thời gian có mấy năm, bọn chúng đã trở nên một
đảng cướp hết sức đông đảo; và chúng đã tìm kiếm tất cả những kế hoạch bí mật của
Ga Đi An Tôn, vậy nên chúng trở thành những bọn cướp Ga Đi An Tôn.

27 Giờ đây, này, những tên cướp ấy đã gây thiệt hại lớn lao, phải, một sự hủy diệt lớn
lao trong dân Nê Phi và luôn cả trong dân La Man.

28 Và chuyện rằng, điều cần thiết là phải chận đứng sự hủy diệt này, nên họ phái một
đạo quân gồm những người khỏe mạnh vào vùng hoang dã và lên các ngọn núi lùng
kiếm đảng cướp này để hủy diệt chúng.

29 Nhưng này, chuyện rằng, trong năm ấy họ bị đẩy lui về vùng đất của mình. Và như
vậy là chấm dứt năm thứ tám mươi dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.

30 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ tám mươi mốt, họ lại tiến quân đánh đảng cướp
này một lần nữa, và hủy diệt được bọn chúng rất nhiều, nhưng phần họ cũng bị thiệt
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hại lớn.
31 Và một lần nữa họ lại buộc lòng phải rút quân ra khỏi vùng hoang dã và các đồi

núi để trở về vùng đất của mình, vì số quân của bọn cướp quá đông đảo, chúng sống ở
khắp vùng núi non và hoang dã.

32 Và chuyện rằng, như vậy là chấm dứt năm này. Và bọn cướp cứ tiếp tục tăng gia và
trở nên hùng mạnh, đến nỗi chúng có thể đương đầu luôn với cả toàn quân đội của
dân Nê Phi và luôn cả quân đội của dân La Man nữa; và chúng quả đã gây nên sự kinh
hãi khủng khiếp cho toàn dân khắp xứ.

33 Phải, vì chúng đến quấy nhiễu nhiều nơi trong xứ và gây nên thiệt hại lớn lao cho
họ; phải, chúng giết hại nhiều người, và bắt nhiều người khác đem vào vùng hoang
dã, phải, nhất là trẻ con và đàn bà của họ.

34 Giờ đây đại họa này đã đến với dân chúng, vì sự bất chính của họ, để thức tỉnh họ
nhớ tới Chúa, Thượng Đế của họ.

35 Và như vậy là chấm dứt năm thứ tám mươi mốt dưới chế độ các phán quan.
36 Và đến năm thứ tám mươi hai, họ lại bắt đầu quên Chúa, Thượng Đế của họ. Và

trong năm thứ tám mươi ba, họ bắt đầu gia tăng mạnh mẽ trong sự bất chính. Và vào
năm thứ tám mươi bốn họ cũng không sửa đổi đường lối của họ.

37 Và chuyện rằng đến năm thứ tám mươi lăm, họ lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn
trong sự kiêu căng và tà ác của họ; và như vậy là họ lại chín muồi để chờ đón sự hủy
diệt.

38 Và như vậy là chấm dứt năm thứ tám mươi lăm.

Hê LaMan 12
1 Và do đó mà chúng ta có thể thấy được lòng dạ của con cái loài người là giả dối và

cũng bất thường biết bao; phải, chúng ta có thể thấy được rằng, với lòng nhân từ vĩ
đại vô hạn của Ngài, Chúa đã ban phước lành và sự thịnh vượng cho những ai đặt
lòng tin cậy nơi Ngài.

2 Phải, và chúng ta có thể thấy được vào chính lúc Ngài ban sự thịnh vượng cho dân
Ngài, phải, trong sự gia tăng các đồng ruộng, các đàn gia súc và các bầy thú của họ,
cùng vàng, bạc, và tất cả các vật quý giá đủ loại và mỹ thuật; Ngài tha mạng sống cho
họ và giải thoát họ khỏi bàn tay kẻ thù; Ngài làm mềm lòng những kẻ thù của họ
khiến chúng không gây chiến với họ nữa; phải, nói tóm lại, Ngài đã làm mọi điều vì sự
an lạc và hạnh phúc của dân Ngài; phải, rồi chính lúc đó họ chai đá trong lòng, và
quên Chúa, Thượng Đế của họ, và chà đạp Đấng Thánh dưới chân của họ—phải, và
sở dĩ như vậy là vì họ quá thư thái và quá giàu sang.

3 Và như vậy chúng ta thấy được rằng, trừ phi Chúa sửa phạt dân Ngài bằng nhiều sự
đau khổ, phải, trừ phi Ngài đến viếng phạt họ bằng sự chết chóc, bằng sự khủng khiếp,
bằng nạn đói kém cùng đủ mọi thứ bệnh dịch, thì họ sẽ không biết nhớ tới Ngài.

4 Hỡi ôi, con cái loài người điên rồ, tự phụ, xấu xa, và quỉ quái biết dường nào; họ
mau lẹ biết bao khi làm điều bất chính, nhưng lại chậm chạp biết bao khi làm điều
tốt; phải, họ mau lẹ biết bao khi nghe theo lời ác quỷ và hết lòng ưa thích những điều
phù phiếm của thế gian!

5 Phải, họ mau lẹ biết bao khi dương dương tự đắc; phải, họ mau lẹ biết bao khi
khoe khoang và làm mọi hành vi bất chính, nhưng họ lại chậm chạp biết bao trong
việc tưởng nhớ tới Chúa, Thượng Đế của họ, và để tai nghe lời răn dạy của Ngài; phải,
họ chậm chạp biết bao khi đi vào các đường lối khôn ngoan!

hê la man 12 345



6 Này, họ không muốn Chúa, Thượng Đế của họ, là Đấng đã sáng tạo ra họ, cai quản
và trị vì họ; mặc dù lòng nhân từ vĩ đại và sự thương xót của Ngài đối với họ, họ vẫn
xem thường lời răn dạy của Ngài và không muốn Ngài hướng dẫn họ.

7 Hỡi ôi, sao sự hư không của con cái loài người lại lớn lao như vậy; phải, họ còn
kém hơn bụi đất thế gian.

8 Vì này, bụi đất thế gian di chuyển từ nơi này qua nơi kia và tách rời làm hai theo
lệnh truyền của Đấng Thượng Đế vĩ đại và trường cửu của chúng ta.

9 Phải, này các đồi núi rung chuyển khi tiếng Ngài phán ra.
10 Và do quyền năng của tiếng nói của Ngài, các đồi núi ấy đều vỡ ra và trở thành

bằng phẳng, phải, chẳng khác chi một thung lũng vậy.
11 Phải, do quyền năng của tiếng nói của Ngài, tất cả địa cầu đều lung lay;
12 Phải, do quyền năng của tiếng nói của Ngài, mọi đá nền đều lung lay đến tận trung

tâm.
13 Phải, và nếu Ngài phán cùng quả đất rằng: “Hãy chuyển động,” thì nó sẽ chuyển

động.
14 Phải, nếu Ngài phán cùng quả đất rằng: “Hãy quay lui lại và kéo dài một ngày cho

thêm nhiều giờ,” thì việc đó sẽ được thực hiện như vậy;
15 Và như vậy là, theo lời của Ngài, trái đất trở lui và đối với loài người dường như

mặt trời đứng im một chỗ; phải, và này, việc đó phải xảy ra như vậy; vì cố nhiên là trái
đất chuyển động, chứ không phải mặt trời.

16 Và này, nếu Ngài phán cùng nước của vực sâu: “Hãy cạn đi,” thì việc đó sẽ được
thực hiện như vậy.

17 Và này, nếu Ngài phán cùng núi kia: “Hãy vươn cao lên và đổ xuống thành phố
này, để chôn vùi nó,” này, việc đó sẽ được thực hiện như vậy.

18 Và này, nếu có một người chôn giấu một kho tàng dưới đất, và Chúa phán: “Hãy
để cho nó bị rủa sả vì sự bất chính của người chôn giấu nó,” này, nó sẽ bị rủa sả.

19 Và nếu Chúa phán: “Nó bị rủa sả để từ nay và mãi mãi về sau không một ai có thể
tìm ra nó,” này, sẽ chẳng có ai tìm lấy được nó từ nay cho đến mãi mãi về sau.

20 Và này, nếu Chúa phán cùng một người: “Vì sự bất chính của ngươi, ngươi sẽ bị
rủa sả đời đời,” thì việc đó sẽ được thực hiện như vậy.

21 Và nếu Chúa phán: “Vì những điều bất chính của ngươi, ngươi sẽ bị khai trừ khỏi
nơi hiện diện của ta,” thì Ngài sẽ khiến cho điều đó được thực hiện đúng như vậy.

22 Và khốn thay cho kẻ nào bị Ngài phán như vậy, vì điều đó sẽ xảy ra cho kẻ làm điều
bất chính và kẻ đó không thể được cứu rỗi; vậy nên, vì lý do này, để cho loài người có
thể được cứu rỗi, nên sự hối cải đã được rao truyền.

23 Vậy nên, phước thay cho những ai hối cải và nghe theo tiếng nói của Chúa,
Thượng Đế của họ; vì những người này là những kẻ sẽ được cứu rỗi.

24 Và cầu xin Thượng Đế, với sự trọn vẹn lớn lao của Ngài, xin để cho loài người có
thể được dẫn dắt tới sự hối cải và những việc làm tốt lành, ngõ hầu họ có thể được
phục hồi từ ân điển này qua ân điển khác, tùy theo những việc làm của họ.

25 Và tôi mong muốn rằng tất cả mọi người đều có thể được cứu rỗi. Nhưng chúng ta
đã đọc được rằng, vào ngày trọng đại cuối cùng, sẽ có một số người bị khai trừ, phải,
họ sẽ bị khai trừ khỏi nơi hiện diện của Chúa;

26 Phải, họ sẽ bị đày vào một trạng thái khổ sở bất tận, để làm ứng nghiệm lời phán
dạy sau đây: Kẻ nào làm điều thiện thì sẽ hưởng được một cuộc sống vĩnh viễn, còn kẻ
nào làm điều ác thì sẽ nhận sự đoán phạt vĩnh viễn. Quả thật vậy. A Men.
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Lời tiên tri của SaMu Ên, người LaMan, cho dân Nê Phi.

Hê LaMan 13
1 Và giờ đây chuyện rằng, đến năm thứ tám mươi sáu, dân Nê Phi vẫn sống trong sự tà

ác; phải, trong một sự tà ác lớn lao, trong khi dân La Man lại hết lòng tuân giữ những
lệnh truyền của Thượng Đế theo đúng luật pháp Môi Se.

2 Và chuyện rằng, trong năm này có một người La Man tên là Sa Mu Ên đến xứ Gia
Ra Hem La, và bắt đầu thuyết giảng cho dân chúng nghe. Và chuyện rằng, ông thuyết
giảng nhiều ngày cho dân chúng về sự hối cải, nhưng họ lại đuổi ông đi, và ông sắp sửa
trở về xứ mình.

3 Nhưng này, tiếng nói của Chúa đã đến với ông, bảo ông phải quay trở lại và nói
tiên tri cho dân này bất cứ những điều gì sẽ được đặt vào tim ông.

4 Và chuyện rằng, họ không chịu để cho ông vào thành phố; vậy nên ông leo lên
tường, rồi ông dang tay ra và lớn tiếng nói tiên tri cho dân chúng những điều Chúa đã
đặt vào tim ông.

5 Và ông nói với họ rằng: Này, tôi, Sa Mu Ên, người La Man, xin nói lên những lời
Chúa đã đặt vào trong tim tôi; và này, Ngài đã đặt những lời đó vào tim tôi để tôi nói
lại với dân này rằng: Gươm công lý đang treo trên đầu dân này; và trước khi bốn trăm
năm trôi qua, gươm công lý sẽ rơi trên đầu dân này.

6 Phải, một sự hủy diệt lớn lao đang đón chờ dân này, và chắc chắn nó sẽ đến với dân
này, và sẽ chẳng có gì cứu được dân này, ngoại trừ sự hối cải và đức tin nơi Chúa Giê
Su Ky Tô, là Đấng chắc chắn sẽ đến thế gian này, sẽ chịu thống khổ nhiều điều và sẽ bị
giết chết vì dân Ngài.

7 Và này, một thiên sứ của Chúa đã rao truyền những lời đó cho tôi, và vị ấy đã đem
lại tin lành cho tâm hồn tôi. Và này, tôi được phái tới đây để rao truyền những lời đó
cho các người, để các người cũng có được tin mừng ấy, nhưng này, các người lại không
muốn đón nhận tôi.

8 Vậy nên, Chúa có phán như vầy: Vì dân Nê Phi lòng dạ chai đá nên nếu chúng
không hối cải, thì ta sẽ cất đi lời nói của ta khỏi chúng và ta sẽ rút Thánh Linh của ta
khỏi chúng, và ta sẽ không chịu đựng chúng lâu hơn được nữa, và ta sẽ làm cho đồng
bào của chúng đem lòng chống lại chúng.

9 Và trước khi bốn trăm năm trôi qua, ta sẽ khiến chúng bị đánh ngã; phải, ta sẽ đến
viếng phạt chúng bằng gươm, bằng nạn đói, và bằng bệnh dịch.

10 Phải, ta sẽ đến viếng phạt chúng trong cơn thịnh nộ dữ dội của ta, và những kẻ
trong thế hệ thứ tư của kẻ thù các ngươi sẽ sống để nhìn thấy sự hủy diệt hoàn toàn
của các ngươi; và việc này chắc chắn sẽ xảy ra trừ phi các người hối cải, và những người
trong thế hệ thứ tư đó sẽ hủy diệt các ngươi, lời Chúa phán vậy;

11 Nhưng nếu các ngươi chịu hối cải và trở về cùng Chúa, Thượng Đế của các ngươi,
thì ta sẽ cất bỏ cơn thịnh nộ của ta, lời Chúa phán; phải, Chúa đã phán như vậy,
phước thay cho những ai chịu hối cải mà trở về cùng ta; nhưng khốn thay cho những
kẻ không hối cải.

12 Phải, khốn cho thành phố Gia Ra Hem La vĩ đại này; vì này, chính nhờ có những
người ngay chính mà nó được cứu; phải, khốn cho thành phố vĩ đại này, vì ta trông
thấy có nhiều người, lời Chúa phán, phải, hầu hết những người trong thành phố này
đều sẽ chai đá trong lòng mà chống lại ta, lời Chúa phán.

13 Nhưng phước thay cho những ai chịu hối cải, vì ta sẽ tha họ. Nhưng này, nếu
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không vì những người ngay chính đang ở trong thành phố vĩ đại này, thì này, ta sẽ cho
lửa từ trời xuống hủy diệt nó.

14 Nhưng này, nhờ những người ngay chính mà nó được tha. Nhưng này, sẽ đến lúc,
lời Chúa phán, khi các ngươi xua đuổi những người ngay chính ra khỏi các ngươi, thì
đó chính là lúc các ngươi chín muồi cho sự hủy diệt; phải, khốn cho thành phố vĩ đại
này, vì những điều tà ác và khả ố trong nó.

15 Phải, và khốn cho thành phố Ghê Đê Ôn, cũng vì những điều tà ác và khả ố trong
nó.

16 Phải, khốn cho tất cả những thành phố trong xứ xung quanh, là những thành phố
do dân Nê Phi làm chủ, vì những điều tà ác và khả ố trong nó.

17 Và này, một sự rủa sả sẽ giáng xuống xứ này, lời Chúa Muôn Quân phán, vì dân
sống trên đó, phải, vì sự tà ác và những điều khả ố của chúng.

18 Và chuyện rằng, Chúa Muôn Quân, phải, Đấng Thượng Đế vĩ đại và chân thật của
chúng ta, phán rằng kẻ nào chôn giấu kho tàng dưới đất sẽ không tìm thấy lại được
nữa, vì đất này đã bị rủa sả nặng nề, trừ phi kẻ đó là người ngay chính và cất giấu nó
trong Chúa.

19 Vì ta muốn rằng, lời Chúa phán, chúng cất giấu kho tàng trong ta; và đáng rủa sả
thay cho những kẻ nào không cất giấu kho tàng trong ta; vì chẳng có kẻ nào cất giấu
được kho tàng trong ta, ngoại trừ người ngay chính; và kẻ nào không cất giấu kho
tàng trong ta thì kẻ đó sẽ bị rủa sả, và kho tàng của chúng cũng bị rủa sả luôn, và sẽ
chẳng có kẻ nào tìm ra được nó, vì xứ đó bị rủa sả.

20 Và sẽ tới ngày mà chúng cất giấu kho tàng của chúng, vì chúng đã để tâm vào của
cải; và cũng vì chúng đã để tâm vào của cải và sẽ cất giấu kho tàng của chúng khi chúng
chạy trốn kẻ thù; vì chúng không cất giấu kho tàng trong ta nên chúng phải bị rủa sả
và luôn cả kho tàng của chúng cũng vậy; và đến ngày đó, chúng sẽ bị đánh ngã, lời
Chúa phán.

21 Này, hỡi các người là dân của thành phố vĩ đại này, xin hãy nghe lời tôi nói, phải,
hãy nghe những lời Chúa phán dạy, vì này, Ngài phán rằng, các người bị rủa sả vì của
cải của các người, và của cải của các người bị rủa sả vì các người đã để hết lòng mình
vào nó mà không chịu nghe theo lời của Đấng đã ban nó cho các người.

22 Các người không nhớ đến Chúa, Thượng Đế của các người, về những gì Ngài đã
ban phước cho các người, mà các người chỉ luôn luôn nhớ đến của cải của mình, và
không biết cám ơn Chúa, Thượng Đế của các người, đã ban cho những thứ ấy; phải,
lòng các người không hướng về Chúa, mà chỉ căng phồng đầy sự kiêu căng lớn lao,
đưa tới sự khoe khoang, sự kiêu hãnh quá độ, những đố kỵ, tranh chấp, xảo quyệt,
ngược đãi, sát nhân, cùng đủ mọi điều bất chính khác.

23 Vì lý do đó nên Đức Chúa Trời đã khiến cho sự rủa sả giáng xuống xứ này, và
xuống của cải của các người nữa, và việc này xảy ra cũng vì những điều bất chính của
các người.

24 Phải, khốn thay cho dân này, vì đã đến lúc, khi mà các người xua đuổi các tiên tri,
nhạo báng họ, ném đá vào họ, sát hại họ và làm đủ mọi điều bất chính đối với họ,
chẳng khác chi ngày xưa người ta đã làm vậy.

25 Và giờ đây, khi nói chuyện, các người lại nói rằng: Nếu chúng tôi sống vào thời tổ
phụ chúng tôi ngày xưa, thì chúng tôi đã không giết hại các tiên tri; và đã không ném
đá và đuổi họ đi.

26 Này, các người còn tệ hơn cả những người xưa; vì như Chúa là Đấng hằng sống,
nếu có một vị tiên tri đến với các người và rao truyền lời của Chúa cho các người để
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làm chứng về những tội lỗi và những điều bất chính của các người, thì các người tức
giận vị ấy, xua đuổi vị ấy, và tìm đủ mọi cách để hủy diệt vị ấy; phải, các người sẽ nói
rằng người ấy là một tiên tri giả mạo, là một người tội lỗi, người của quỷ dữ, chỉ vì vị
ấy làm chứng rằng những hành vi của các người là tà ác.

27 Nhưng này, nếu một người đến nói với các người rằng: Hãy làm việc này, không có
điều gì bất chính đâu; hãy làm việc kia, các người sẽ không hề gì đâu; phải, người ấy sẽ
nói: Hãy đi theo sự kiêu hãnh của lòng mình; phải, hãy đi theo sự kiêu hãnh của mắt
các người, và hãy làm tất cả những gì mà lòng các người ưa thích—và nếu có người
nào đến nói với các người như vậy, thì các người sẽ tiếp nhận người đó, và bảo đó là
một vị tiên tri.

28 Phải, các người sẽ tôn kính người đó và chia xẻ tài sản của mình cho người đó; các
người sẽ tặng người đó vàng bạc của mình, và khoác lên mình người đó y phục đắt giá,
vì người đó đã nói với các người những lời phỉnh nịnh, và bảo các người là mọi việc
đều tốt đẹp cả, nên các người sẽ không tìm thấy điều gì sai quấy ở người đó.

29 Hỡi ôi, các người là một thế hệ độc ác và ngược ngạo; các người là những kẻ chai đá
và cứng cổ, các người cho rằng Chúa sẽ còn chịu đựng các người trong bao nhiêu lâu
nữa? Phải, các người còn để cho những kẻ điên rồ và mù quáng hướng dẫn mình bao
lâu nữa? Phải, các người còn chọn lựa bóng tối thay vì ánh sáng cho tới bao lâu nữa?

30 Phải, này, cơn giận của Chúa đã nhóm lên các người rồi; này, Ngài đã rủa sả xứ này
vì sự bất chính của các người.

31 Và này, sắp đến lúc Ngài rủa sả của cải các người, khiến cho nó trở nên trơn trợt, để
các người không nắm giữ được; và trong những ngày nghèo khổ của các người, các
người không thể giữ được nó.

32 Và trong những ngày nghèo khổ của các người, các người sẽ kêu cầu lên Chúa; và
các người sẽ kêu cầu vô ích, vì sự tiêu điều đã đến với các người, và sự hủy diệt của các
người đã quá chắc chắn; và rồi đến ngày đó, các người sẽ khóc than và gào thét, lời
Chúa Muôn Quân phán vậy. Và lúc ấy các người sẽ rên rỉ mà rằng:

33 Hỡi ôi, nếu tôi đã hối cải, và đã không sát hại các vị tiên tri, ném đá, và xua đuổi họ.
Phải, ngày đó các người sẽ nói: Hỡi ôi, phải chi ngày trước chúng ta nhớ đến Chúa,
Thượng Đế của chúng ta, vào ngày mà Ngài ban cho chúng ta của cải, thì của cải đó đã
không trơn trợt, khiến chúng ta phải mất hết; vì này, bây giờ của cải đã rời bỏ chúng ta.

34 Này, chúng ta để một dụng cụ ở đây và đến ngày mai nó không còn; và này, gươm
của chúng ta đều bị lấy mất vào ngày chúng ta tìm nó để chiến đấu.

35 Phải, chúng ta đã chôn giấu của cải của mình, và nó đã tuột khỏi tay chúng ta vì xứ
này đã bị rủa sả.

36 Hỡi ôi, ước gì chúng ta đã hối cải vào ngày mà lời của Chúa đến với chúng ta; vì
này, xứ này đã bị rủa sả, và tất cả mọi vật đã trở nên trơn trợt, và chúng ta không thể
nắm giữ chúng được nữa.

37 Này, chúng ta bị quỷ dữ bao quanh, phải, chúng ta bị bao vây bởi các quỷ sứ của kẻ
đã tìm cách hủy diệt tâm hồn chúng ta. Này, những điều bất chính của chúng ta thật
quá lớn lao. Hỡi Chúa, Ngài không thể cất bỏ cơn thịnh nộ của Ngài khỏi chúng tôi
được sao? Và các người sẽ nói như vậy vào ngày đó.

38 Nhưng này, những ngày thử thách của các người đã trôi qua rồi. Các người đã làm
chậm trể ngày cứu rỗi của mình cho đến khi nó thành chậm trể đời đời, và sự hủy diệt
các người đã quá chắc chắn rồi; phải, các người đã tìm kiếm suốt những ngày tháng
của cuộc đời mình những vật mà các người không thể nhận được; các người đã tìm
kiếm hạnh phúc bằng cách làm điều bất chính, là điều trái với bản chất ngay chính
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hằng có nơi Đấng Chủ Tể Vĩnh Cửu vĩ đại của chúng ta.
39 Hỡi dân xứ này, tôi mong các người sẽ nghe theo lời tôi nói! Và tôi cầu xin Chúa

cất bỏ cơn giận của Ngài khỏi các người, và cầu mong các người sẽ hối cải và được cứu.

Hê LaMan 14
1 Và giờ đây chuyện rằng, Sa Mu Ên, người La Man, còn nói tiên tri rất nhiều điều nữa

mà không thể viết hết ra được.
2 Và này, ông đã nói với họ rằng: Này, tôi cho các người biết một điềm triệu; trong

năm năm tới, này, Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ đến để cứu chuộc tất cả những ai sẽ
tin nơi danh Ngài.

3 Và này, tôi sẽ cho các người biết một điềm triệu vào lúc Ngài đến; vì này, lúc đó sẽ
có những vì sáng vĩ đại trên trời, đến nỗi đêm trước khi Ngài đến sẽ không có bóng
tối, khiến loài người tưởng lúc đó là ban ngày.

4 Vậy nên, sẽ có một ngày, kế tiếp đến một đêm và qua ngày hôm sau, nhưng người ta
tưởng như chỉ có một ngày và không có đêm; và điều này sẽ là một điềm triệu cho các
người; vì các người sẽ biết là có mặt trời mọc và lặn; vậy nên mọi người sẽ biết chắc
chắn là có hai ngày và một đêm, tuy nhiên đêm sẽ không có bóng tối; và đó là đêm
trước khi Ngài ra đời.

5 Và này, sẽ có một vì sao mới mọc lên, một vì sao mà các người chưa bao giờ thấy, và
đó cũng sẽ là một điềm triệu cho các người.

6 Và này, như vậy chưa phải là hết, sẽ có nhiều điềm triệu và những điều kỳ diệu ở
trên trời.

7 Và chuyện rằng, tất cả các người cũng sẽ kinh ngạc và sững sốt đến nỗi phải ngã lăn
xuống đất.

8 Và chuyện rằng, những ai tin nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ có được cuộc sống
vĩnh viễn.

9 Và này, vì vậy mà Chúa đã truyền lệnh cho tôi, qua thiên sứ của Ngài, là tôi phải
đến đây để nói lên điều này cho các người biết; phải, Ngài đã truyền lệnh cho tôi phải
nói tiên tri những điều này cho các người biết; phải, Ngài đã phán bảo tôi rằng: Hãy
rao truyền cho dân này biết là chúng phải hối cải và sửa soạn con đường của Chúa.

10 Và giờ đây, vì tôi là người La Man, và tôi đã nói cho các người nghe những lời
Chúa đã truyền lệnh cho tôi, và cũng vì những lời ấy nặng nề đối với các người nên các
người tức giận tôi và tìm cách hủy diệt tôi, và đã xua đuổi tôi ra khỏi các người.

11 Và các người sẽ nghe lời nói của tôi, và cũng vì mục đích ấy nên tôi mới leo lên
tường thành này mà nói để các người có thể nghe và biết về những sự đoán phạt của
Thượng Đế đang chờ các người vì những sự bất chính của các người, và cũng để cho
các người biết được những điều kiện của sự hối cải;

12 Và hơn nữa, để các người biết được về sự hiện đến của Chúa Giê Su Ky Tô, Vị
Nam Tử của Thượng Đế, Cha của trời đất, là Đấng Sáng Tạo ra mọi sự vật từ lúc khởi
thủy; và để cho các người có thể biết được những điềm triệu về sự hiện đến của Ngài,
mục đích là để cho các người có thể tin nơi danh Ngài.

13 Và nếu các người tin nơi danh Ngài, thì các người sẽ hối cải tất cả mọi tội lỗi của
mình, để nhờ đó các người có thể được xá miễn tội lỗi qua các công lao của Ngài.

14 Và này, tôi cho các người biết một điềm triệu khác nữa, phải, đó là điềm triệu về cái
chết của Ngài.

15 Vì này, Ngài chắc chắn phải chết để cho sự cứu rỗi có thể xảy ra; phải, cái chết của
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Ngài là một điều cần thiết và thích đáng để mang lại sự phục sinh cho người chết, để
nhờ đó loài người mới có thể được dẫn đến nơi hiện diện của Chúa.

16 Phải, này, cái chết này mang lại sự phục sinh, và cứu chuộc tất cả loài người khỏi
cái chết đầu tiên—tức là cái chết thuộc linh; vì tất cả loài người bởi sự sa ngã của A
Đam mà phải bị khai trừ khỏi nơi hiện diện của Chúa, nên họ bị coi như chết cả về
những điều thế tục lẫn những điều thuộc linh.

17 Nhưng này, sự phục sinh của Đấng Ky Tô sẽ cứu chuộc loài người, phải, tất cả loài
người, và đem họ trở lại nơi hiện diện của Chúa.

18 Phải, và nó sẽ đem đến một điều kiện hối cải, nghĩa là ai hối cải sẽ không bị đốn đi
và ném vào lửa; còn ai không hối cải thì sẽ bị đốn ngã và bị ném vào lửa; và cái chết
thuộc linh lại đến với họ, phải, đó là cái chết thứ hai, vì họ lại bị khai trừ khỏi những
gì thuộc về sự ngay chính.

19 Vậy nên, các người hãy hối cải, hãy hối cải, e rằng, một khi các người đã biết được
điều này rồi, mà lại không tuân hành thì các người sẽ bị kết tội và phải chịu cái chết
thứ hai này.

20 Nhưng này, như tôi đã nói với các người về một điềm triệu khác, đó là điềm triệu
về cái chết của Ngài, này, vào ngày Ngài chịu chết, mặt trời sẽ tối sầm lại và không
chịu rọi ánh sáng xuống các người; và luôn cả mặt trăng lẫn các vì sao cũng vậy; và lúc
ấy sẽ không có một chút ánh sáng nào trên mặt đất này, kể từ lúc Ngài chịu chết cho
đến khi Ngài sống lại từ cõi chết, thời gian đó là ba ngày;

21 Phải, vào lúc Ngài trút linh hồn, sẽ có sấm chớp nổi lên suốt nhiều giờ, và trái đất
sẽ chuyển động và run lên; và những khối đá trên mặt đất này, cả trên và dưới mặt đất,
mà lúc này các người biết là rất vững chắc, hay phần lớn là một khối đá vững chắc, sẽ
nứt vỡ ra.

22 Phải, chúng sẽ bị nứt làm hai, và sẽ mãi mãi thấy là những mảnh đá nứt rạn, và
những mảnh vỡ của nó rơi la liệt khắp mặt đất, phải, cả trên lẫn dưới mặt đất.

23 Và này, sẽ có những cơn bão tố kinh hồn, và sẽ có nhiều ngọn núi trụt thấp xuống
như thung lũng, và có nhiều nơi, bây giờ là một thung lũng lúc đó sẽ trở thành những
dãy núi có đỉnh cao vút.

24 Và nhiều con đường lớn sẽ bị gãy đổ và nhiều thành phố sẽ trở nên tiêu điều.
25 Và nhiều ngôi mộ sẽ bị nứt ra và trả lại nhiều người chết của nó; và nhiều vị thánh

sẽ xuất hiện trước nhiều người.
26 Và này, vị thiên sứ đã nói với tôi như vậy; vì vị ấy đã bảo tôi rằng sẽ có sấm chớp

nổi lên suốt nhiều giờ.
27 Và vị ấy bảo tôi rằng: Việc đó sẽ xảy ra trong lúc sấm chớp, và bão tố nổi lên, rồi

bóng tối sẽ bao phủ mặt đất suốt ba ngày.
28 Vị thiên sứ còn bảo tôi: Nhiều người sẽ chứng kiến được nhiều chuyện vĩ đại hơn

những điều này, với mục đích là để họ có thể tin rằng những điềm triệu và những điều
kỳ diệu này sẽ xảy ra trên toàn cõi xứ này, và cũng với mục đích là để cho không có
một lý do gì khiến cho có sự chẳng tin giữa con cái loài người—

29 Và mục đích là để cho bất cứ ai tin thì sẽ được cứu rỗi; còn những ai không tin, thì
sự phán xét công bình cũng sẽ đến với họ; và nếu họ có bị kết tội, thì tức là họ tự rước
lấy sự kết tội đó.

30 Và giờ đây, hãy ghi nhớ hỡi các đồng bào của tôi, kẻ nào bị diệt vong là tự mình
rước lấy sự diệt vong đó, và kẻ nào làm điều bất chính là tự mình làm điều ấy; vì này,
các người được tự do; các người được phép hành động cho chính mình; vì này,
Thượng Đế đã ban cho các người một sự hiểu biết, và Ngài đã làm cho các người được
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tự do.
31 Ngài đã để cho các người biết phân biệt được thiện và ác, và Ngài cũng đã để cho

các người được lựa chọn sự sống hay sự chết; và các người có thể làm điều tốt và được
phục hồi lại với những gì tốt, hay là những gì tốt sẽ được phục hồi lại cho các người;
hay các người cũng có thể làm điều xấu, và rồi những gì xấu sẽ được phục hồi lại cho
các người.

Hê LaMan 15
1 Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến, này, tôi báo cho các người biết rằng nếu các người

không hối cải thì nhà cửa các người sẽ bị bỏ hoang.
2 Phải, nếu các người không hối cải thì những đàn bà các người sẽ có lý do chính

đáng để khóc than vào ngày họ có con còn bú; vì lúc đó các người sẽ gắng sức chạy
trốn mà chẳng có nơi dung thân; phải, và khốn thay cho những người đang mang thai,
vì họ nặng nề không thể chạy trốn được; do đó họ sẽ bị đạp dưới chân và bị bỏ mặc
cho chết.

3 Phải, khốn thay cho dân này, là những người được gọi là dân Nê Phi, trừ phi họ
chịu hối cải, khi họ sẽ thấy tất cả những điềm triệu và những điều kỳ diệu này, là
những điều sẽ được cho họ thấy; vì này, họ đã là một dân tộc chọn lựa của Chúa;
phải, dân Nê Phi đã được Ngài thương yêu và cũng bị Ngài sửa phạt; phải, trong
những ngày họ làm điều bất chính Ngài đã sửa phạt họ vì Ngài thương yêu họ.

4 Nhưng này, hỡi đồng bào, Ngài đã ghét dân La Man vì họ thường làm nhiều việc tà
ác, và điều này cũng vì sự bất chính do truyền thống của tổ phụ họ. Nhưng này, sự cứu
rỗi đã đến với họ qua sự thuyết giảng của người Nê Phi; và cũng vì mục đích này mà
Chúa đã kéo dài những ngày của họ.

5 Và tôi mong các người thấy rằng phần đông dân họ đều đi trong con đường bổn
phận của họ, và họ đã bước đi một cách thận trọng trước mặt Thượng Đế, và họ cố
gắng tuân giữ các lệnh truyền, các luật lệ và các mạng lệnh của Ngài theo luật pháp
Môi Se.

6 Phải, tôi nói cho các người hay rằng, phần đông dân ấy đang làm như vậy, và họ
đang cố gắng một cách cần mẫn không biết mệt mỏi ngõ hầu họ có thể đem phần
đồng bào còn lại của mình đến sự hiểu biết lẽ thật; vậy nên số người về theo với họ
mỗi ngày một gia tăng.

7 Và này, chính các người cũng biết như vậy, vì các người đã được chứng kiến rằng,
những người nào trong số bọn họ được đưa tới sự hiểu biết lẽ thật, và ý thức được
những truyền thống tà ác và khả ố của tổ phụ mình và được hướng dẫn để tin vào
thánh thư, phải, tin những lời tiên tri của các thánh tiên tri đã được ghi chép lại và
giúp họ có đức tin nơi Chúa và hối cải, mà đức tin và sự hối cải này đem lại cho họ
một sự thay đổi trong lòng họ—

8 Vậy nên, những ai đã đạt được điều này, thì như các người đã biết, đều là những
người rất vững chắc và kiên trì trong đức tin và trong những điều mà nhờ đó họ đã
được làm cho tự do.

9 Và các người cũng biết rằng, họ đã chôn giấu các vũ khí chiến tranh của mình, sợ
phải cầm lại vũ khí, vì e rằng trong trường hợp nào đó mình sẽ phạm tội; phải, các
người có thể thấy họ sợ phạm tội—vì này, họ thà chịu để cho kẻ thù chà đạp và giết
hại, chứ không muốn cầm gươm lên chống lại, và điều này cũng vì đức tin của họ nơi
Đấng Ky Tô.
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10 Và giờ đây, nhờ sự kiên trì của họ khi họ tin vào những điều mà họ tin, nhờ sự
vững chắc của họ một khi họ được soi sáng, nên này, Chúa sẽ ban phước lành cho họ
và kéo dài đời họ, mặc dù sự bất chính của họ—

11 Phải, và dù họ có sa vào vòng vô tín ngưỡng, Chúa cũng vẫn kéo dài đời họ, cho
đến thời gian mà đã được tổ phụ chúng ta, cũng như tiên tri Giê Nốt cùng nhiều tiên
tri khác, nói tới có liên quan đến sự phục hồi các đồng bào của chúng ta là dân La
Man về với sự hiểu biết lẽ thật—

12 Phải, tôi nói cho các người hay rằng, vào thời kỳ sau này, những lời hứa của Chúa
cho các đồng bào của chúng ta là dân La Man; và mặc dù họ phải trải qua nhiều sự
đau buồn, mặc dù họ phải bị xua đuổi đó đây trên mặt đất, bị săn đuổi, bị đánh đập và
bị phân tán ra khắp nơi, khiến họ không còn chỗ dung thân, nhưng rồi Chúa cũng sẽ
thương xót họ.

13 Và điều này là do lời tiên tri có nói rằng, họ lại sẽ được đưa tới sự hiểu biết chân
thật, tức là sự hiểu biết về Đấng Cứu Chuộc, đấng chăn chiên vĩ đại và chân chính của
họ, và họ sẽ được tính vào số những con chiên của Ngài.

14 Vậy nên, tôi nói cho các người hay, việc đó sẽ tốt cho họ hơn là cho các người trừ
phi các người hối cải.

15 Vì này, nếu những công việc phi thường mà Ngài đã cho các người thấy cũng được
cho họ thấy, phải, cho những người bị sa vào vòng vô tín ngưỡng vì truyền thống của
tổ phụ họ, thì các người có thể thấy rằng, họ sẽ không bao giờ còn sa vào vòng vô tín
ngưỡng nữa.

16 Vậy nên, Chúa có phán rằng: Ta sẽ không tận diệt chúng, nhưng đến ngày thông
sáng của ta, ta sẽ làm cho chúng trở về với ta, lời Chúa phán vậy.

17 Và giờ đây, này, về phần dân Nê Phi Chúa có phán rằng: Nếu chúng không chịu
hối cải và để tâm làm theo ý muốn của ta, thì ta sẽ tận diệt chúng, lời Chúa phán, vì sự
vô tín ngưỡng của chúng, mặc dù ta đã làm biết bao nhiêu việc phi thường ở giữa
chúng; và chắc chắn như Chúa là Đấng hằng sống những điều này sẽ xảy ra, lời Chúa
phán vậy.

Hê LaMan 16
1 Và giờ đây, chuyện rằng, có nhiều người nghe được những lời của Sa Mu Ên, người La

Man, nói ở trên tường thành. Và tất cả những ai tin theo lời ông đều đi tìm kiếm Nê
Phi; và khi họ tìm thấy ông họ thú nhận các tội lỗi với ông chứ không chối cải, và họ
ngỏ ý muốn được báp têm trong Chúa.

2 Nhưng những ai không tin theo lời Sa Mu Ên đều tức giận ông; họ lấy đá ném
ông, và nhiều người khác lấy cung tên bắn vào người ông khi ông đang đứng trên
tường thành; nhưng Thánh Linh của Chúa đã ở cùng ông, khiến họ không thể ném
đá hay bắn tên trúng người ông được.

3 Giờ đây khi họ thấy họ không thể bắn trúng ông được, nên càng có thêm nhiều
người tin theo lời ông, và họ đã đi kiếm Nê Phi để chịu phép báp têm.

4 Vì này, Nê Phi đang làm phép báp têm, đang nói tiên tri và thuyết giảng, đang kêu
gọi dân chúng hối cải, đang cho thấy những điềm triệu và những điều kỳ diệu cùng
làm những phép lạ giữa dân chúng, để họ có thể biết được rằng Đấng Ky Tô chắc hẳn
sẽ chóng đến—

5 Ông kể cho họ nghe những điều chắc hẳn sắp xảy ra, để cho đến lúc những điều ấy
xảy ra, họ có thể biết được và nhớ rằng họ đã được cho biết trước những điều này với
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mục đích để cho họ có thể tin; vậy nên, những ai tin theo lời Sa Mu Ên đều đi kiếm
ông để được báp têm, vì họ đến với ông để hối cải và thú nhận những tội lỗi của mình.

6 Nhưng phần đông không tin theo lời Sa Mu Ên; do đó, khi thấy không thể bắn
trúng ông bằng đá và tên được, họ liền hô hào với các lãnh binh của họ rằng: Hãy bắt
tên này và trói nó lại, vì này, nó đang bị quỷ ám; và vì quyền năng của quỷ dữ trong nó,
nên chúng ta không thể bắn trúng nó với đá và tên được; vậy hãy bắt trói nó lại và dẫn
nó đi.

7 Và khi họ tiến lên để đặt tay lên người ông, này, ông đã lao mình từ trên tường cao
xuống và chạy trốn khỏi xứ họ, phải, ông chạy về xứ sở ông, và bắt đầu thuyết giảng và
nói tiên tri ở giữa dân ông.

8 Và này, từ đó về sau trong dân Nê Phi không ai còn nghe nói về ông nữa; và trên
đây là những việc đã xảy ra trong dân chúng.

9 Và như vậy là chấm dứt năm thứ tám mươi sáu dưới chế độ các phán quan của dân
Nê Phi.

10 Và như vậy là cũng chấm dứt năm thứ tám mươi bảy dưới chế độ các phán quan, đa
số dân chúng vẫn giữ lòng kiêu ngạo và tà ác, và thiểu số thì bước đi một cách thận
trọng hơn trước mặt Thượng Đế.

11 Và đó cũng là tình trạng năm thứ tám mươi tám dưới chế độ các phán quan.
12 Và chỉ có một đôi chút thay đổi trong các công việc của dân chúng, ngoại trừ việc

dân chúng càng ngày càng chai đá hơn trong sự bất chính của họ, và càng ngày càng
làm nhiều điều trái với các lệnh truyền của Thượng Đế, trong năm thứ tám mươi chín
dưới chế độ các phán quan.

13 Nhưng chuyện rằng, vào năm thứ chín mươi dưới chế độ các phán quan, có nhiều
điềm triệu lớn lao và những điều kỳ diệu được ban ra cho dân chúng, và những lời của
các vị tiên tri đã bắt đầu được ứng nghiệm.

14 Và các thiên sứ đã xuất hiện trước mặt nhiều người, những người khôn ngoan, để
báo tin lành vui mừng lớn lao cho họ biết. Như vậy là trong năm này thánh thư đã bắt
đầu được ứng nghiệm.

15 Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu chai đá trong lòng, chỉ trừ một số ít người có
nhiều đức tin, cả phía dân Nê Phi cũng như phía dân La Man, và bắt đầu tin tưởng
vào sức mạnh và sự khôn ngoan của mình, họ bảo rằng:

16 Trong số nhiều điều họ có thể đoán trúng được một số mà thôi; nhưng này, chúng
ta biết rằng, những việc vĩ đại và kỳ diệu đã được nói tới không thể nào xảy ra được.

17 Rồi họ bắt đầu lý luận và tranh luận nhau mà rằng:
18 Thật là một điều phi lý khi bảo rằng có một Đấng Ky Tô như thế sẽ đến; vì nếu quả

có như vậy, nếu quả Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Cha của trời đất như họ vẫn
thường bảo, thì sao Ngài không xuất hiện cho chúng ta thấy, cũng như Ngài sẽ xuất
hiện cho những người ở Giê Ru Sa Lem thấy vậy?

19 Phải, tại sao Ngài không xuất hiện tại xứ này cũng như tại xứ Giê Ru Sa Lem?
20 Nhưng này, chúng ta biết rằng đây là một truyền thuyết tà ác mà tổ phụ chúng ta

đã lưu truyền lại cho chúng ta, để làm cho chúng ta phải tin theo một chuyện vĩ đại và
kỳ diệu nào đó sẽ xảy đến, nhưng không phải xảy ra giữa chúng ta mà xảy ra ở tận một
xứ xa xôi, một xứ mà chúng ta không biết tới; nhờ thế họ có thể giữ chúng ta trong
tình trạng dốt nát, vì chúng ta không thể chứng kiến để biết được những điều đó là
đúng sự thật.

21 Và vì sự xảo quyệt cùng nghệ thuật bí mật của ác quỷ, họ sẽ tạo ra những điều
huyền bí lớn lao mà chúng ta không thể hiểu được, khiến chúng ta trở thành tôi tớ

354 hê la man 16



cho những lời của họ, và cũng thành tôi tớ cho chính họ nữa; vì chúng ta phải trông
cậy họ giảng dạy cho chúng ta hiểu lời của Thượng Đế; và cũng vì vậy mà họ dìm
chúng ta trong tình trạng dốt nát suốt đời, nếu chúng ta chịu nhượng bộ họ.

22 Và dân chúng còn tưởng tượng trong lòng nhiều điều khác nữa, là những điều điên
rồ và viễn vông; và họ rất bối rối, vì Sa Tan không ngừng khích động họ làm điều bất
chính; phải, nó đến nơi này nơi kia để loan truyền những tin đồn và sự tranh chấp
trên khắp xứ sở, để nó có thể làm cho lòng dân chúng trở nên chai đá mà chống lại
những điều gì tốt lành và những gì sắp xảy ra.

23 Và mặc dù đã có những điềm triệu và những điều kỳ diệu được thực hiện giữa dân
của Chúa, và mặc dù đã có biết bao phép lạ họ đã làm ra, Sa Tan vẫn nắm giữ được trái
tim của dân chúng trên toàn xứ.

24 Và như vậy là chấm dứt năm thứ chín mươi dưới chế độ các phán quan của dân Nê
Phi.

25 Và như vậy là chấm dứt sách Hê La Man, viết theo biên sử của Hê La Man và các
con trai ông.
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NêPhiThứBa
Sách Nê Phi
Con Trai của Nê Phi, Nê Phi Là Con Trai của Hê La Man

VàHê LaMan là con trai của Hê LaMan Cha, Hê LaMan Cha là con trai của An
Ma, AnMa là con trai của AnMa Cha, người là con cháu của Nê Phi, Nê Phi là con
trai của Lê Hi, người đã rời khỏi Giê Ru Sa Lem vào năm thứ nhất dưới triều đại Sê Đê
Kia, vua của Giu Đa.

3 Nê Phi 1
1 Giờ đây, chuyện rằng, năm thứ chín mươi mốt trôi qua, và như vậy là đã được sáu

trăm năm kể từ ngày Lê Hi rời khỏi Giê Ru Sa Lem, và trong năm này, La Cô Nê là
trưởng phán quan và quan cai trị toàn xứ.

2 Và Nê Phi, con trai của Hê La Man, đã ra đi khỏi xứ Gia Ra Hem La, ủy thác cho
con trai trưởng của ông là Nê Phi cất giữ các bảng khắc bằng đồng, cùng tất cả các
biên sử đã được lưu giữ, và tất cả những vật khác mà đã được gìn giữ một cách thiêng
liêng kể từ ngày Lê Hi rời khỏi Giê Ru Sa Lem.

3 Rồi ông đi khỏi xứ, và ông đi đâu thì không một ai biết được; và con trai ông là Nê
Phi đã thay ông gìn giữ các biên sử, phải, đó là biên sử của dân này.

4 Và chuyện rằng, đến đầu năm thứ chín mươi hai, này, những lời tiên tri của các vị
tiên tri đã bắt đầu được ứng nghiệm rõ ràng hơn; vì có những điềm triệu và nhiều
phép lạ lớn lao hơn đã xảy đến trong dân chúng.

5 Nhưng lại có một số người bắt đầu nói rằng thời gian mà những lời nói của Sa Mu
Ên, người La Man, phải được ứng nghiệm nay đã qua rồi.

6 Và họ bắt đầu thấy vui thích về đồng bào họ nên họ bảo rằng: Này, thời gian ấy đã
qua rồi, và những lời nói của Sa Mu Ên không được ứng nghiệm, vậy nên sự vui mừng
của các người và đức tin của các người về điều này thật là vô ích.

7 Và chuyện rằng, họ đã gây một sự xáo trộn khắp nơi trong nước; và những người
có đức tin đã bắt đầu buồn khổ hết sức, họ sợ rằng những điều đã được báo trước sẽ
không xảy ra.

8 Nhưng này, họ kiên trì trông chờ ngày đó, đêm đó và ngày đó mà tất cả sẽ thành
một ngày như thể là không có đêm vậy, để họ có thể biết rằng đức tin của họ không
phải là điều vô ích.

9 Giờ đây, chuyện rằng, những kẻ vô tín ngưỡng đã ấn định một ngày, mà đến ngày
đó, nếu không có điềm triệu gì hiện ra theo như lời của tiên tri Sa Mu Ên thì tất cả
những người tin vào những truyền thuyết này sẽ bị xử tử.

10 Giờ đây chuyện rằng, khi Nê Phi, con trai của Nê Phi, thấy sự tà ác ấy của dân
mình, thì lòng ông vô cùng buồn khổ.

11 Và chuyện rằng, ông đi ra ngoài và cúi rạp mình xuống đất kêu cầu hết sức tha
thiết lên Thượng Đế để xin cho dân ông, phải, cho những kẻ sắp bị hủy diệt vì đức tin
của họ vào những truyền thống của tổ phụ mình.
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12 Và chuyện rằng, ông nhiệt thành kêu cầu Chúa suốt ngày; và này, tiếng nói của
Chúa đến với ông mà rằng:

13 Con hãy ngẩng đầu vui vẻ đi, vì này, giờ đã đến rồi, và đêm nay điềm triệu sẽ được
ban ra, và ngày mai ta sẽ đến với thế gian, để tỏ cho thế gian biết rằng, ta sẽ làm tròn
tất cả những gì mà ta đã cho nói ra từ miệng các thánh tiên tri của ta.

14 Này, ta sẽ đến với dân ta để làm tròn tất cả những điều ta đã biểu lộ cho con cái loài
người biết từ lúc thế gian mới được tạo dựng, và để làm theo ý muốn của cả Đức
Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con—của Đức Chúa Cha là vì ta, và của Đức Chúa Con là
vì xác thịt của ta. Và này, giờ đã đến rồi, đêm nay điềm triệu sẽ được ban ra.

15 Và chuyện rằng, những lời đã báo trước với Nê Phi đều được ứng nghiệm đúng
như những lời đã được phán ra; vì này, hôm đó lúc mặt trời lặn vẫn không có bóng
tối, và dân chúng bắt đầu kinh ngạc vì không có bóng tối khi đêm đến.

16 Và có nhiều người, trước kia không tin những lời nói của các tiên tri đã ngã lăn
xuống đất như người chết, vì họ biết rằng kế hoạch hủy diệt lớn lao mà họ đã đặt ra để
hại những người tin vào lời nói của các tiên tri nay đã thành vô hiệu quả; vì điềm triệu
đã được báo trước nay đã xuất hiện.

17 Và họ bắt đầu biết rằng Vị Nam Tử của Thượng Đế chắc hẳn gần xuất hiện; phải,
nói tóm lại, tất cả mọi người trên mặt đất, từ tây qua đông, từ miền bắc đến miền
nam, đều hết sức kinh ngạc, đến đỗi phải ngã lăn xuống đất.

18 Vì họ biết rằng, các vị tiên tri đã làm chứng về những điều này từ nhiều năm qua,
và điềm triệu được nói đến trước kia nay đã đến; và họ bắt đầu thấy sợ hãi vì sự bất
chính và sự chẳng tin của mình.

19 Và chuyện rằng, suốt đêm hôm đó không có bóng tối, và trời vẫn sáng như lúc giữa
trưa. Và chuyện rằng, mặt trời vẫn mọc vào sáng hôm sau đúng theo sự vận hành
thường lệ của nó; và họ biết rằng đó là ngày Chúa ra đời, vì điềm triệu đã được ban ra.

20 Và chuyện rằng, phải, tất cả mọi sự việc, dù là một điều nhỏ nhặt nhất, cũng đã xảy
ra đúng như lời của các tiên tri.

21 Và chuyện rằng, một ngôi sao mới cũng xuất hiện đúng như lời báo trước.
22 Và chuyện rằng, kể từ lúc đó Sa Tan cũng bắt đầu gieo truyền sự dối trá trong dân

chúng, để làm chai đá trong lòng họ với mục đích làm cho họ không tin những điềm
triệu và những điều kỳ diệu mà họ đã trông thấy; nhưng dù có những lời dối trá và
phỉnh gạt ấy, phần đông dân chúng vẫn tin và được cải đạo theo Chúa.

23 Và chuyện rằng, Nê Phi cùng nhiều người khác nữa đã đi đến với dân chúng, làm
phép báp têm để hối cải, nhờ đó mà có sự xá miễn lớn lao các tội lỗi. Và như vậy là
dân chúng lại bắt đầu có được thái bình trong xứ.

24 Và chẳng có sự tranh chấp nào xảy ra, ngoại trừ một vài người bắt đầu thuyết
giảng, cố gắng chứng minh qua thánh thư rằng, việc tuân giữ luật pháp Môi Se không
còn cần thiết nữa. Trong việc này, họ đã sai lầm, vì họ không hiểu thánh thư.

25 Nhưng chuyện rằng, chẳng bao lâu họ cũng cải đạo và cũng ý thức được sự sai lầm
của mình, vì họ được cho biết rằng, luật pháp ấy chưa được làm trọn, và luật pháp ấy
cần phải được làm trọn dù là trong những điểm nhỏ bé nhất; phải, lời của Chúa đã
truyền đến cùng họ rằng: Luật pháp này phải được làm trọn; phải, không một dấu
chấm hay một nét phẩy nào được bỏ qua, cho đến khi tất cả mọi điều đều được làm
trọn; vậy nên, ngay trong năm đó, họ được dẫn dắt tới sự hiểu biết những sai lầm của
mình và đã thú nhận những điều lầm lỗi của họ.

26 Và như vậy là năm thứ chín mươi hai đã trôi qua, và trong năm này những tin lành
đã đến với dân chúng, vì những điềm triệu đã xảy ra đúng như lời tiên tri của tất cả các
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thánh tiên tri.
27 Và chuyện rằng, năm thứ chín mươi ba cũng trôi qua trong thái bình, ngoại trừ

việc bọn cướp Ga Đi An Tôn trú ẩn trong vùng đồi núi và quấy nhiễu trong xứ; vì sào
huyệt và những vùng bí mật của chúng rất kiên cố, đến nỗi dân chúng không thể nào
chế ngự chúng được; vậy nên, chúng phạm nhiều vụ sát nhân và gây ra nhiều cuộc tàn
sát lớn lao trong dân chúng.

28 Và chuyện rằng, đến năm thứ chín mươi bốn, dân số bọn chúng bắt đầu gia tăng
rất nhiều vì có nhiều người Nê Phi ly khai đã trốn đến với chúng. Điều này đã gây ra
nhiều nỗi buồn phiền cho những người Nê Phi còn lại trong xứ.

29 Và cũng có một lý do gây nên nhiều sự buồn phiền cho dân La Man; vì này, theo
năm tháng, có nhiều trẻ con lớn lên và trở thành những thanh niên tự chủ, và bị dụ
dỗ bởi những lời dối trá phỉnh gạt của một số dân Giô Ram, khiến chúng nhập bọn
với bọn cướp Ga Đi An Tôn.

30 Và do đó dân La Man cũng buồn khổ, và đức tin cùng sự ngay chính của họ cũng
bắt đầu suy giảm, cũng vì sự tà ác của thế hệ đang lên này.

3 Nê Phi 2
1 Và chuyện rằng, như vậy là năm thứ chín mươi lăm cũng trôi qua, và dân chúng bắt

đầu quên những điềm triệu và những điều kỳ diệu mà họ đã được nghe, và họ cũng
bắt đầu bớt ngạc nhiên về điềm triệu và điều kỳ diệu trên trời, đến nỗi họ bắt đầu chai
đá trong lòng và mù quáng trong trí, và bắt đầu không tin tất cả những gì họ đã được
nghe và thấy—

2 Họ tưởng tượng những điều hão huyền trong lòng, họ cho rằng tất cả những
chuyện đó đều do loài người hoặc do quyền năng của quỷ dữ đã tạo ra để dẫn dắt lạc
hướng và lừa gạt trái tim dân chúng; và như vậy Sa Tan lại chiếm được trái tim dân
chúng một lần nữa, đến nỗi nó làm cho mắt họ đui mù và đưa họ đi lạc hướng để họ
tin rằng giáo lý của Đấng Ky Tô là một điều điên rồ và vô bổ.

3 Và chuyện rằng, dân chúng bắt đầu lớn mạnh trong những điều tà ác và khả ố; và
họ không tin là sẽ có những điềm triệu và điều kỳ diệu nào nữa được ban ra; và Sa Tan
đã đi khắp nơi, dẫn dắt trái tim dân chúng đi lạc hướng, và quyến rủ họ và khiến họ
làm nhiều điều tà ác lớn lao trong xứ.

4 Và như vậy là năm thứ chín mươi sáu đã trôi qua, và luôn cả năm thứ chín mươi
bảy; năm thứ chín mươi tám; và năm thứ chín mươi chín cũng trôi qua;

5 Và như vậy là một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày Mô Si A làm vua cai trị dân Nê
Phi.

6 Và sáu trăm lẻ chín năm đã trôi qua kể từ ngày Lê Hi rời khỏi Giê Ru Sa Lem.
7 Và chín năm đã trôi qua kể từ khi điềm triệu được ban ra, theo như lời các vị tiên

tri đã nói rằng, Đấng Ky Tô ắt sẽ giáng thế.
8 Giờ đây dân Nê Phi bắt đầu tính niên đại của họ kể từ lúc điềm triệu được ban ra,

nghĩa là từ lúc Đấng Ky Tô giáng thế; do đó, chín năm đã trôi qua.
9 Và Nê Phi, là phụ thân của Nê Phi, người có trách nhiệm gìn giữ các biên sử,

không có trở về xứ Gia Ra Hem La, và người ta cũng không thể tìm thấy ông ở đâu
trong khắp xứ.

10 Và chuyện rằng, dân chúng vẫn còn sống trong sự tà ác, mặc dù có sự thuyết giảng
và tiên tri nhiều đã được gởi đến giữa họ; và như vậy là năm thứ mười đã trôi qua, và
năm thứ mười một cũng trôi qua trong sự bất chính.
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11 Và chuyện rằng, đến năm thứ mười ba, thì bắt đầu có chiến tranh và tranh chấp
khắp xứ; vì bọn cướp Ga Đi An Tôn đã trở nên quá đông đảo, chúng sát hại quá nhiều
dân chúng, làm cho nhiều thành phố phải hoang tàn, và gieo rắc quá nhiều sự chết
chóc và tàn sát khắp trong xứ, đến nỗi tất cả dân chúng, cả dân Nê Phi lẫn dân La
Man, thấy cần phải cầm vũ khí đánh lại chúng.

12 Vậy nên, tất cả những người La Man đã cải đạo theo Chúa đều liên kết với các
đồng bào của mình là dân Nê Phi, và phải buộc lòng cầm vũ khí đánh lại bọn cướp Ga
Đi An Tôn để bảo vệ mạng sống của họ và vợ con họ, và cũng để bảo tồn quyền lợi của
họ, phải, và những đặc quyền của giáo hội cùng những đặc quyền thờ phượng của họ,
và nền độc lập và tự do của họ.

13 Và chuyện rằng, trước khi năm thứ mười ba này trôi qua, dân Nê Phi bị đe dọa
phải chịu một sự hủy diệt hoàn toàn, vì trận chiến này trở nên vô cùng khốc liệt.

14 Và chuyện rằng, những người La Man liên kết với dân Nê Phi đều được tính vào số
dân Nê Phi;

15 Và sự rủa sả được cất khỏi họ, và nước da họ trở nên trắng trẻo như người Nê Phi
vậy;

16 Và thanh niên thiếu nữ của họ đều trở nên xinh đẹp vô cùng, và họ được tính vào
số dân Nê Phi và được gọi là dân Nê Phi. Và như vậy là chấm dứt năm thứ mười ba.

17 Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ mười bốn, chiến tranh giữa bọn cướp và dân Nê
Phi vẫn còn tiếp tục, và trở nên vô cùng khốc liệt; tuy nhiên, dân Nê Phi chiếm được
nhiều ưu thế hơn bọn cướp, khiến họ đánh đuổi được bọn chúng ra khỏi xứ, làm
chúng phải rút lên núi và vào trong những vùng bí mật của chúng.

18 Và như vậy là chấm dứt năm thứ mười bốn. Và đến năm thứ mười lăm chúng lại
tiến đánh dân Nê Phi; và vì sự tà ác của dân Nê Phi cùng những cuộc tranh chấp và
bất hòa của họ, nên bọn cướp Ga Đi An Tôn chiếm được nhiều ưu thế hơn họ.

19 Và như vậy là chấm dứt năm thứ mười lăm, và như vậy là dân chúng đã ở trong một
trạng thái đầy nỗi thống khổ, và gươm hủy diệt đã treo trên đầu họ, đến nỗi họ hầu
như sắp bị nó chém gục, và đó là do sự bất chính của họ.

3 Nê Phi 3
1 Và giờ đây chuyện rằng, đến năm thứ mười sáu kể từ ngày Đấng Ky Tô giáng thế, La

Cô Nê, quan cai trị toàn xứ, có nhận được một bức thư của tên thủ lãnh và chỉ huy
đảng cướp này; và những lời trong thư đó được viết như vầy:

2 Hỡi La Cô Nê, người cao quý nhất và quan cai trị toàn xứ, này, ta viết bức thư này
cho ông, và gởi đến ông lời ca ngợi lớn lao vô cùng về lòng cương nghị của ông và cũng
nhờ về lòng cương nghị của dân ông trong việc bảo tồn những gì mà các người cho là
quyền lợi và sự tự do của mình; phải, các người rất vững vàng cương quyết như thể có
bàn tay của một thượng đế nâng đỡ các người trong việc bảo vệ nền tự do, tài sản, và
quê hương các người, hay tất cả những gì mà các người gọi như vậy.

3 Và ta cảm thấy một điều đáng thương hại cho ông, hỡi ông La Cô Nê cao quý nhất,
thật ông khá điên rồ và phù phiếm khi cho rằng ông có thể đương cự với biết bao
nhiêu quân dũng mãnh dưới quyền chỉ huy của ta, những người mà hiện nay đã cầm
khí giới và đang nóng lòng chờ đợi lời nói này: Hãy tràn xuống dân Nê Phi và hủy diệt
chúng.

4 Còn ta, ta đã hiểu rõ tinh thần bất khuất của họ, đã từng thử thách họ trên chiến
trường, và đã hiểu rõ mối hận thù vĩnh viễn của họ đối với các người, vì các người đã
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làm nhiều điều sai quấy đối với họ, vậy nên, nếu họ tràn xuống đánh các người, thì họ
sẽ đến viếng các người bằng một sự hủy diệt hoàn toàn.

5 Vậy nên ta mới viết bức thư này, và chính tay ta niêm phong, vì ta nghĩ tới sự an lạc
của các người, vì lòng cương quyết của các người trong đức tin vào những gì các người
cho là phải, cùng tinh thần cao thượng của các người trên chiến trường.

6 Vậy nên, ta viết thư cho các người, muốn các người nhượng lại cho dân của ta các
thành phố các đất đai và của cải của các người, còn hơn là để cho họ đến viếng các
người bằng gươm đao và sự hủy diệt sẽ đến với các người.

7 Hay nói cách khác, các người hãy đầu hàng bọn ta, hãy liên kết với bọn ta và làm
quen với những công việc bí mật của bọn ta, và trở thành đồng đảng của bọn ta, để các
người có thể giống như bọn ta—không phải để làm nô lệ cho bọn ta mà để trở thành
anh em và đồng đảng của bọn ta và cùng hưởng tất cả những tài sản của bọn ta.

8 Và này, ta xin thề với các người rằng, nếu các người chịu làm như vậy thì các người
sẽ không bị hủy diệt; còn trái lại, nếu các người không chịu làm như vậy, thì ta cũng
thề với các người rằng, tháng tới ta sẽ ra lệnh cho quân ta tiến đánh các người. Họ sẽ
không nương tay và sẽ không tha các người, nhưng sẽ tàn sát các người, và sẽ để cho
gươm rơi trên mình các người cho đến khi các người bị tận diệt.

9 Và này, ta là Ghi Đi An Hi; ta là thủ lãnh của tập đoàn Ga Đi An Tôn bí mật này,
là tập đoàn mà ta biết có những việc làm tốt đẹp; và những việc làm này đã có từ xưa
và đã được truyền lại cho bọn ta.

10 Và nay ta viết bức thư này cho ông, hỡi La Cô Nê, và ta hy vọng rằng các người sẽ
trao hết những đất đai cùng tài sản của các người cho bọn ta mà không phải đổ máu,
để cho dân của ta có thể khôi phục lại được quyền lợi và quyền cai trị của họ, là những
người đã phải ly khai khỏi các người vì sự tà ác của các người đã làm họ mất quyền cai
trị, và nếu các người không làm như vậy thì ta sẽ trả thù cho những thiệt hại của họ, ta
là Ghi Đi An Hi.

11 Và giờ đây chuyện rằng, khi La Cô Nê nhận được bức thư này, ông rất đỗi ngạc
nhiên, vì sự táo bạo của Ghi Đi An Hi trong việc đòi chiếm hữu xứ sở của dân Nê Phi,
lại còn hăm dọa dân chúng và đòi trả thù những thiệt hại của những người không bị
điều gì thiệt hại cả ngoại trừ việc chính họ đã tự hại mình bằng cách ly khai theo bọn
cướp tà ác và khả ố đó.

12 Giờ đây, này, quan cai trị La Cô Nê là một người công minh, ông không hề sợ hãi
trước những yêu sách và những lời hăm dọa của một tên cướp; vậy nên, ông không
nghe theo lời trong bức thư của Ghi Đi An Hi là thủ lảnh bọn cướp, mà ông bảo dân
ông phải kêu cầu Chúa để xin Ngài ban cho sức mạnh để chuẩn bị chờ khi quân cướp
tràn xuống đánh họ.

13 Phải, ông gởi một hịch truyền cho toàn thể dân chúng, bảo họ phải quy tụ tất cả vợ
con cùng các đàn gia súc và các bầy thú và tất cả của cải của họ, ngoại trừ đất đai, vào
một nơi.

14 Và ông khiến cho những thành lũy được xây dựng bao quanh họ, và những thành
lũy này phải được cực kỳ kiên cố. Và ông cho các đạo quân, của dân Nê Phi lẫn dân La
Man, nghĩa là của tất cả những người được tính vào số dân Nê Phi, phải canh gác
chung quanh và giữ gìn dân chúng ngày lẫn đêm để đề phòng quân cướp.

15 Phải, ông nói với họ rằng: Như Chúa là Đấng hằng sống, trừ phi các người hối cải
những điều bất chính của mình và cầu khẩn Chúa, thì các người sẽ không còn cách
nào khác để được giải thoát khỏi tay bọn cướp Ga Đi An Tôn đó.

16 Và thật vĩ đại và kỳ diệu thay những lời nói và những lời tiên tri của La Cô Nê, vì
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nó làm cho mọi người sợ hãi khiến họ cố gắng hết mình để làm theo những lời chỉ dạy
của La Cô Nê.

17 Và chuyện rằng, La Cô Nê chỉ định các tổng lãnh binh cho tất cả các đạo quân Nê
Phi, để họ chỉ huy quân lính khi quân cướp từ vùng hoang dã đến tấn công họ.

18 Giờ đây người đứng đầu tất cả các lãnh binh và là tổng tư lệnh quân đội Nê Phi đã
được chỉ định, và tên ông ta là Ghi Ghi Đô Ni.

19 Bấy giờ theo tục lệ trong khắp dân Nê Phi (ngoại trừ trong thời kỳ tà ác) là chỉ định
những vị nào có tinh thần mặc khải và tiên tri lên làm tổng lãnh binh; vậy nên, ông
Ghi Ghi Đô Ni này là một đại tiên tri của họ, chẳng khác chi vị trưởng phán quan vậy.

20 Giờ đây dân chúng nói với Ghi Ghi Đô Ni rằng: Xin hãy cầu nguyện Chúa, rồi
chúng ta kéo quân lên núi và vào vùng hoang dã đánh bọn cướp và hủy diệt bọn chúng
ngay trên đất của chúng.

21 Nhưng Ghi Ghi Đô Ni nói với họ rằng: Chúa cấm làm như vậy, vì nếu chúng ta
tiến đánh chúng thì Chúa sẽ trao chúng ta vào tay chúng; vậy nên chúng ta chỉ chuẩn
bị trong lãnh thổ của chúng ta mà thôi; chúng ta hãy tập họp tất cả quân đội lại,
nhưng chúng ta không tiến đánh chúng mà đợi cho đến khi chúng đến đánh chúng ta;
vậy nên như Chúa là Đấng hằng sống, nếu chúng ta làm đúng như vậy thì Ngài sẽ trao
chúng vào tay chúng ta.

22 Và chuyện rằng, đến gần cuối năm thứ mười bảy, sau khi hịch truyền của La Cô Nê
đã được phổ biến khắp xứ, dân chúng đem ngựa, xe, súc vật và tất cả các đàn gia súc và
các bầy thú, các thứ ngũ cốc, cùng tất cả của cải của họ ra đi. Họ đi hằng ngàn và hằng
vạn người, đến nơi đã được chỉ định trước để quy tụ lại và tự vệ chống kẻ thù.

23 Và xứ được chỉ định là xứ Gia Ra Hem La và xứ Phong Phú, phải, đến tận ranh
giới nằm giữa xứ Phong Phú và xứ Hoang Vu.

24 Và có hằng vạn người gọi là dân Nê Phi đã quy tụ trên xứ này. Lúc bấy giờ, La Cô
Nê bảo họ phải quy tụ tại xứ phương nam, vì xứ phương bắc đã bị rủa sả nặng nề.

25 Và rồi họ tự củng cố sức mạnh để chống lại kẻ thù của mình; họ họp thành một
khối và ở chung một xứ. Họ rất sợ hãi những lời La Cô Nê đã nói với họ, nên họ hối
cải tất cả tội lỗi của mình; và họ dâng lời cầu nguyện lên Chúa, Thượng Đế của họ, để
cầu xin Ngài giải thoát họ lúc kẻ thù đến gây chiến với họ.

26 Họ rất đỗi buồn rầu vì kẻ thù của họ. Và Ghi Ghi Đô Ni bảo họ phải chế tạo đủ
các loại vũ khí chiến tranh, và bảo họ phải trở nên hùng mạnh với áo giáp, khiên che
thân, và thuẩn cầm tay, theo cách thức chỉ dẫn của ông.

3 Nê Phi 4
1 Và chuyện rằng, vào cuối năm thứ mười tám, quân cướp đã chuẩn bị gây chiến, và bắt

đầu tràn xuống từ các đồi núi và vùng hoang dã cùng những nơi trú đóng kiên cố và bí
mật của chúng. Chúng bắt đầu chiếm cứ những vùng đất đai, cả ở miền bắc lẫn miền
nam, và bắt đầu chiếm cứ tất cả các xứ do dân Nê Phi bỏ lại và những thành phố đã bị
bỏ hoang.

2 Nhưng này, không có dã thú hay thú săn trong các xứ do dân Nê Phi bỏ lại, nên
không có thú săn cho bọn cướp săn bắt ngoại trừ trong vùng hoang dã mà thôi.

3 Và bọn cướp không thể sống nơi nào khác ngoài vùng hoang dã, vì chúng cần
lương thực; vì dân Nê Phi đã bỏ hoang đất đai của họ, đã thu góp hết các đàn gia súc
và các bầy thú và tất cả của cải để gom lại thành một nhóm.

4 Vậy nên, quân cướp không có cơ hội để cướp bóc và tìm lương thực, trừ phi phải
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tiến lên công khai gây chiến với dân Nê Phi; còn dân Nê Phi thì đã họp thành một
nhóm, có số dân rất đông, và đã dự trữ lương thực, cùng ngựa, trâu bò và các đàn gia
súc đủ loại, để họ có thể sống được trong một thời gian là bảy năm, mà trong thời gian
đó họ hy vọng hủy diệt được bọn cướp trong toàn xứ; và như vậy là năm thứ mười tám
đã trôi qua.

5 Và chuyện rằng, đến năm thứ mười chín, Ghi Đi An Hi nhận thấy rằng đã đến lúc
cần phải tiến quân lên gây chiến với dân Nê Phi, vì chúng không còn một phương
cách nào khác để sống nếu không nhờ sự trộm cắp, cướp bóc và giết người.

6 Và chúng cũng không dám sống rải rác nhiều nơi trong xứ để trồng trọt ngũ cốc, vì
chúng sợ dân Nê Phi đến tấn công và sát hại chúng; vậy nên, Ghi Đi An Hi ra lệnh
cho quân của mình trong năm này phải tiến lên đánh dân Nê Phi.

7 Và chuyện rằng, chúng đã tiến lên gây chiến, và đó là vào tháng sáu; và này, ngày
chúng tiến lên gây chiến thật là trọng đại và khủng khiếp làm sao; chúng nai nịt theo
lối quân cướp; chúng đeo một miếng da cừu quanh hông, mình thì nhuộm đầy máu,
đầu lại cạo trọc và đội mão sắt; thật là kịch cợm và khủng khiếp thay cho hình dáng
quân đội của Ghi Đi An Hi, vì áo giáp và máu nhuộm đầy người chúng.

8 Và chuyện rằng, khi quân Nê Phi thấy hình dáng quân đội của Ghi Đi An Hi như
vậy, thì tất cả đều sấp mình xuống đất và cất tiếng kêu cầu Chúa, Thượng Đế của họ,
xin Ngài dung tha họ và giải thoát họ khỏi tay kẻ thù.

9 Và chuyện rằng, khi quân của Ghi Đi An Hi thấy vậy, chúng liền reo hò thật lớn vì
vui mừng, vì chúng cho rằng, dân Nê Phi quá sợ hãi vì vẻ khủng khiếp của quân đội
chúng nên đã ngã xuống đất.

10 Nhưng về điểm này, chúng phải thất vọng, vì dân Nê Phi đâu có khiếp sợ chúng;
họ chỉ sợ Thượng Đế của họ, và họ khẩn cầu Ngài bảo vệ họ; vậy nên khi quân của
Ghi Đi An Hi xông tới đánh thì họ đã sẵn sàng nghênh chiến với chúng; phải, họ đã
giao chiến với chúng trong sức mạnh của Chúa.

11 Và trận chiến khởi đầu vào tháng sáu. Thật là lớn lao và khủng khiếp thay cho trận
chiến đó, phải, lớn lao và khủng khiếp thay cho cuộc tàn sát đến nỗi chưa bao giờ
người ta từng thấy có một sự tàn sát vĩ đại như vậy trong tất cả dân của Lê Hi kể từ
ngày ông rời khỏi Giê Ru Sa Lem.

12 Và mặc dầu có những lời hăm dọa và thề nguyền của Ghi Đi An Hi, này, dân Nê
Phi đã đánh chúng tả tơi đến nỗi chúng phải tháo lui trước mặt họ.

13 Và chuyện rằng, Ghi Ghi Đô Ni ra lệnh cho quân của ông phải đuổi theo chúng
đến tận vùng ranh giới của vùng hoang dã, và không được tha một tên nào rơi vào tay
họ trên đường săn đuổi; vậy nên, họ đuổi theo chúng và giết chúng đến tận vùng ranh
giới của vùng hoang dã, cho đến khi họ làm tròn lệnh truyền của Ghi Ghi Đô Ni.

14 Và chuyện rằng, Ghi Đi An Hi, là người đã chiến đấu một cách gan dạ, bị đuổi
theo khi hắn chạy trốn; và vì mệt mỏi bởi chiến đấu quá nhiều nên hắn bị đuổi kịp và
bị giết chết. Và như vậy là kết liễu đời tên cướp Ghi Đi An Hi.

15 Và chuyện rằng, các đạo quân Nê Phi lại trở về nơi an toàn của họ. Và chuyện rằng
năm thứ mười chín trôi qua, quân cướp không trở lại gây chiến với họ nữa. Và luôn cả
năm thứ hai mươi chúng cũng không trở lại.

16 Và năm thứ hai mươi mốt chúng không đến gây chiến với họ, nhưng chúng đến
bao vây dân Nê Phi ở tất cả mọi phía; vì chúng nghĩ rằng, nếu chúng cắt đứt dân Nê
Phi khỏi những vùng đất đai của họ và bao vây họ mọi phía, và nếu chúng cắt đứt họ
khỏi những tiện nghi bên ngoài, thì chúng có thể buộc họ phải đầu hàng chúng theo ý
muốn của chúng.
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17 Lúc bấy giờ, chúng đã chỉ định một người lãnh đạo khác tên là Giem Na Ri Ha;
vậy nên, chính Giem Na Ri Ha đã ra lệnh bao vây như vậy.

18 Nhưng này, điều này lại thuận lợi cho dân Nê Phi, vì quân cướp không thể bao vây
đủ lâu để gây được ảnh hưởng gì cho dân Nê Phi cả, vì lẽ họ đã dự trữ rất nhiều lương
thực.

19 Vì sự khan hiếm lương thực của bọn cướp—vì này, chúng không có gì để ăn ngoài
thịt chúng kiếm được trong vùng hoang dã;

20 Và chuyện rằng, thú săn cũng trở nên khan hiếm trong vùng hoang dã—đến nỗi
quân cướp sắp chết vì đói.

21 Và dân Nê Phi thì liên tục xuất trận cả ngày lẫn đêm. Họ tấn công các đạo quân
của chúng và loại trừ hằng ngàn hằng vạn quân của chúng.

22 Do đó mà quân của Giem Na Ri Ha muốn hủy bỏ ý định của chúng, vì sự thiệt hại
quá lớn lao đã đến với chúng cả ngày lẫn đêm.

23 Và chuyện rằng, Giem Na Ri Ha ra lệnh cho quân của hắn bỏ bao vây và rút lui về
những vùng xa nhất ở xứ phương bắc.

24 Và giờ đây khi Ghi Ghi Đô Ni biết rõ được ý định của chúng, và biết được nhược
điểm của chúng vì thiếu lương thực và vì bị tàn sát quá nhiều, nên ông phái các đạo
quân ra đi vào lúc ban đêm để cắt đứt đường rút quân của chúng, và ông cho quân đội
phục kích trên đường lui quân của chúng.

25 Và họ đã làm đúng như vậy trong lúc ban đêm. Họ tiến quân vượt lên trước quân
cướp, cho nên ngày hôm sau, khi quân cướp bắt đầu lên đường thì chúng đã bị quân
Nê Phi chận cả mặt trước lẫn mặt sau.

26 Và quân cướp ở phía nam cũng bị cắt đứt đường rút lui. Và tất cả những điều này
đều làm theo lệnh của Ghi Ghi Đô Ni.

27 Và có hằng ngàn quân bọn cướp phải đầu hàng và chịu nộp mình làm tù binh cho
dân Nê Phi, và số còn lại thì bị giết chết.

28 Còn thủ lãnh bọn chúng là Giem Na Ri Ha thì bị bắt và bị treo cổ lên cây, phải, tận
trên ngọn cây cho đến khi chết. Và sau khi họ đã treo cổ hắn cho đến chết, họ bèn
đốn ngã cây xuống đất, và kêu lớn tiếng lên rằng:

29 Cầu xin Chúa bảo tồn dân Ngài trong sự ngay chính và trong tấm lòng thánh
thiện, để họ có thể khiến cho tất cả những kẻ nào muốn tìm cách giết họ bằng sức
mạnh và các tập đoàn bí mật đều bị đốn ngã xuống đất, chẳng khác chi kẻ này đã bị
đốn ngã xuống đất.

30 Và họ vui mừng và đồng thanh kêu lên rằng: Cầu xin Thượng Đế của Áp Ra Ham,
Thượng Đế của Y Sác và Thượng Đế của Gia Cốp, bảo vệ dân này trong sự ngay
chính, chừng nào họ còn cầu gọi đến danh Thượng Đế của họ để xin được bảo vệ.

31 Và chuyện rằng, họ cùng cất tiếng, tất cả mọi người như một, hát và ngợi khen
Thượng Đế của họ về sự việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho họ, trong việc bảo tồn họ khỏi
rơi vào tay kẻ thù.

32 Phải, họ đã kêu lên rằng: Hô Sa Na, Thượng Đế Tối Cao. Và họ đã kêu lên: Phước
thay danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Thượng Đế Tối Cao.

33 Và lòng họ tràn đầy niềm hân hoan, đến nỗi nước mắt họ tuôn trào, vì lòng nhân
từ vĩ đại của Thượng Đế trong việc giải thoát họ khỏi tay kẻ thù; và họ biết rằng chính
nhờ sự hối cải và lòng khiêm nhường của họ mà họ đã được giải thoát khỏi sự hủy diệt
vĩnh viễn.
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3 Nê Phi 5
1 Và giờ đây, này, trong khắp dân Nê Phi chẳng có một người nào có một mảy may gì

nghi ngờ về những lời của tất cả các thánh tiên tri đã nói ra; vì họ biết rằng những lời
nói đó cần phải được ứng nghiệm.

2 Và họ cũng biết rằng, nhất định Đấng Ky Tô đã giáng thế, vì có nhiều điềm triệu
đã được ban ra đúng theo như lời các vị tiên tri nói; và cũng vì đã có nhiều việc xảy ra
rồi nên họ biết rằng, mọi việc sẽ phải xảy ra đúng như lời đã được báo trước.

3 Vậy nên, họ từ bỏ hết mọi tội lỗi, mọi điều khả ố, và mọi chuyện tà dâm của mình,
và họ phụng sự Thượng Đế với tất cả sự chuyên tâm cả ngày lẫn đêm.

4 Và giờ đây, chuyện rằng sau khi họ đã bắt tất cả bọn cướp làm tù binh, và chẳng
còn tên nào chạy trốn mà không bị giết chết, họ đã nhốt tất cả tù binh vào nhà giam,
và họ cho thuyết giảng lời Thượng Đế cho chúng nghe; và kẻ nào hối cải những tội lỗi
của mình và chịu lập giao ước là sẽ không sát nhân nữa thì đều được trả tự do.

5 Nhưng kẻ nào không chịu lập giao ước và trong lòng vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng
những việc làm sát nhân bí mật này, phải, tất cả những kẻ nào bị tìm thấy thốt lên lời
hăm dọa các đồng bào mình, đều bị kết án và bị trừng phạt theo luật pháp.

6 Và như vậy là họ đã chấm dứt được tất cả những tập đoàn tà ác, bí mật và khả ố
này, mà trong đó có biết bao điều tà ác và tội sát nhân đã bị phạm phải.

7 Và như vậy là năm thứ hai mươi hai đã trôi qua, và năm thứ hai mươi ba cũng trôi
qua, năm thứ hai mươi bốn và năm thứ hai mươi lăm; và như vậy là hai mươi lăm năm
đã trôi qua.

8 Và có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và dưới mắt một số người thì những chuyện ấy
thật là vĩ đại và kỳ diệu; tuy nhiên, những chuyện đó không thể chép hết ra sách này
được; phải, sách này không thể chứa hết một phần trăm những gì đã xảy ra giữa nhiều
người như thế trong khoảng thời gian hai mươi lăm năm;

9 Nhưng này có những biên sử chứa đựng hết những sự việc diễn tiến của dân này;
và một truyện ký ngắn hơn nhưng trung thực đã được Nê Phi ghi chép.

10 Vậy nên tôi đã ghi chép lại những điều này dựa theo biên sử của Nê Phi, là biên sử
được ghi khắc trên các bảng được gọi là các bảng khắc của Nê Phi.

11 Và này, tôi đã ghi chép trên các bảng khắc do chính tay tôi làm ra.
12 Và này, tôi được gọi là Mặc Môn, gọi theo tên xứ Mặc Môn, xứ mà ngày trước An

Ma đã dựng lên giáo hội trong dân chúng; phải, đó là giáo hội đầu tiên được thành lập
trong dân chúng sau khi họ phạm giới.

13 Này, tôi là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế. Tôi
đã được Ngài kêu gọi để rao truyền lời của Ngài trong dân Ngài, để họ có thể có được
cuộc sống vĩnh viễn.

14 Và theo ý muốn của Thượng Đế thì những lời nguyện cầu của những người đã
chết, là những người thánh thiện, phải được thực hiện theo đức tin của họ, nên điều
cần thiết là tôi phải ghi chép những điều này, là những điều đã xảy ra—

15 Phải, một biên sử nhỏ ghi chép những gì đã xảy ra từ thời Lê Hi rời khỏi Giê Ru Sa
Lem cho đến bây giờ.

16 Vậy nên, tôi viết biên sử của tôi từ các truyện ký của những người sinh trước tôi
cho đến ngày tôi ra đời;

17 Và sau đó tôi ghi chép về những sự việc mà chính mắt tôi đã trông thấy.
18 Và tôi biết rằng, biên sử mà tôi viết ra đây là xác đáng và chân thật; tuy nhiên có

nhiều điều, thể theo ngôn ngữ của chúng tôi, chúng tôi không thể viết ra được.
19 Và giờ đây, tôi xin ngừng nói về bản thân tôi, và xin tiếp tục tường thuật về những
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điều đã xảy ra trước mắt tôi.
20 Tôi là Mặc Môn, và là con cháu chính thống của Lê Hi. Tôi có lý do để chúc phước

cho Thượng Đế của tôi và Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô của tôi, vì Ngài đã đem tổ phụ
của chúng tôi ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, (và không một ai biết được điều đó ngoài
Ngài và những người được Ngài đem ra khỏi xứ đó) và Ngài đã ban cho tôi và cho dân
tôi nhiều điều hiểu biết về sự cứu rỗi linh hồn chúng tôi.

21 Quả thật Ngài đã ban phước lành cho gia tộc Gia Cốp, và đã thương xót dòng dõi
Giô Sép.

22 Và chừng nào con cháu của Lê Hi vẫn còn tuân giữ những lệnh truyền của Ngài thì
Ngài vẫn ban phước cho họ và khiến họ được thịnh vượng theo như lời Ngài đã phán.

23 Phải, và chắc chắn Ngài lại sẽ dẫn dắt dân còn sót lại của dòng dõi Giô Sép tới sự
hiểu biết Chúa, Thượng Đế của họ.

24 Và chắc chắn như Chúa là Đấng hằng sống, Ngài sẽ quy tụ từ bốn phương trời của
thế gian tất cả những dân còn sót lại của dòng dõi Gia Cốp, là những người đang bị
phân tán trên khắp mặt đất.

25 Và như Ngài đã lập giao ước với tất cả gia tộc Gia Cốp như thế nào, thì cũng như
vậy, giao ước mà Ngài đã lập với gia tộc Gia Cốp sẽ được làm tròn vào kỳ định của
Ngài, để phục hồi toàn thể gia tộc Gia Cốp về với sự hiểu biết giao ước mà Ngài đã
giao ước với họ.

26 Và rồi họ sẽ nhận biết Đấng Cứu Chuộc của họ, tức là Chúa Giê Su Ky Tô, Vị
Nam Tử của Thượng Đế; và lúc đó từ bốn phương trời của thế gian họ sẽ được quy tụ
về xứ sở của họ, là nơi mà ngày trước họ đã bị phân tán; phải, chắc chắn như Chúa là
Đấng hằng sống, điều đó sẽ phải xảy ra. A Men.

3 Nê Phi 6
1 Và giờ đây chuyện rằng, vào năm thứ hai mươi sáu, tất cả dân Nê Phi đều trở về xứ sở

của họ, mỗi người cùng với gia đình mình, với các đàn gia súc và các bầy thú, ngựa,
trâu bò của mình, và tất cả những vật gì thuộc về họ.

2 Và chuyện rằng, vì chưa dùng hết số lương thực nên họ đem trở về tất cả những gì
họ chưa ăn, đủ loại ngũ cốc cùng vàng bạc và các vật quý giá khác. Rồi họ trở về xứ sở
và đất đai của mình, cả miền bắc lẫn miền nam, cả xứ phương bắc lẫn xứ phương nam.

3 Và những kẻ trộm cướp nào đã lập giao ước tôn trọng hòa bình của xứ sở, và
những kẻ nào muốn tiếp tục làm dân La Man, đều được họ ban cho đất đai tùy theo
dân số của chúng, để chúng có thể sinh sống bằng sức lao động; và như vậy là họ đã
thiết lập được thái bình trong khắp xứ.

4 Và họ lại bắt đầu thịnh vượng và hùng mạnh trở lại; và năm thứ hai mươi sáu và
hai mươi bảy đã trôi qua, và trong nước rất có trật tự. Rồi họ thiết lập luật pháp dựa
trên bình đẳng và công bình.

5 Và giờ đây khắp xứ chẳng còn gì để cản trở sự thịnh vượng liên tục của dân chúng,
trừ phi họ sa vào vòng phạm giới.

6 Và giờ đây, chính Ghi Ghi Đô Ni và vị phán quan La Cô Nê cùng những vị được
chỉ định làm những người lãnh đạo đã thiết lập nền hòa bình vĩ đại này trong xứ.

7 Và chuyện rằng, có nhiều thành phố được xây mới và nhiều thành phố cũ được sửa
sang.

8 Và có nhiều con lộ lớn được đắp lên và nhiều đường sá được mở ra, nối liền từ
thành phố này tới thành phố khác, từ xứ này với xứ khác, và từ vùng này tới vùng khác.
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9 Và như vậy là năm thứ hai mươi tám đã trôi qua, và dân chúng được hưởng thái
bình liên tục.

10 Nhưng chuyện rằng đến năm thứ hai mươi chín, trong dân chúng bắt đầu có vài sự
tranh chấp; có một số người dương dương tự đắc và khoe khoang vì của cải của họ
quá nhiều; phải, đến nỗi đưa tới những vụ ngược đãi lớn lao;

11 Vì trong xứ có nhiều thương gia, và cũng có nhiều luật gia và quan lại.
12 Và dân chúng bắt đầu được phân biệt theo giai cấp, tùy theo sự giàu có và sự may

mắn được học hành của họ; phải, có một số người phải chịu sự dốt nát vì sự nghèo
khổ của mình, và một số khác thì được học hành thông thái nhờ sự giàu có của họ.

13 Một số người dương dương tự đắc, nhưng cũng có một số người khác lại hết sức
khiêm nhường; một số người sỉ nhục lại khi họ bị sỉ nhục, nhưng cũng có một số
người khác lại vui lòng chịu đựng sự sỉ nhục, sự ngược đãi, và mọi khổ cực, và không
hề chống trả hay thóa mạ lại mà chỉ một mực khiêm nhường và ăn năn trước mặt
Thượng Đế.

14 Và do đó mà khắp xứ có một sự bất bình đẳng lớn lao, đến đỗi giáo hội bắt đầu bị
rạn nứt; phải, đến đỗi, vào năm thứ ba mươi, giáo hội đã bị rạn nứt trong khắp xứ,
ngoại trừ một số ít dân La Man được cải đạo theo tín ngưỡng chân thật; và họ không
từ bỏ nó, vì họ vững chắc, bền bỉ, bất di bất dịch và hết lòng chuyên tâm tuân giữ
những lệnh truyền của Chúa.

15 Bấy giờ nguyên nhân của sự bất chính này của dân chúng là như vầy: Sa Tan đã có
quyền năng lớn lao trong việc xúi giục dân chúng làm mọi điều bất chính, và làm cho
họ tràn đầy kiêu ngạo, cám dỗ họ đi tìm kiếm uy quyền và quyền hành, cùng của cải và
những điều phù phiếm của thế gian.

16 Và như vậy Sa Tan đã dẫn dắt trái tim dân chúng đi lạc hướng để làm mọi điều bất
chính; do đó họ hưởng được thái bình chỉ trong một ít năm mà thôi.

17 Và như vậy là vào đầu năm thứ ba mươi—dân chúng đã bị phó mặc suốt một thời
gian khá lâu theo sự cám dổ của quỷ dữ, để mặc cho quỷ dữ đưa đi bất cứ nơi đâu và
làm bất cứ điều bất chính nào nó muốn họ làm—và như vậy, đến đầu năm thứ ba
mươi, họ sống trong một trạng thái tà ác đáng ghê sợ.

18 Bấy giờ họ không phạm tội một cách vô ý thức, vì họ biết ý muốn của Thượng Đế
đối với họ, vì điều đó đã được dạy dỗ cho họ; vậy nên, họ đã cố tình phản nghịch
Thượng Đế.

19 Và giờ đây là vào thời La Cô Nê, con trai của La Cô Nê, vì La Cô Nê đã lên kế vị
cha mình và cai trị dân chúng trong năm ấy.

20 Và bắt đầu có những người được ơn trên soi dẫn và phái đến với dân chúng trong
khắp xứ để thuyết giáo và làm chứng một cách bạo dạn về những tội lỗi và những điều
bất chính của dân chúng. Họ làm chứng cho dân chúng biết về sự cứu chuộc Chúa sẽ
đem lại cho dân Ngài, hay nói cách khác, đó là sự phục sinh của Đấng Ky Tô; và họ đã
mạnh dạn làm chứng về cái chết và những nỗi thống khổ của Ngài.

21 Bấy giờ có nhiều người vô cùng tức giận những người làm chứng về những điều
này; và những người tức giận phần đông là các vị trưởng phán quan, và những người
trước kia là các thầy tư tế thượng phẩm và các luật gia; phải, tất cả các luật gia đều tức
giận những người làm chứng về những điều này.

22 Lúc bấy giờ, không có một luật gia, một phán quan, hay một thầy tư tế thượng
phẩm nào có quyền kết án tử hình bất cứ ai, trừ phi sự kết án của họ được quan cai trị
toàn xứ ký.

23 Giờ đây có nhiều người làm chứng một cách bạo dạn về những điều có liên quan
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đến Đấng Ky Tô đã bị các phán quan bắt và xử tử một cách bí mật, khiến cho sự hiểu
biết về cái chết của họ chỉ đến với quan cai trị toàn xứ sau khi họ đã chết rồi.

24 Giờ đây này, điều này trái với luật pháp của xứ sở là bắt xử tử một người mà họ
không được quyền từ quan cai trị toàn xứ—

25 Vậy nên, người ta gởi khiếu nại tới quan cai trị toàn xứ ở Gia Ra Hem La, về việc
các phán quan này đã kết án tử hình những vị tiên tri của Chúa, không đúng theo luật
pháp.

26 Giờ đây chuyện rằng, họ bị bắt dẫn đến trước mặt vị trưởng phán quan để bị xét xử
về tội trạng họ đã làm, thể theo luật pháp dân chúng đã đề ra.

27 Giờ đây chuyện rằng, những phán quan ấy có rất nhiều bạn bè và bà con; và những
người còn lại, phải, hầu hết là các luật gia và các thầy tư tế thượng phẩm, đã tụ họp
nhau lại và liên kết với những bà con của các phán quan bị đem ra xét xử theo luật
pháp.

28 Và những người này đã lập giao ước với nhau, phải, theo kiểu giao ước của người
xưa đã lập, đó là giao ước mà quỷ dữ đã thực hiện, để liên kết chống lại mọi điều ngay
chính.

29 Vậy nên những người này liên kết với nhau chống lại dân của Chúa, và lập giao ước
để hủy diệt họ và giải thoát những kẻ phạm tội sát nhân khỏi bàn tay công lý đang sắp
sửa được thi hành theo luật pháp.

30 Và những người này bất chấp luật pháp và quyền lợi của tổ quốc họ; và họ cùng
nhau lập giao ước là sẽ hủy diệt quan cai trị và lập lên một vị vua cai trị xứ sở, làm cho
xứ sở không còn được tự do nữa mà phải đặt dưới quyền cai trị của các vua.

3 Nê Phi 7
1 Giờ đây này, tôi sẽ cho các người thấy rằng, họ không lập được một vị vua cai trị xứ sở;

nhưng cùng trong năm đó, phải, năm thứ ba mươi, họ đã hủy diệt trên ghế xét xử,
phải, họ đã ám sát vị trưởng phán quan trong xứ.

2 Và rồi dân chúng chia rẽ lẫn nhau; họ tách rời thành các chi tộc, mỗi người tùy
theo gia đình, bà con và bạn bè của mình; và như thế đó mà họ đã hủy diệt nền cai trị
trong xứ.

3 Và mỗi chi tộc chỉ định một người chỉ huy hay một người lãnh đạo cho mình, và
như vậy là họ đã trở thành những chi tộc và những người lãnh đạo chi tộc.

4 Giờ đây này, không có một người nào trong bọn họ lại không có một gia đình
đông đúc và nhiều bà con bạn bè; vậy nên chi tộc của họ đã trở nên hết sức đông đảo.

5 Giờ đây tất cả những việc này đã xảy ra, và chưa có cuộc chiến tranh nào giữa bọn
họ; và tất cả những điều bất chính này đã xảy đến cho dân chúng vì họ đã nộp mình
cho quyền năng của Sa Tan.

6 Và những quy luật của chính quyền bị hủy diệt vì sự âm mưu liên kết bí mật của bà
con và bạn bè của những kẻ đã sát hại các vị tiên tri.

7 Và họ đã gây nên một cuộc tranh chấp lớn lao trong xứ, đến nỗi đa số những người
ngay chính đã hầu như trở nên những người tà ác; phải, chỉ còn lại một số rất ít người
ngay chính trong bọn họ mà thôi.

8 Và như vậy là sáu năm chưa trôi qua mà phần đông dân chúng đã rời bỏ sự ngay
chính của mình chẳng khác chi chó liếm lại đồ nó đã mửa, hay như heo lăn lóc trong
vũng bùn dơ.

9 Giờ đây tập đoàn bí mật này, là tập đoàn đã đem sự bất chính lớn lao đến cho dân
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chúng, đã tụ họp lại với nhau và đặt một người lên cầm đầu mà chúng gọi là Gia Cốp.
10 Và chúng đã gọi hắn là vua của chúng; vậy nên, hắn trở thành vua cai trị bọn tà ác

này; và hắn là một trong số những kẻ cầm đầu đã từng lên tiếng chống đối những vị
tiên tri làm chứng về Chúa Giê Su.

11 Và chuyện rằng, chúng không đông bằng những chi tộc của dân chúng, là những
chi tộc đã đoàn kết với nhau, ngoại trừ những người lãnh đạo của họ là lập ra luật
pháp riêng tùy theo mỗi chi tộc của mình; do đó họ là kẻ thù của chúng; mặc dù họ
không phải là những người ngay chính, nhưng họ vẫn đoàn kết với nhau trong mối
hận thù đối với những kẻ đã lập giao ước để hủy diệt chính quyền.

12 Vậy nên, khi Gia Cốp thấy rằng kẻ thù của chúng đông đảo hơn chúng, và hắn là
vua bọn ấy nên hắn ra lệnh cho dân mình phải chạy trốn lên vùng đất cực bắc, và xây
dựng lên một vương quốc ở đấy, chờ cho đến khi nào những người ly khai đến sáp
nhập với bọn chúng, (vì hắn lừa phỉnh dân hắn là sẽ có nhiều người ly khai) và chúng
sẽ có đủ sức mạnh để chống lại những chi tộc của dân chúng. Và bọn chúng đã làm
đúng như vậy.

13 Và chúng đã ra đi cấp tốc đến nỗi không ai ngăn cản kịp, cho đến khi chúng đã
vượt khỏi tầm tay của dân chúng. Và như vậy là chấm dứt năm thứ ba mươi; và những
sự việc của dân Nê Phi là như vậy.

14 Và chuyện rằng, đến năm thứ ba mươi mốt, dân chúng đã phân chia thành nhiều
chi tộc, mỗi người tùy theo gia đình, bà con, và bạn bè mình; tuy nhiên họ thỏa thuận
là sẽ không gây chiến với nhau; nhưng họ lại không đoàn kết trong vấn đề luật pháp
và cách thức cai trị, vì những vấn đề này đã được lập ra tùy theo ý nghĩ của những
người chỉ huy và lãnh đạo họ. Nhưng họ đã lập ra những đạo luật rất nghiêm khắc để
cho chi tộc này không được vi phạm đến chi tộc khác, nên nhờ đó mà họ có được
phần nào thái bình trong nước; tuy nhiên lòng họ lại xa Chúa, Thượng Đế của họ, và
họ ném đá các vị tiên tri và xua đuổi các vị ấy.

15 Và chuyện rằng, Nê Phi—người đã được các thiên sứ đến viếng và cũng đã được
nghe tiếng nói của Chúa, vậy nên, sau khi được trông thấy các thiên sứ, đã được chứng
kiến tận mắt và đã được ban cho quyền năng để ông có thể biết về giáo vụ của Đấng
Ky Tô, và cũng như đã chứng kiến được việc dân chúng mau lẹ từ chỗ ngay chính quay
về với những điều tà ác và khả ố của họ;

16 Vì thế ông buồn rầu cho lòng dạ chai đá và tâm trí mù quáng của họ—đã đi đến
với dân chúng cùng trong năm đó và bắt đầu mạnh dạn làm chứng về sự hối cải và sự
xá miễn tội lỗi nhờ đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

17 Và ông đã thuyết giảng cho họ nhiều điều; và tất cả những điều này không thể ghi
chép ra được, và nếu chỉ ghi chép một phần thì lại không đủ, vậy nên những điều đó
không được ghi chép trong sách này. Và Nê Phi đã thuyết giảng với quyền năng và
thẩm quyền lớn lao.

18 Và chuyện rằng, họ tức giận ông vì ông có quyền năng lớn lao hơn họ, vì họ không
thể không tin những lời nói của ông được, vì đức tin của ông nơi Chúa Giê Su Ky Tô
thật quá lớn lao đến nỗi các thiên sứ đến phù trợ ông mỗi ngày.

19 Và trong danh Chúa Giê Su, ông đã xua đuổi các quỷ dữ và ác linh ra; và ngay cả
em của ông cũng được ông cứu sống lại từ cỏi chết sau khi người này đã bị dân chúng
ném đá chết.

20 Và dân chúng trông thấy cùng chứng kiến được điều này, và họ tức giận ông vì
quyền năng của ông; và ông còn làm nhiều phép lạ khác trong danh Chúa Giê Su
trước mắt dân chúng.
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21 Và chuyện rằng, năm thứ ba mươi mốt đã trôi qua, và chỉ có một số ít người được
cải đạo theo Chúa; nhưng tất cả những ai đã được cải đạo đều biểu thị một cách thực
sự cho dân chúng biết rằng họ được quyền năng và Thánh Linh của Thượng Đế viếng
thăm, đó là quyền năng hằng có trong Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng mà họ tin.

22 Và tất cả những ai được xua đuổi những quỷ dữ ra khỏi họ và được chữa lành bệnh
tật đều thực sự biểu lộ cho dân chúng thấy rằng, họ được Thánh Linh của Thượng Đế
tác động và được chữa lành; và họ cũng cho thấy những điềm triệu cùng làm những
phép lạ trong dân chúng.

23 Và như vậy là năm thứ ba mươi hai cũng đã trôi qua. Và đến đầu năm thứ ba mươi
ba, Nê Phi lại kêu gọi dân chúng, ông thuyết giảng về sự hối cải và sự xá miễn tội lỗi.

24 Giờ đây tôi cũng muốn các người nhớ rằng, không một người nào được dẫn dắt tới
sự hối cải mà không được báp têm bằng nước.

25 Vậy nên, có nhiều người được Nê Phi sắc phong vào giáo vụ này, để cho tất cả
những ai đến với họ đều phải được báp têm bằng nước, và sự việc này là để làm một
bằng chứng và một chứng ngôn trước mặt Thượng Đế, còn đối với dân chúng, thì
chứng tỏ rằng họ đã hối cải và nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình.

26 Và vào đầu năm này, có nhiều người được báp têm để hối cải; và như vậy là năm
này hầu như đã gần trôi qua.

3 Nê Phi 8
1 Và giờ đây chuyện rằng, theo biên sử của chúng tôi, và chúng tôi biết rằng biên sử của

chúng tôi là đúng sự thật, vì này, người lưu giữ biên sử này là một người công
minh—vì ông đã thực sự làm nhiều phép lạ trong danh Chúa Giê Su; và không một
ai có thể làm phép lạ trong danh Chúa Giê Su trừ phi kẻ đó được tẩy sạch hết mọi dơ
bẩn của sự bất chính của mình—

2 Và giờ đây chuyện rằng, nếu người đó không tính lầm thời gian của chúng tôi thì
như vậy là năm thứ ba mươi ba đã trôi qua;

3 Và dân chúng bắt đầu dốc lòng trông chờ điềm triệu mà tiên tri Sa Mu Ên, người
La Man, đã báo trước; phải, họ trông chờ thời gian tăm tối suốt ba ngày trên khắp
mặt đất.

4 Và mặc dầu đã có nhiều điềm triệu được ban ra trước, vẫn có những sự nghi ngờ và
các cuộc cãi vã lớn lao bắt đầu xảy ra trong dân chúng.

5 Và chuyện rằng đến năm thứ ba mươi bốn, vào ngày mồng bốn tháng giêng, có
một cơn bão nổi lên rất mạnh mà người ta chưa bao giờ thấy khắp trong xứ.

6 Và cũng có cơn giông tố lớn và khủng khiếp nổi lên, cùng những tiếng sấm sét kinh
hồn, đến nỗi nó làm rung chuyển cả trái đất như sắp vỡ tan.

7 Và có những lằn chớp lóe lên sáng ngời mà người ta chưa bao giờ thấy khắp trong
xứ.

8 Và thành phố Gia Ra Hem La bốc cháy.
9 Còn thành phố Mô Rô Ni thì chìm xuống lòng biển sâu, và dân cư trong ấy đều bị

chết chìm.
10 Và đất trồi cao đổ lên thành phố Mô Rô Ni Ha, khiến cho nơi trước đó là thành

phố nay trở thành một ngọn núi vĩ đại.
11 Và một sự hủy diệt vĩ đại và khủng khiếp đã xảy ra trong xứ phương nam.
12 Nhưng này, trong xứ phương bắc, sự hủy diệt còn lớn lao và khủng khiếp hơn; vì

này, toàn thể mặt đất đều thay đổi vì cơn bão tố và những trận cuồng phong, vì sấm,
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chớp và sự rung chuyển khủng khiếp của toàn thể trái đất;
13 Và những con đường lớn bị vỡ ra, các mặt đường bằng phẳng bị hư hỏng, và nhiều

nơi đất bằng nay trở nên lồi lõm.
14 Và nhiều thành phố vĩ đại và nổi tiếng bị chôn vùi. Nhiều thành phố bị thiêu rụi,

và nhiều thành phố bị rung động cho đến khi các tòa nhà đổ xuống mặt đất. Còn dân
cư trong đó thì chết hết, và những nơi này trở nên tiêu điều.

15 Tuy vậy vẫn còn vài thành phố tồn tại; mặc dầu bị thiệt hại nặng nề vô cùng và có
nhiều người bị thiệt mạng.

16 Và một số người thì bị gió lốc cuốn đi. Không ai biết họ đi đâu cả; chỉ biết là họ bị
gió lốc cuốn đi mà thôi.

17 Và như vậy là mặt đất bị đổi dạng, vì bão tố, sấm, chớp, và động đất.
18 Và này, các tảng đá bị tách làm đôi; vỡ ra trên mặt đất, đến nỗi khắp nơi trên mặt

đất đều thấy các mảnh vụn, các vết rạn và các kẽ nứt.
19 Và chuyện rằng khi sấm, chớp, bão, giông tố và động đất đã chấm dứt—vì này,

những điều này kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ; và có người lại nói nó kéo dài lâu hơn
thế nữa; tuy nhiên, tất cả những điều lớn lao và khủng khiếp này đã xảy ra suốt
khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ—này, bóng tối bao trùm mặt đất.

20 Và chuyện rằng, bóng tối dày đặc trên khắp mặt đất, đến đỗi những dân cư nào
chưa ngã xuống có thể cảm thấy hơi ẩm của bóng tối;

21 Và vì bóng tối nên không thể có ánh sáng được. Cũng không thể thắp nến hay đốt
đuốc được; cũng không thể dùng củi khô và dễ cháy của họ mà dúm lửa. Bởi thế nên
chẳng có một chút ánh sáng nào cả;

22 Và cũng chẳng thấy một chút ánh sáng nào hay một chút lửa nào, hay tia sáng hoặc
ánh mặt trời, ánh mặt trăng, hay các vì sao, vì sương mù tối đen khủng khiếp đang bao
trùm mặt đất.

23 Và chuyện rằng, người ta không thấy một chút ánh sáng nào như vậy suốt thời
gian ba ngày; và trong dân chúng không ngớt có tiếng than khóc và gào thét; phải,
tiếng rên la của dân chúng thật là thảm thiết biết bao, vì bóng tối và sự hủy diệt lớn lao
đã đến với họ.

24 Và có nơi người ta nghe tiếng kêu than như vầy: Ôi phải chi chúng ta hối cải trước
ngày vĩ đại và khủng khiếp này thì ắt là các đồng bào của chúng ta đã được tha mạng
và đã chẳng bị thiêu chết tại thành phố Gia Ra Hem La vĩ đại kia.

25 Và nơi khác thì người ta nghe có tiếng kêu la và khóc than như vầy: Ôi phải chi
chúng ta hối cải trước ngày vĩ đại và khủng khiếp này và không giết hại, ném đá các
tiên tri, cùng xua đuổi họ, thì các bà mẹ của chúng ta, các con gái xinh đẹp của chúng
ta cùng các con cái của chúng ta đã được tha mạng và đã không bị chôn vùi tại thành
phố Mô Rô Ni Ha vĩ đại kia. Và những tiếng gào thét của dân chúng thật lớn và
khủng khiếp đến như vậy đó.

3 Nê Phi 9
1 Và chuyện rằng, tất cả dân cư trên khắp mặt đất của xứ sở này đều được nghe một

tiếng nói vang lên rằng:
2 Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho dân này; khốn thay cho tất cả dân cư trên

toàn thể thế gian, ngoại trừ chúng hối cải; vì quỷ dữ đang cười và các quỷ sứ của nó
đang vui mừng về việc những con trai và con gái xinh đẹp của dân ta bị giết chết; và
đó là vì sự bất chính và những điều khả ố của chúng nên chúng mới bị ngã gục!
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3 Này, ta đã dùng lửa đốt cháy thành phố Gia Ra Hem La vĩ đại kia và dân cư trong
đó.

4 Và này, thành phố Mô Rô Ni vĩ đại kia ta đã khiến cho phải chìm xuống lòng biển
sâu, và dân cư trong đó đã bị chết chìm.

5 Và này, thành phố Mô Rô Ni Ha vĩ đại kia ta đã lấy đất chôn lấp và dân cư trong đó
nữa, để che giấu những điều bất chính và khả ố của chúng trước mặt ta, để cho máu
của các tiên tri và các thánh đồ sẽ không tới ta nữa mà chống lại chúng.

6 Và này, thành phố Ghinh Ganh, ta đã cho nhận chìm và các dân cư trong đó đã bị
chôn vùi trong lòng đất sâu;

7 Phải, cả thành phố Ô Ni Ha cùng dân cư trong đó, thành phố Mô Cum cùng dân
cư trong đó, và luôn cả thành phố Giê Ru Sa Lem cùng dân cư trong đó; ta đã khiến
cho nước dâng lên thế các chỗ đó để che giấu những điều tà ác và khả ố của chúng
khỏi mặt ta, để cho máu của các tiên tri và các thánh đồ không lên tới ta nữa mà chống
lại chúng.

8 Và này, thành phố Ga Đi An Đi, thành phố Ga Đi Ôm Na, thành phố Gia Cốp,
thành phố Ghim Ghim Nô, tất cả những thành phố này ta đã khiến cho phải chìm
xuống, và ta đã khiến những đồi núi cùng thung lũng thế chỗ chúng; và ta đã chôn vùi
dân cư trong đó xuống lòng đất sâu, để che giấu những điều tà ác và khả ố của chúng
khỏi mặt ta, để cho máu các tiên tri và các thánh đồ không lên tới ta mà chống lại
chúng.

9 Và này, thành phố Gia Cốp Gát lớn lao kia là nơi dân của vua Gia Cốp ở, ta đã
khiến cho lửa đốt cháy nó, vì tội lỗi và sự tà ác của chúng đã vượt trên cả mọi sự tà ác
của toàn thể thế gian, vì những vụ sát nhân và những sự liên kết bí mật của chúng; vì
chính chúng là những kẻ đã hủy diệt nền hòa bình của dân ta cùng nền cai trị của xứ
sở; vậy nên ta đã khiến cho chúng phải bị đốt cháy để hủy diệt chúng khỏi mặt ta, và
để cho máu của các tiên tri và các thánh đồ không lên tới ta nữa mà chống lại chúng.

10 Và này, thành phố La Man, thành phố Giốt, thành phố Gát, và thành phố Kích
Cơ Men, ta đã khiến cho lửa đốt cháy, và dân cư trong đó cũng vậy, vì sự tà ác của
chúng trong việc xua đuổi các tiên tri và ném đá những người do ta sai đến để rao
truyền cho chúng biết những điều tà ác và khả ố của chúng.

11 Và vì chúng đã xua đuổi tất cả những người ấy đi khiến cho không còn ai là người
ngay chính trong số bọn chúng nữa, nên ta cho lửa xuống hủy diệt chúng để cho
những điều tà ác và khả ố của chúng được che giấu khỏi mặt ta, để cho máu của các
tiên tri và các thánh đồ mà ta sai đến với chúng không còn kêu gào từ dưới đất lên để
chống chúng nữa.

12 Và ta đã giáng nhiều sự hủy diệt lớn lao xuống xứ này và xuống dân này vì những
điều tà ác và khả ố của chúng.

13 Hỡi tất cả các ngươi là những kẻ được dung tha vì các ngươi ngay chính hơn
chúng, giờ đây các ngươi không muốn trở về cùng ta, và hối cải tội lỗi và được cải đạo
để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng?

14 Phải, quả thật ta nói cho các ngươi hay, nếu các ngươi đến cùng ta thì các ngươi sẽ
có được cuộc sống vĩnh cửu. Này, cánh tay thương xót của ta đã dang ra về phía các
ngươi, và bất cứ kẻ nào đến, ta đều đón nhận; và phước thay cho những ai đến cùng ta.

15 Này, ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế. Ta đã tạo dựng trời đất cùng tất cả
vạn vật trong đó. Ta ở cùng Đức Chúa Cha từ lúc ban đầu. Ta ở trong Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Cha ở trong ta; và Đức Chúa Cha đã vinh danh Ngài nơi ta.

16 Ta đã đến cùng dân ta, nhưng dân ta không đón nhận ta. Và các thánh thư nói về
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sự hiện đến của ta nay đã được ứng nghiệm.
17 Và tất cả những ai đã đón nhận ta thì ta đã ban cho họ được trở thành con cái của

Thượng Đế; và ta cũng sẽ ban cho tất cả những ai tin nơi danh ta, vì này, nhờ ta mà sự
cứu chuộc đến, và trong ta mà luật pháp Môi Se được làm tròn.

18 Ta là sự sáng và sự sống của thế gian. Ta là An Pha và Ô Mê Ga, tức là ban đầu và
cuối cùng.

19 Và các ngươi sẽ không còn dâng hiến cho ta sự đổ máu nữa; phải, các của lễ hy sinh
và các của lễ thiêu sẽ được hủy bỏ, vì ta sẽ không nhận một của lễ hy sinh hay một của
lễ thiêu nào của các ngươi nữa.

20 Và các ngươi chỉ phải hiến dâng cho ta một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn
thống hối làm của lễ hy sinh. Và bất cứ kẻ nào đến cùng ta với một tấm lòng đau khổ
và một tâm hồn thống hối, thì sẽ được ta báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh,
cũng như dân La Man, nhờ đức tin của họ nơi ta vào lúc họ cải đạo, đã được báp têm
bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh mà họ không hay biết điều đó.

21 Này, ta đã xuống thế gian để đem lại sự cứu chuộc cho thế gian, và để cứu vớt thế
gian khỏi tội lỗi.

22 Vậy nên, bất cứ kẻ nào hối cải và đến với ta như một trẻ nhỏ thì sẽ được ta đón
nhận, vì vương quốc của Thượng Đế dành cho những kẻ đó. Này, vì những kẻ đó mà
ta đã phó bỏ mạng sống của ta rồi lấy lại nó; vậy các ngươi hãy hối cải và đến cùng ta,
hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất, rồi các ngươi sẽ được cứu.

3 Nê Phi 10
1 Và giờ đây này, chuyện rằng, toàn thể dân chúng trong xứ đều nghe những lời ấy và

chứng kiến được việc đó. Và sau khi những lời nói ấy chấm dứt, trong xứ trở nên yên
lặng suốt nhiều giờ;

2 Vì dân chúng quá ngạc nhiên, đến nỗi họ ngưng than khóc và kêu gào vì mất
những bà con thân thuộc của mình là những người đã bị giết chết; vậy nên một sự yên
lặng bao trùm khắp xứ suốt nhiều giờ.

3 Và chuyện rằng, một tiếng nói lại đến với dân chúng, và tất cả dân chúng đều nghe
và chứng kiến điều đó, tiếng nói ấy như vầy:

4 Hỡi dân trong các thành phố lớn lao này đã bị sụp đổ, các ngươi là con cháu của
Gia Cốp, phải, các ngươi thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, đã biết bao lần ta quy tụ các ngươi
lại như gà mái túc con mình ấp trong cánh, và đã nuôi dưỡng các ngươi.

5 Và lại nữa, đã bao lần ta muốn quy tụ các ngươi lại như gà mái túc con mình ấp
trong cánh, phải, hỡi các ngươi, gia tộc Y Sơ Ra Ên đã ngã gục; phải, hỡi các ngươi,
gia tộc Y Sơ Ra Ên đang cư ngụ tại Giê Ru Sa Lem, các ngươi cũng như những kẻ đã
ngã gục; phải, đã biết bao lần ta muốn quy tụ các ngươi lại như gà mái túc con mình,
mà các ngươi đâu có khứng.

6 Hỡi các ngươi, gia tộc Y Sơ Ra Ên đã được ta dung tha, biết bao lần ta muốn quy tụ
các ngươi lại như gà mái túc con mình ấp trong cánh, nếu các ngươi chịu hối cải và trở
về cùng ta một cách hết lòng.

7 Nhưng nếu không, thì hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, những nơi cư ngụ của các ngươi sẽ
trở nên tiêu điều cho đến thời gian làm tròn lời giao ước với tổ phụ các ngươi.

8 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi dân chúng nghe hết những lời này, này, họ lại bắt
đầu than khóc và kêu gào về cái chết của thân nhân và bạn bè họ.

9 Và chuyện rằng, ba ngày đã trôi qua như vậy. Và lúc ấy vào một buổi sáng, bóng tối
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tan khỏi mặt đất, và trái đất ngừng rung động, các tảng đá không nứt rạn nữa, tiếng
gào thét ghê sợ chấm dứt, và tất cả những tiếng hỗn độn ồn ào khác cũng ngưng hẳn.

10 Và rồi mặt đất khép kín lại và đứng vững; những tiếng than khóc, kêu la và rên rỉ
của những người được tha mạng sống cũng im bặt; và sự than khóc của họ trở thành
sự vui mừng, những lời than van của họ trở thành lời ca tụng và tạ ơn Chúa Giê Su Ky
Tô, Đấng Cứu Chuộc của họ.

11 Và như vậy là cho đến bây giờ những thánh thư được các vị tiên tri nói tới đã được
ứng nghiệm.

12 Và chính thành phần dân chúng ngay chính hơn đã được cứu, và chính họ là
những người đã đón nhận các vị tiên tri và không ném đá các vị ấy; và chính những
người không làm đổ máu các thánh hữu là những người được dung tha—

13 Họ được dung tha và không bị chìm hay bị chôn vùi dưới đất; và họ không bị chết
chìm dưới lòng biển sâu; và họ không bị lửa thiêu chết, cũng không bị vật gì rơi lên
nghiến nát; và họ không bị cuồng phong cuốn đi, cũng không bị hơi khói và bóng tối
chế ngự.

14 Và giờ đây, kẻ nào đọc thì hãy hiểu, kẻ nào có thánh thư thì hãy tìm tòi, để suy
ngẫm và xét xem phải chăng tất cả những cái chết và những sự hủy diệt này gây ra bởi
lửa, bởi khói, bởi bão tố, bởi cuồng phong, bởi đất nứt ra đón nhận họ, và tất cả
những điều này, không phải là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri do nhiều thánh
tiên tri đã nói ra.

15 Này, tôi nói cho các anh em hay, phải, có nhiều người đã làm chứng về những điều
này khi Đấng Ky Tô đến, và đã bị giết chết cũng vì họ đã làm chứng về những điều này.

16 Phải, tiên tri Giê Nốt đã làm chứng về những điều này, và luôn cả tiên tri Giê Nốc
cũng nói về những điều này, vì họ đã đặc biệt làm chứng về chúng ta là dân còn sót lại
của dòng dõi của họ.

17 Này, tổ phụ Gia Cốp cũng làm chứng về dân còn sót lại của dòng dõi Giô Sép. Và
này, chúng ta chẳng phải là dân còn sót lại của dòng dõi Giô Sép hay sao? Và những
điều làm chứng về chúng ta đây chẳng phải đã được ghi chép trên các bảng khắc bằng
đồng mà tổ phụ chúng ta là Lê Hi đã đem ra khỏi Giê Ru Sa Lem hay sao?

18 Và chuyện rằng, vào cuối năm thứ ba mươi bốn, này, tôi sẽ cho các người thấy
rằng, những dân Nê Phi được dung tha, và luôn cả những người được gọi là dân La
Man được dung tha, đã được những ân huệ lớn lao và những phước lành vĩ đại trút
xuống đầu họ, đến nỗi chẳng bao lâu sau ngày Đấng Ky Tô thăng thiên, Ngài đã thực
sự biểu hiện cho họ thấy—

19 Ngài đã cho họ thấy thân thể Ngài, và Ngài đã phục sự họ; và một thiên ký thuật
về giáo vụ của Ngài sẽ được kể ra sau này. Vậy nên, giờ đây tôi xin dứt lời.

Chúa Giê Su Ky Tô hiện ra cho dân Nê Phi thấy, khi dân chúng đang tụ họp tại xứ
Phong Phú, và Ngài đã phục sự họ; và Ngài đã hiện ra cho họ thấy bằng cách thức sau
đây.

3 Nê Phi 11
1 Và giờ đây chuyện rằng, có một đám dân chúng rất đông, thuộc dân Nê Phi, tụ họp

chung quanh đền thờ tại xứ Phong Phú; và họ rất đỗi kinh dị và tự hỏi nhau, và chỉ
cho nhau xem sự thay đổi vĩ đại và kỳ điệụ vừa xảy ra.
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2 Và họ còn bàn tán với nhau về Chúa Giê Su Ky Tô mà điềm triệu về cái chết của
Ngài đã được ban ra.

3 Và chuyện rằng, trong lúc đang bàn tán với nhau, họ bỗng nghe một tiếng nói
hình như phát ra từ trên trời; và họ ngước mắt nhìn quanh vì họ không hiểu được
tiếng nói họ vừa nghe; tiếng nói đó không khàn mà cũng không lớn; và mặc dù đó là
một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng nó lại xuyên thấu tận trái tim những người nghe đến
nỗi toàn thân họ phải rung động; phải, tiếng nói ấy đã xuyên thấu tâm hồn họ và làm
tim họ phải nóng cháy.

4 Và chuyện rằng, họ lại nghe tiếng nói đó, nhưng họ không hiểu.
5 Và một lần thứ ba nữa, họ lại nghe tiếng nói ấy, và họ mở hết tai ra để nghe; và họ

hướng mắt nhìn về phía có tiếng vang lên; và họ nhìn chăm chú lên trời, nơi tiếng có
phát ra.

6 Và này, đến lần thứ ba họ quả đã hiểu được tiếng nói họ vừa nghe, và tiếng nói đó
phán với họ rằng:

7 Này, đây là Con Trai Yêu Dấu của ta, người mà ta rất hài lòng, và nơi người ta đã
làm sáng danh ta—hãy nghe người.

8 Và chuyện rằng, khi dân chúng hiểu họ lại đưa mắt nhìn lên trời; và này, họ thấy
một Người từ trên trời giáng xuống; Ngài mặc y phục trắng dài; và Ngài giáng xuống
đứng giữa họ, và tất cả đám đông đều hướng mắt nhìn Ngài, và họ không dám mở
miệng nói với nhau lời nào, và cũng không hiểu như vậy nghĩa là gì, vì họ tưởng rằng
đó là một thiên sứ hiện đến cùng họ.

9 Và chuyện rằng, Ngài dang tay ra và phán cùng dân chúng rằng:
10 Này, ta là Giê Su Ky Tô, người mà các tiên tri đã làm chứng rằng sẽ đến với thế gian.
11 Và này, ta là sự sáng và sự sống của thế gian; và ta đã uống cạn chén đắng mà Đức

Chúa Cha đã ban cho ta, và ta đã tôn vinh Đức Chúa Cha bằng cách gánh lấy tội lỗi
của thế gian, và khi làm việc ấy là ta đã cam chịu theo ý muốn của Đức Chúa Cha
trong mọi sự việc từ lúc ban đầu.

12 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, toàn thể đám đông
đều rạp mình xuống đất; vì họ nhớ lại rằng, họ đã được tiên tri cho biết là Đấng Ky Tô
sẽ hiện ra cho họ thấy sau khi Ngài thăng lên trời.

13 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng họ rằng:
14 Hãy đứng dậy và tiến lại gần ta, để các ngươi có thể đặt tay lên hông ta, và cũng để

các ngươi có thể rờ thấy vết đinh đóng trên tay ta và chân ta, để các ngươi biết được
rằng ta là Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên, và là Thượng Đế của cả thế gian này, và ta đã bị
giết chết vì tội lỗi của thế gian.

15 Và chuyện rằng, đám đông tiến lên. Họ để tay lên hông Ngài và rờ các dấu đinh
đóng trên tay Ngài và trên chân Ngài; và cứ thế họ tuần tự từng người một tiến lên
cho đến khi tất cả mọi người đều được thấy tận mắt và sờ tận tay để biết một cách
chắc chắn và làm chứng rằng Ngài chính là Đấng mà các tiên tri đã viết là sẽ đến.

16 Và khi tất cả mọi người đều được tiến lên và được tận mắt chứng kiến, họ bèn cùng
nhau cất tiếng hô to lên rằng:

17 Hô Sa Na! Phước thay danh Thượng Đế Tối Cao! Rồi họ đồng phủ phục xuống
chân Chúa Giê Su mà thờ lạy Ngài.

18 Và chuyện rằng, Ngài phán cùng Nê Phi (vì Nê Phi có mặt trong đám dân chúng)
và truyền lệnh cho ông hãy bước tới.

19 Rồi Nê Phi đứng lên và tiến tới cúi mình trước mặt Chúa và hôn chân Ngài.
20 Và Chúa truyền lệnh cho ông hãy đứng lên. Và ông đứng lên trước mặt Ngài.
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21 Rồi Chúa phán với ông rằng: Ta ban cho ngươi quyền năng để ngươi làm phép báp
têm cho dân này sau khi ta thăng lên trời lại.

22 Và Chúa còn kêu gọi những người khác, và Ngài cũng phán với họ như vậy; và
Ngài ban cho họ quyền năng để làm phép báp têm. Và Ngài phán với họ rằng: Các
ngươi sẽ làm phép báp têm theo cách thức này, và sẽ không còn có sự tranh luận nào
xảy ra giữa các ngươi nữa.

23 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, những ai hối cải tội lỗi của mình nhờ lời
nói của các ngươi, và muốn được báp têm trong danh ta, thì các ngươi sẽ báp têm cho
họ bằng cách thức này: Này, các ngươi sẽ bước xuống đứng trong nước và trong danh
ta các ngươi sẽ làm phép báp têm cho họ.

24 Và giờ đây này, các ngươi sẽ gọi tên họ mà nói những lời như vầy:
25 Với tư cách là người đã được Chúa Giê Su Ky Tô phong quyền, tôi làm phép báp

têm cho anh (chị, em) trong danh của Đức Chúa Cha, và của Đức Chúa Con, và của
Đức Thánh Linh. A Men.

26 Và kế đó các ngươi dìm mình họ xuống nước rồi nâng họ lên lại khỏi mặt nước.
27 Và theo cách thức này, các ngươi sẽ làm phép báp têm trong danh ta; vì này, quả

thật, ta nói cho các ngươi hay rằng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh
Linh là một; và ta ở trong Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha ở trong ta, và Đức Chúa
Cha với ta là một.

28 Và theo như những gì ta đã truyền lệnh, các ngươi sẽ làm phép báp têm như vậy.
Và sẽ không còn có sự tranh luận nào giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới
nay; và cũng sẽ chẳng có sự tranh luận nào về các điểm giáo lý của ta giữa các ngươi
như đã từng xảy ra từ trước tới nay.

29 Vì quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì
kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ, vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp, nó
khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau.

30 Này, đây không phải là giáo lý của ta, để khích động trái tim loài người tức giận, để
người này chống lại với người kia, mà giáo lý của ta là những việc như vậy phải được
hủy bỏ.

31 Này, quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta sẽ rao truyền giáo lý của ta cho
các ngươi biết.

32 Và đây là giáo lý của ta, và nó là giáo lý mà Đức Chúa Cha đã ban cho ta; và ta làm
chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha làm chứng cho ta, và Đức Thánh Linh
làm chứng cho Đức Chúa Cha và ta; và ta làm chứng rằng Đức Chúa Cha truyền lệnh
cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải hối cải và tin nơi ta.

33 Và kẻ nào tin nơi ta và chịu phép báp têm thì sẽ được cứu; và chính họ là những
người sẽ thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế.

34 Và kẻ nào không tin nơi ta và không chịu phép báp têm thì sẽ bị đoán phạt.
35 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, đây là giáo lý của ta, và ta làm

chứng là giáo lý này do Đức Chúa Cha ban ra, và bất cứ ai tin nơi ta cũng sẽ tin nơi
Đức Chúa Cha; và Đức Chúa Cha làm chứng về ta với kẻ đó, vì Ngài sẽ viếng thăm kẻ
đó bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.

36 Và như vậy là Đức Chúa Cha sẽ làm chứng về ta, và Đức Thánh Linh sẽ làm chứng
cho kẻ đó biết về Đức Chúa Cha và về ta, vì Đức Chúa Cha cùng ta và Đức Thánh
Linh là một.

37 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải hối cải, và trở thành như trẻ
nhỏ, và chịu phép báp têm trong danh ta, bằng không thì các ngươi sẽ chẳng có cách
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nào khác để nhận được những điều này.
38 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải hối cải và chịu phép báp têm

trong danh ta, và trở thành như trẻ nhỏ, bằng không thì các ngươi chẳng có cách nào
khác để thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế.

39 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, đây là giáo lý của ta, và bất cứ kẻ
nào xây dựng trên giáo lý này tức là xây dựng trên tảng đá của ta, thì các cổng ngục
giới sẽ không thắng được kẻ đó.

40 Và bất cứ kẻ nào rao truyền nhiều hơn hay ít hơn những điều này mà lại xác nhận
rằng đó là giáo lý của ta, thì kẻ đó từ quỷ dữ mà đến, và không được xây dựng trên đá
của ta; nhưng kẻ đó xây dựng trên nền móng bằng cát, và các cổng ngục giới sẽ mở
rộng đón nhận những kẻ như vậy khi bão táp phong ba đánh lên chúng.

41 Vậy các ngươi hãy đi đến cùng dân này, và rao truyền những lời ta vừa nói, đến các
nơi tận cùng của trái đất.

3 Nê Phi 12
1 Và chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su phán xong những lời này với Nê Phi và những

người đã được kêu gọi (lúc bấy giờ, số người đã được kêu gọi và được ban quyền năng
và thẩm quyền làm phép báp têm là mười hai vị), và này, Ngài dang tay về phía đám
đông dân chúng và truyền dạy rằng: Phước thay cho các ngươi nếu các ngươi chú tâm
theo lời của mười hai vị này là những người được ta lựa chọn trong số các ngươi, để
thuyết giảng cho các ngươi và để làm tôi tớ cho các ngươi; và ta đã ban cho họ quyền
năng để họ có thể làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước; và sau khi các ngươi
được làm phép báp têm bằng nước, này, ta sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng
lửa và bằng Đức Thánh Linh; vậy nên, phước thay cho các ngươi, nếu các ngươi tin
nơi ta và chịu phép báp têm, sau khi các ngươi đã thấy ta và biết rằng ta hiện hữu.

2 Và lại nữa, càng phước thay cho những ai tin lời nói của các ngươi, vì các ngươi sẽ
làm chứng rằng, các ngươi đã trông thấy ta và biết rằng ta hiện hữu. Phải, phước thay
cho những ai sẽ tin lời nói của các ngươi và hạ mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm
nhường, và chịu phép báp têm, vì những kẻ đó sẽ được lửa và Đức Thánh Linh đến
viếng, và sẽ nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình.

3 Phải, phước thay cho những ai với tinh thần khốn khó đến cùng ta, vì vương quốc
thiên thượng thuộc về những kẻ ấy.

4 Và lại nữa, phước thay cho những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi.
5 Và phước thay cho những kẻ nhu mì, vì họ sẽ được thừa hưởng thế gian.
6 Và phước thay cho những kẻ đói khát sự ngay chính, vì họ sẽ được dẫy đầy Đức

Thánh Linh.
7 Và phước thay cho những kẻ có tấm lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót.
8 Và phước thay cho những kẻ có tấm lòng thanh khiết, vì họ sẽ thấy Thượng Đế.
9 Và phước thay cho tất cả những kẻ giải hòa, vì họ sẽ được gọi là con cái của

Thượng Đế.
10 Và phước thay cho tất cả những ai bị ngược đãi vì danh ta, vì vương quốc thiên

thượng thuộc về những kẻ ấy.
11 Và phước thay cho các ngươi khi các ngươi vì ta mà bị loài người thóa mạ, ngược

đãi, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi;
12 Vì các ngươi sẽ được niềm vui lớn lao và vô cùng sung sướng, vì phần thưởng của

các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng ngược đãi bắt bớ các tiên tri
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trước các ngươi như vậy.
13 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta cho các ngươi làm muối của đất;

nhưng nếu muối mất vị mặn thì đất sẽ lấy vị mặn ấy ở đâu? Muối ấy không dùng chi
được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân.

14 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta cho các ngươi làm ánh sáng của dân
này. Một cái thành ở trên đồi không thể bị che khuất được.

15 Này, có ai đốt nến mà lại để dưới cái đấu chăng? Không, nhưng người ta để trên
chân đèn, và nó soi sáng mọi người ở trong nhà;

16 Vậy nên, hãy để ánh sáng của các ngươi chiếu trước mặt dân này, để họ thấy được
những việc làm tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời.

17 Đừng tưởng rằng ta đến để hủy diệt luật pháp hay các tiên tri. Ta đến không phải
để hủy diệt mà để làm cho trọn;

18 Vì quả thật, ta nói cho các ngươi hay, một chấm một nét trong luật pháp hẳn
không qua đi, song luật pháp đã được làm trọn trong ta.

19 Và này, ta đã ban cho các ngươi luật pháp và các lệnh truyền của Cha ta, để các
ngươi tin nơi ta, và các ngươi phải hối cải tội lỗi của mình và đến cùng ta với một tấm
lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối. Này, các ngươi đã có các lệnh truyền đó
trước mặt các ngươi, và luật pháp đã được làm trọn.

20 Vậy thì các ngươi hãy đến cùng ta để được cứu; vì quả thật ta nói cho các ngươi hay
rằng, nếu các ngươi không tuân giữ những lệnh truyền của ta, mà ta đã truyền lệnh
cho các ngươi trong lúc này, thì các ngươi sẽ chẳng còn phương cách gì vào được
vương quốc thiên thượng.

21 Các ngươi đã nghe lời phán dạy cho người xưa, và trước các ngươi cũng có chép,
rằng: Ngươi chớ giết người, và hễ ai giết người thì sẽ bị hiểm nguy vì sự phán xét của
Thượng Đế;

22 Nhưng ta nói cho các ngươi hay rằng, hễ ai tức giận anh em mình thì sẽ bị hiểm
nguy vì sự phán xét của Ngài. Và ai nhiếc anh em mình rằng Ra Ca, thì sẽ bị hiểm
nguy vì bị công luận xử đoán; còn ai nhiếc anh em mình là đồ ngu, thì sẽ bị hiểm nguy
vì lửa ngục giới.

23 Vậy nên, nếu ngươi đến cùng ta, hay muốn đến cùng ta, và nhớ lại anh em mình có
điều gì nghịch cùng mình—

24 Thì hãy trở về làm hòa với anh em mình trước đã, rồi sau đó mới đến cùng ta với
một tấm lòng cương quyết, lúc đó ta sẽ đón nhận ngươi.

25 Hãy mau kíp hòa hiệp với kẻ thù nghịch của mình đang khi ngươi đi đường với họ,
kẻo có một lúc nào đó họ sẽ bắt ngươi, và ngươi sẽ bị bỏ tù chăng.

26 Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi không có cách gì ra khỏi chốn ấy, cho
đến khi ngươi phải trả hết đồng sê nin cuối cùng. Còn trong lúc bị bắt giam, thì ngươi
làm sao trả nổi, dù chỉ một đồng sê nin? Quả thật, quả thật, ta nói cho ngươi hay:
Không.

27 Này, người xưa có chép rằng: Ngươi chớ phạm tội ngoại tình;
28 Song ta nói cho các ngươi hay rằng, hễ ai ngó một người đàn bà mà động tình ham

muốn, thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình rồi.
29 Này, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi không được để một điều

nào trong những điều này ăn sâu vào tim mình;
30 Vì tốt hơn các ngươi hãy tự mình chối bỏ những điều này và vác thập tự giá mình

lên, còn hơn là phải bị liệng vào ngục giới.
31 Có lời chép rằng: Nếu kẻ nào ruồng bỏ vợ mình thì hãy cho nàng tờ ly dị.
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32 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, bất cứ kẻ nào ruồng bỏ vợ mình
không phải vì cớ thông dâm, thì kẻ đó đã làm cho vợ mình phạm tội ngoại tình; còn
kẻ nào cưới người đàn bà đã bị ly dị này thì cũng phạm tội ngoại tình.

33 Và lại nữa, có lời chép rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa ngươi phải
giữ trọn lời thề của mình;

34 Song quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, đừng thề chi hết; đừng chỉ trời
mà thề, vì đó là ngai của Thượng Đế;

35 Đừng chỉ đất, vì đó là bệ gác chân của Ngài;
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc

thành đen hay trắng được;
37 Song lời nói của các ngươi phải là: Phải, phải; không, không; vì bất cứ điều gì nói

hơn như vậy đều bởi kẻ ác mà ra.
38 Và này, có lời chép rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng;
39 Song ta nói cho các ngươi hay rằng, đừng chống cự kẻ dữ, mà trái lại, nếu có kẻ nào

tát ngươi ở má bên phải, thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn;
40 Và nếu có kẻ nào muốn thưa kiện ngươi trước pháp luật để lấy cái áo ngắn của

ngươi, hãy để họ lấy luôn cái áo dài của mình;
41 Và kẻ nào muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ đó.
42 Ai xin ngươi hãy cho, ai mượn của ngươi thì đừng làm ngơ.
43 Và này, cũng có lời chép rằng: Hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù của mình;
44 Nhưng này, ta nói cho các ngươi hay, hãy yêu kẻ thù nghịch mình, chúc phước cho

kẻ nguyền rủa mình, làm điều tốt cho kẻ ghét bỏ mình, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ
và ngược đãi mình;

45 Hầu cho các ngươi được làm con cái của Cha trên trời; vì Ngài đã khiến mặt trời
mọc lên soi kẻ ác cùng kẻ thiện.

46 Vậy nên, tất cả những sự việc của người xưa trong luật pháp đều được làm trọn nơi
ta.

47 Sự việc xa xưa đã chấm dứt, và nay mọi sự việc đều trở thành mới.
48 Vậy nên, ta muốn các ngươi phải được toàn hảo như ta, hay như Cha các ngươi

trên trời là toàn hảo vậy.

3 Nê Phi 13
1 Quả thật, quả thật, ta nói rằng, ta muốn các ngươi bố thí cho kẻ nghèo; nhưng phải

chú ý đừng bố thí trước mặt người ta để cho họ đều thấy; bằng không thì các ngươi sẽ
chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.

2 Vậy nên, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn đạo đức giả
thường làm trong các nhà hội và ngoài đường phố để được sự tôn vinh của người ta.
Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, những kẻ đó đã nhận được phần thưởng của mình
rồi.

3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho bàn tay trái biết việc làm của bàn tay mặt;
4 Hầu cho việc bố thí của ngươi được kín nhiệm; và Cha ngươi là Đấng thấy trong

chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai.
5 Và khi ngươi cầu nguyện, ngươi chớ làm như bọn đạo đức giả, vì chúng ưa đứng

cầu nguyện trong nhà hội và tại các góc đường phố để cho người ta thấy. Quả thật, ta
nói cho các ngươi hay, những kẻ đó đã được phần thưởng của mình rồi.

6 Còn ngươi, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng kín của mình, và sau khi đã đóng
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cửa, hãy cầu nguyện Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm; và Cha ngươi là Đấng thấy
trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai.

7 Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng lập đi lập lại những lời vô ích như những người
tà giáo, vì chúng tưởng rằng, nếu nói nhiều thì sẽ được nghe.

8 Vậy các ngươi chớ làm như chúng, vì Cha các ngươi biết những gì các ngươi cần
trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện theo thể thức như vầy: Thưa Cha chúng con ở trên
trời, nguyện danh Cha được thánh.

10 Ý Cha được nên ở dưới thế gian như trên trời.
11 Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha những kẻ mắc nợ chúng con.
12 Xin chớ đưa chúng con vào sự cám dỗ, nhưng giải thoát chúng con khỏi điều tà ác.
13 Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Cha mãi mãi. A Men.
14 Vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha thiên thượng của các ngươi cũng sẽ

tha thứ cho các ngươi;
15 Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi cũng

không tha lỗi cho các ngươi.
16 Khi các ngươi nhịn ăn, chớ làm bộ buồn rầu như những kẻ đạo đức giả, vì những

kẻ ấy nhăn nhó mặt mày để người ta nhìn biết chúng đang nhịn ăn. Quả thật, ta nói
cho các ngươi hay, chúng đã được phần thưởng của chúng rồi.

17 Còn ngươi, khi nhịn ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt;
18 Hầu không tỏ vẻ với người ta là mình nhịn ăn, nhưng chỉ tỏ cho Cha ngươi là

Đấng ở nơi kín nhiệm; và Cha ngươi là Đấng thấy ở trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng
cho ngươi một cách công khai.

19 Chớ tích trữ của cải cho mình trên thế gian này, nơi có mối mọt và rỉ sét làm hư
hỏng, và có kẻ trộm đào ngạch khoét vách lấy đi;

20 Nhưng phải tích trữ của cải mình trên trời là nơi không có mối mọt hay rỉ sét làm
hư hỏng, và cũng không có kẻ trộm đào ngạch hay khoét vách lấy được.

21 Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.
22 Đèn của thân thể là con mắt; vậy nên, nếu mắt ngươi tốt thì cả thân thể ngươi sẽ

được sáng láng.
23 Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể ngươi đều tối tăm. Vậy nên, nếu sự sáng

trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!
24 Không ai có thể hầu việc hai chủ, vì kẻ đó sẽ yêu chủ này mà ghét bỏ chủ kia, hoặc

trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể hầu việc cả Thượng Đế lẫn Ma
Môn được.

25 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài bèn nhìn
mười hai vị mà Ngài đã lựa chọn và nói với họ rằng: Hãy nhớ những lời ta đã phán.
Vì này, các ngươi là những người được ta lựa chọn để thuyết giảng cho dân này. Vậy
nên ta nói cho các ngươi hay, đừng lo lắng về sự sống của mình, phải ăn gì, uống gì;
hoặc về thân thể mình, phải mặc gì. Sự sống há chẳng hơn đồ ăn, và thân thể há chẳng
hơn áo mặc hay sao?

26 Hãy nhìn xem chim muông trên trời, chúng chẳng gieo trồng, chẳng gặt hái, và
cũng chẳng thu trữ vào kho; vậy mà Cha thiên thượng của các ngươi vẫn nuôi dưỡng
chúng. Các ngươi há chẳng được quý hơn chúng hay sao?

27 Trong số các ngươi có ai vì lo lắng nhiều mà làm hình vóc mình dài thêm được một
đoạn hay không?

28 Còn về phần quần áo, sao các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy gẫm xem hoa huệ
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ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm việc vất vả, cũng không kéo chỉ;
29 Nhưng ta nói cho các ngươi hay rằng, dẫu vua Sa Lô Môn sang trọng đến đâu cũng

không được mặc áo tốt bằng một trong những đóa hoa đó.
30 Vậy nên, một khi cỏ ngoài đồng, là loài hôm nay còn sống nhưng ngày mai bị ném

vào lò mà Thượng Đế còn cho nó mặc như vậy, huống chi là các ngươi, nếu các ngươi
không kém đức tin.

31 Vậy chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ uống gì? Hay chúng
ta sẽ mặc gì?

32 Vì Cha thiên thượng của các ngươi biết các ngươi cần tất cả những thứ đó.
33 Nhưng trước tiên các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và sự ngay

chính của Ngài, rồi tất cả những thứ kia sẽ được ban thêm cho các ngươi.
34 Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lấy cho ngày mai. Sự khó khăn

ngày nào đủ cho ngày ấy.

3 Nê Phi 14
1 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su phán xong những điều này, Ngài quay

lại đám đông và cất tiếng phán cùng họ một lần nữa rằng: Quả thật, quả thật, ta nói
cho các ngươi hay, chớ xét đoán ai, để mình khỏi bị xét đoán.

2 Vì các ngươi xét đoán thể nào thì cũng bị xét đoán lại thể ấy; và các ngươi lường
thể nào thì cũng sẽ được lường lại thể ấy.

3 Sao ngươi dòm thấy hạt bụi trong mắt anh em mình mà lại không thấy cây đà
trong mắt mình?

4 Sao ngươi nói với anh em mình: Để tôi lấy hạt bụi trong mắt anh ra cho, mà kìa,
này ngươi lại có cây đà trong mắt mình.

5 Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà trong mắt mình ra đi, rồi mới thấy rõ
mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em mình được.

6 Đừng cho chó những vật thánh; cũng đừng quăng ngọc châu mình trước mặt heo,
kẻo chúng chà đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các ngươi.

7 Hãy cầu xin, rồi điều ấy sẽ được ban cho các ngươi; hãy tìm kiếm, rồi các ngươi sẽ
gặp; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi.

8 Vì bất cứ ai xin thì sẽ được; ai tìm thì sẽ gặp; và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.
9 Trong số các ngươi, có ai khi con mình xin bánh mà lại đem cho nó hòn đá không?
10 Hoặc nó xin cá mà lại cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình những quà tốt, thì Cha

các ngươi ở trên trời há lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?
12 Vậy nên bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì các ngươi phải

làm điều đó cho họ, vì đây là luật pháp và các tiên tri.
13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường lớn dẫn đến sự hủy diệt, kẻ vào đó thì nhiều;
14 Song cổng hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít.
15 Hãy coi chừng các tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song

bề trong là chó sói háu mồi.
16 Các ngươi nhờ những trái của chúng mà nhận biết được chúng. Có ai hái nho nơi

bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê không?
17 Vậy, hễ cây tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây xấu thì sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu cũng không thể sinh trái tốt được.
19 Hễ cây nào không sinh trái tốt thì bị đốn đi và ném vào lửa.
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20 Vậy nên, các ngươi nhờ những trái của chúng mà nhận biết được chúng.
21 Chẳng phải bất cứ kẻ nào nói với ta: Thưa Chúa, thưa Chúa, là sẽ vào được vương

quốc thiên thượng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi.
22 Vào ngày đó sẽ có nhiều người nói với ta: Thưa Chúa, thưa Chúa, chúng tôi há

chẳng từng nhân danh Chúa mà tiên tri, nhân danh Chúa mà xua đuổi các quỷ dữ và
nhân danh Chúa mà làm nhiều việc kỳ diệu sao?

23 Và khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng chúng rằng: Ta chưa hề biết các ngươi, hãy lui ra
khỏi ta, hỡi những kẻ làm điều bất chính kia.

24 Vậy nên, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, ta sẽ ví kẻ đó như một người
khôn ngoan biết cất nhà mình trên đá—

25 Dầu mưa sa, nước lụt, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng nó không sập được, vì nó đã
được cất trên đá.

26 Còn kẻ nào đã được nghe những lời này của ta mà không làm theo thì bị ví như kẻ
ngu dại cất nhà mình trên cát—

27 Rồi khi mưa sa, nước lụt, gió lay, xô động nhà ấy; nó sập xuống, và sự sụp đổ ấy
thật lớn lao làm sao.

3 Nê Phi 15
1 Và giờ đây chuyện rằng khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài đưa mắt nhìn

quanh đám đông và phán với họ rằng: Này, các ngươi đã nghe những điều mà ta đã
giảng dạy trước khi ta thăng lên đến Cha ta; vậy kẻ nào ghi nhớ những lời ta phán đây
và làm theo thì sẽ được ta nâng cao vào ngày sau cùng.

2 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài thấy có một số
người trong đám dân chúng tỏ vẻ kinh ngạc và tự hỏi không hiểu Ngài muốn nói gì về
luật pháp Môi Se; vì họ không hiểu câu nói: Những việc xưa đã qua đi, và mọi việc
nay đã đổi mới.

3 Ngài bèn phán với họ rằng: Chớ kinh ngạc khi nghe ta nói với các ngươi là những
việc xưa đã qua đi và mọi việc nay đã đổi mới.

4 Này, ta nói cho các ngươi hay rằng, luật pháp ban cho Môi Se nay đã được làm trọn.
5 Này, ta là Đấng đã ban ra luật pháp đó, và ta là Đấng đã giao ước với dân Y Sơ Ra

Ên của ta; vậy nên luật pháp đã được làm trọn nơi ta; vì ta đã đến để làm cho luật
pháp được trọn; vậy nên luật pháp ấy nay đã hoàn tất.

6 Này, ta không hủy bỏ các lời tiên tri, vì một khi có những điều nào chưa được làm
trọn nơi ta, quả thật ta nói cho các ngươi hay, tất cả những điều ấy sẽ được làm trọn.

7 Và vì ta nói cùng các ngươi rằng, những việc xưa đã qua đi, nên ta không có hủy bỏ
những điều đã được nói về những việc sắp xảy tới.

8 Vì này, giao ước mà ta đã lập với dân của ta chưa được làm trọn đầy đủ; nhưng luật
pháp ban cho Môi Se nay đã hoàn tất nơi ta.

9 Này, ta là luật pháp và là sự sáng. Hãy hướng về ta và kiên trì đến cùng, rồi các
ngươi sẽ sống; vì ai kiên trì đến cùng thì sẽ được ta ban cho cuộc sống vĩnh cửu.

10 Này, ta đã ban cho các ngươi những lệnh truyền; vậy hãy tuân giữ những lệnh
truyền của ta. Và đây là luật pháp và các tiên tri, vì những điều này đã thực sự làm
chứng về ta.

11 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài nói
với mười hai vị mà Ngài đã chọn rằng:

12 Các ngươi là môn đồ của ta; các ngươi là ánh sáng đối với dân này, là dân còn sót
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lại của gia tộc Giô Sép.
13 Và này, đây là đất thừa hưởng của các ngươi; và Đức Chúa Cha đã ban đất này cho

các ngươi.
14 Và Đức Chúa Cha chưa bao giờ truyền lệnh cho ta phải nói điều này với đồng bào

của các ngươi ở Giê Ru Sa Lem.
15 Và Đức Chúa Cha cũng chưa bao giờ truyền lệnh cho ta phải nói cho chúng biết về

những chi tộc khác thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, là những người đã được Đức Chúa Cha
dẫn ra khỏi xứ.

16 Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho ta phải nói với chúng như vầy:
17 Ta còn có chiên khác không thuộc đàn chiên này; ta cũng phải dẫn chúng về, và

chúng sẽ nghe tiếng ta; rồi sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn chiên mà thôi.
18 Và giờ đây, vì sự cứng cổ và sự chẳng tin nên chúng không hiểu lời nói của ta; vậy

nên ta được Đức Chúa Cha truyền lệnh không cho nói điều gì thêm với chúng nữa.
19 Nhưng, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho

ta, và ta nói cho các ngươi hay là các ngươi phải bị tách rời ra khỏi chúng vì sự bất
chính của chúng; vậy nên, chính vì sự bất chính của chúng nên chúng không biết gì về
các ngươi.

20 Và quả thật, ta nói một lần nữa cho các ngươi hay rằng, Đức Chúa Cha đã tách rời
chúng ra khỏi những chi tộc khác; và chính vì sự bất chính của chúng nên chúng
không biết gì về những chi tộc ấy.

21 Và quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, chính các ngươi là những người ta
muốn ám chỉ tới khi ta nói với chúng rằng: Ta còn có chiên khác không thuộc đàn
chiên này; ta cũng cần phải đem chúng về, và chúng sẽ nghe tiếng ta; rồi sẽ chỉ có một
đàn chiên và một người chăn chiên mà thôi.

22 Và chúng đã không hiểu ý ta, vì chúng cho rằng ta muốn nói đến Dân Ngoại; vì
chúng không hiểu rằng Dân Ngoại sẽ được cải đạo nhờ sự thuyết giảng của chúng.

23 Và chúng cũng không hiểu ý ta khi ta nói rằng, những chiên kia sẽ nghe tiếng ta; và
chúng không hiểu ý ta vì Dân Ngoại chẳng bao giờ được nghe tiếng ta—có nghĩa là ta
không bao giờ tự biểu hiện cho Dân Ngoại thấy ngoại trừ qua Đức Thánh Linh.

24 Nhưng này, các ngươi đã được nghe tiếng ta và trông thấy ta; và các ngươi là chiên
của ta, và các ngươi được tính vào số những con chiên mà Đức Chúa Cha đã ban cho
ta.

3 Nê Phi 16
1 Và quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, ta còn có các chiên khác không

phải của xứ này, cũng không phải của xứ Giê Ru Sa Lem hay bất cứ một vùng đất nào
khác ở quanh nơi mà ta đã tới để giảng dạy.

2 Vì những chiên mà ta nói đó là những ai chưa được nghe tiếng nói của ta; và ta
cũng chưa lần nào tự biểu hiện cho họ thấy.

3 Nhưng ta được lệnh Cha ta là phải tới với họ, để họ sẽ được nghe tiếng của ta, và sẽ
được tính vào số những con chiên của ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một người
chăn; vậy nên ta đến biểu hiện cho họ thấy.

4 Và ta truyền lệnh cho các ngươi phải ghi chép những điều này sau khi ta đi, để nếu
dân của ta ở Giê Ru Sa Lem, là những kẻ đã được trông thấy ta và đã ở cùng ta vào thời
ta thi hành giáo vụ của ta, không cầu xin Đức Chúa Cha qua danh ta để được hiểu
biết về các ngươi nhờ Đức Thánh Linh, và cũng để được hiểu biết về những chi tộc
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khác mà họ chưa được biết tới, thì những lời này đang được các ngươi ghi chép đây sẽ
được lưu trữ và sẽ được biểu lộ cho Dân Ngoại, ngõ hầu nhờ sự trọn vẹn của Dân
Ngoại, dân còn sót lại của dòng dõi của họ là những kẻ bị phân tán khắp mặt đất vì sự
chẳng tin, sẽ được đem về, có nghĩa là sẽ được đem tới sự hiểu biết về ta là Đấng Cứu
Chuộc của họ.

5 Và rồi ta sẽ thu góp họ từ bốn phương trời của thế gian; và rồi ta sẽ làm tròn giao
ước mà Đức Chúa Cha đã lập với tất cả mọi người trong gia tộc Y Sơ Ra Ên.

6 Và phước thay cho Dân Ngoại, vì niềm tin của họ nơi ta, nhờ Đức Thánh Linh, là
Đấng làm chứng cho họ biết về ta và về Đức Chúa Cha.

7 Này, vì niềm tin của họ nơi ta, lời Đức Chúa Cha phán, và vì sự chẳng tin của các
ngươi, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, nên vào ngày sau lẽ thật sẽ đến với Dân Ngoại, để họ sẽ
biết được trọn vẹn những điều này.

8 Nhưng khốn cho những người Dân Ngoại chẳng tin, lời Đức Chúa Cha phán—vì
mặc dù những kẻ đó đã đến được xứ này và đã phân tán dân của ta thuộc gia tộc Y Sơ
Ra Ên; và dân của ta thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên đã bị họ xua đuổi và chà đạp dưới chân;

9 Và bởi lòng xót thương của Đức Chúa Cha đối với Dân Ngoại và cũng bởi vì sự
phán xét của Đức Chúa Cha đối với dân của ta là gia tộc Y Sơ Ra Ên, nên, quả thật,
quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, sau khi tất cả những điều này đã xảy ra, và sau
khi ta đã khiến dân của ta thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên bị đánh đập, bị đau khổ, bị giết
chết, bị đuổi khỏi bọn họ, và bị họ thù ghét, nhạo báng và khinh bỉ—

10 Và Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho ta phải nói với các ngươi như vầy: Vào ngày
đó khi mà Dân Ngoại sẽ phạm tội chống lại phúc âm của ta và sẽ bác bỏ phúc âm trọn
vẹn của ta, và sẽ dương dương tự đắc trong lòng mình trên tất cả các quốc gia, cùng
trên tất cả mọi dân tộc của toàn thể thế gian, và tràn đầy mọi điều dối trá, lường gạt,
xảo quyệt, đạo đức giả, sát nhân, sự mưu chước tăng tế, tà dâm, và những điều khả ố bí
mật; và nếu họ làm tất cả những điều này, và bác bỏ phúc âm trọn vẹn của ta, này, lời
Đức Chúa Cha phán, lúc đó ta sẽ lấy phúc âm trọn vẹn của ta ra khỏi họ.

11 Và rồi đến lúc đó, ta sẽ nhớ đến giao ước mà ta đã lập với dân của ta, hỡi gia tộc Y
Sơ Ra Ên, và ta sẽ đem phúc âm của ta lại cho họ.

12 Và ta sẽ cho các ngươi thấy rằng, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, Dân Ngoại sẽ không có
quyền lực gì đối với các ngươi, và ta sẽ nhớ tới giao ước mà ta đã lập với các ngươi, hỡi
gia tộc Y Sơ Ra Ên, và các ngươi sẽ đạt được sự hiểu biết về phúc âm trọn vẹn của ta.

13 Nhưng nếu Dân Ngoại chịu hối cải và trở về cùng ta, lời Đức Chúa Cha phán, này,
họ cũng sẽ được tính vào số dân ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

14 Và ta sẽ không để cho dân của ta là những kẻ thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên xông vào họ
và chà đạp họ dưới chân, lời Đức Chúa Cha phán vậy.

15 Nhưng nếu họ không chịu trở về với ta, và không nghe theo lời ta, thì ta sẽ để cho
họ, phải, ta sẽ để cho dân của ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, xông vào bọn họ và chà đạp
họ dưới chân, và lúc đó họ chẳng khác chi muối đã bị mất hết vị mặn, vì thế không
còn ích lợi vào việc gì nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và để cho dân của ta chà đạp dưới
chân, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

16 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho ta
rằng—ta phải ban đất này cho dân này thừa hưởng.

17 Và rồi lời của tiên tri Ê Sai sẽ được ứng nghiệm. Lời rằng:
18 Những người canh gác của ngươi sẽ đồng cất tiếng; họ cùng nhau cất tiếng hát ca,

vì họ sẽ thấy tận mắt khi Chúa đem Si Ôn trở lại.
19 Hãy vui lên, hãy đồng ca, hỡi những nơi hoang tàn của Giê Ru Sa Lem; vì Chúa đã
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an ủi dân Ngài. Ngài đã cứu chuộc Giê Ru Sa Lem.
20 Chúa đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mặt mọi quốc gia; và tất cả các nơi

tận cùng của trái đất sẽ được thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế.

3 Nê Phi 17
1 Này, giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài lại nhìn

quanh đám đông và nói với họ rằng: Này, giờ của ta đã gần kề rồi.
2 Ta nhận thấy các ngươi còn yếu kém, các ngươi không thể hiểu được tất cả những

lời mà ta đã được Đức Chúa Cha truyền lệnh phải nói với các ngươi lúc này.
3 Vậy nên các ngươi hãy trở về nhà mà suy ngẫm những điều ta đã phán dạy, và hãy

cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để các ngươi có thể hiểu được mà chuẩn bị tâm
trí mình cho ngày mai, rồi ta sẽ trở lại cùng các ngươi.

4 Nhưng giờ đây, ta phải đi đến với Đức Chúa Cha, và ta còn phải hiện đến cùng các
chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên nữa, vì đối với Đức Chúa Cha, họ không thất lạc, vì
Ngài biết Ngài đã đưa họ đi đâu.

5 Và chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su đã phán như vậy, Ngài lại đưa mắt nhìn
quanh đám đông, và Ngài nhận thấy đám đông đang rơi lụy và chăm chú nhìn Ngài
như muốn cầu xin Ngài ở nán lại với họ lâu hơn chút nữa.

6 Và Ngài phán cùng họ rằng: Này, lòng ta đầy sự thương hại đối với các ngươi.
7 Trong các ngươi có ai đau ốm không? Hãy đem họ lại đây. Trong các ngươi có ai

què, đui, câm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủi, hay bại xuội, hoặc bị đau đớn vì
nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ, vì ta hết sức
thương hại các ngươi, lòng ta tràn đầy niềm thương xót.

8 Vì ta nhận thấy rằng, các ngươi muốn được ta cho thấy những điều ta đã làm cho
đồng bào của các ngươi ở Giê Ru Sa Lem, và ta thấy đức tin của các ngươi đủ để ta
chữa lành cho các ngươi.

9 Và chuyện rằng, sau khi Ngài phán như vậy, thì tất cả đám đông đồng loạt tiến lên
với những người bệnh, người bị đau đớn, người què, đui, câm, cùng tất cả những
người bị đau đớn về mọi thể cách khác; rồi Ngài đã chữa lành cho tất cả mọi người
được đem lại trước mặt Ngài.

10 Và rồi tất cả mọi người, gồm cả những người được chữa lành lẫn những người lành
mạnh, đều cúi sấp mình dưới chân Ngài mà tôn thờ Ngài; và những ai trong đám
đông được lại gần Ngài đều hôn chân Ngài, khiến chân Ngài ướt đẫm như tắm với
nước mắt của họ.

11 Và chuyện rằng, Ngài truyền lệnh cho họ hãy đem các trẻ nhỏ lại.
12 Vậy nên họ đem các trẻ nhỏ lại và đặt chúng xuống đất quanh Ngài, và Chúa Giê

Su đứng ở giữa, rồi đám đông lui ra để cho tất cả trẻ nhỏ được đem lại bên Ngài.
13 Và chuyện rằng, khi tất cả trẻ nhỏ đã được đem lại, và Chúa Giê Su đứng ở giữa,

Ngài bèn ra lệnh đám đông phải quỳ xuống đất.
14 Và chuyện rằng, khi họ đã quỳ hết xuống đất, Chúa Giê Su than thở trong lòng mà

rằng: Thưa Cha, con rất ưu phiền về sự tà ác của những kẻ thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.
15 Và khi nói xong những lời này, Ngài cũng quỳ xuống đất; và này, Ngài cất lời cầu

nguyện cùng Đức Chúa Cha, và đám đông được nghe Ngài đã làm chứng. Và những
điều Ngài cầu nguyện không thể viết lại được.

16 Và họ nói lên lời làm chứng như vầy: Mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe
những điều vĩ đại và kỳ diệu như những điều chúng tôi đã được thấy và nghe Chúa
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Giê Su nói cùng Đức Chúa Cha;
17 Và không một ngôn ngữ nào có thể nói lên được, cũng không một người nào có

thể viết ra được, và không một trái tim nào của loài người có thể tưởng tượng được
những điều vĩ đại và kỳ diệu như chúng tôi vừa được thấy và nghe Chúa Giê Su nói; và
cũng chẳng có ai hiểu thấu được sự vui mừng tràn ngập tâm hồn chúng tôi khi chúng
tôi nghe Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng tôi.

18 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha xong, Ngài
đứng lên; nhưng sự vui mừng của dân chúng lớn lao đến nỗi họ bị rũ liệt.

19 Và chuyện rằng Chúa Giê Su phán cùng họ và bảo họ đứng lên.
20 Và họ đồng đứng lên, và Ngài nói với họ rằng: Phước thay cho các ngươi vì đức tin

của các ngươi. Và giờ đây này, sự vui mừng của ta thật là trọn vẹn.
21 Và khi nói xong những lời này, Ngài khóc, và đám đông đã làm chứng cho chuyện

đó, rồi Ngài bồng từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng
Đức Chúa Cha cho chúng.

22 Và khi làm như vậy xong, Ngài lại khóc.
23 Và Ngài phán cùng đám đông và bảo họ rằng: Hãy nhìn xem các con trẻ của các

ngươi.
24 Và khi đưa mắt nhìn lên trên trời, họ thấy các tầng trời mở ra, và họ trông thấy các

thiên sứ từ trời hạ xuống như đang ở giữa một đám lửa. Rồi các vị này giáng xuống
bao quanh các trẻ nhỏ, khiến chúng như được bao vây giữa đám lửa; và các thiên sứ
này phục sự chúng.

25 Và đám đông đã thấy, nghe, và làm chứng; và họ biết rằng điều làm chứng của họ là
đúng sự thật vì tất cả đám đông ai cũng được thấy và nghe. Đám đông ấy khoảng
chừng hai ngàn năm trăm người, gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con.

3 Nê Phi 18
1 Và chuyện rằng, Chúa Giê Su truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài đem bánh và

rượu nho lại cho Ngài.
2 Và trong lúc họ đi lấy bánh và rượu nho, Ngài truyền lệnh cho đám đông ngồi

xuống đất.
3 Và khi các môn đồ đem bánh và rượu nho lại, Ngài bèn lấy bánh bẻ ra và ban

phước lành bánh, rồi Ngài trao cho các môn đồ và bảo họ hãy ăn.
4 Và khi họ đã ăn đầy đủ, Ngài lại bảo họ hãy đem bánh phát cho dân chúng.
5 Và khi đám đông đã ăn bánh đầy đủ xong, Ngài phán với các môn đồ rằng: Này,

một người trong số các ngươi sẽ được sắc phong, và ta sẽ ban cho người ấy quyền được
bẻ bánh và ban phước lành bánh và phân phát bánh ấy cho dân của giáo hội ta, tức là
cho tất cả những người có đức tin và chịu phép báp têm trong danh ta.

6 Và các ngươi phải luôn luôn làm đúng theo điều này, như ta đã làm, nghĩa là ta đã
bẻ bánh, ban phước lành bánh, và phân phát cho các ngươi.

7 Và các ngươi làm việc này để tưởng nhớ tới thể xác của ta, mà các ngươi đã được ta
cho trông thấy. Và việc làm đó sẽ là một lời chứng với Đức Chúa Cha rằng, các ngươi
luôn luôn tưởng nhớ tới ta. Và nếu các ngươi luôn luôn tưởng nhớ tới ta thì các ngươi
sẽ được Thánh Linh của ta ở cùng với các ngươi.

8 Và chuyện rằng, khi phán xong những lời này, Ngài bảo các môn đồ hãy cầm lấy
chén rượu nho và uống rượu nho trong chén, và rồi đem rượu nho ấy phát cho dân
chúng uống.

3 nê phi 18 385



9 Và chuyện rằng, họ đã làm như vậy, và sau khi họ uống đầy đủ, họ cũng đưa cho
dân chúng uống đầy đủ như vậy.

10 Và sau khi các môn đồ làm xong việc này, Chúa Giê Su phán với họ rằng: Phước
thay cho các ngươi vì các ngươi đã làm việc này, vì việc này đã làm tròn lệnh truyền của
ta, và việc này làm chứng cùng Đức Chúa Cha rằng, các ngươi sẵn lòng làm theo
những điều ta truyền lệnh cho các ngươi.

11 Và các ngươi sẽ luôn luôn làm như vậy đối với những ai hối cải và chịu phép báp
têm trong danh ta; và các ngươi làm vậy để tưởng nhớ tới máu của ta, mà ta đã đổ ra vì
các ngươi, để các ngươi có thể làm chứng cùng Đức Chúa Cha rằng, các ngươi luôn
luôn tưởng nhớ tới ta. Và nếu các ngươi luôn luôn tưởng nhớ tới ta thì các ngươi sẽ
được Thánh Linh của ta ở cùng với các ngươi.

12 Và ta truyền lệnh cho các ngươi phải làm những việc này. Và phước thay cho các
ngươi nếu các ngươi luôn luôn làm những việc này, vì các ngươi được xây dựng trên đá
của ta.

13 Còn những kẻ nào trong các ngươi làm gì nhiều hơn hoặc ít hơn những điều này
thì không được xây dựng trên đá của ta, mà xây dựng trên nền cát; và rồi khi mưa rơi
xuống, khi lụt tràn tới, khi gió nổi lên, sẽ vùi dập chúng, khiến chúng sụp đổ, và rồi
cửa ngục giới sẵn sàng mở ra đón chúng.

14 Vậy nên, phước thay cho các ngươi nếu các ngươi tuân giữ các lệnh truyền của ta, là
những lệnh truyền mà ta đã được Đức Chúa Cha truyền bảo phải ban cho các ngươi.

15 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải tỉnh thức và cầu
nguyện luôn luôn, kẻo các ngươi bị quỷ dữ cám dỗ và bị nó bắt làm nô lệ.

16 Và cũng như ta đã cầu nguyện giữa các ngươi, các ngươi cũng phải cầu nguyện như
vậy trong giáo hội của ta, giữa dân của ta là những người hối cải và chịu phép báp têm
trong danh ta. Này, ta là sự sáng; ta đã làm gương cho các ngươi noi theo.

17 Và chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su phán xong những lời này với các môn đồ của
Ngài, Ngài lại quay về phía đám đông mà nói với họ rằng:

18 Này, quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi phải tỉnh thức và cầu
nguyện luôn luôn, kẻo các ngươi sa vào cám dỗ; vì Sa Tan rất muốn chiếm các ngươi,
để nó có thể sàng các ngươi như lúa vậy.

19 Vậy nên, các ngươi phải luôn luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong danh ta;
20 Và bất cứ điều gì ngay chính mà các ngươi sẽ cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta,

và tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, này, điều ấy sẽ được ban cho các ngươi.
21 Hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong gia đình các ngươi, luôn luôn trong

danh ta, để vợ con các ngươi được phước.
22 Và này, các ngươi hãy thường cùng nhau nhóm họp và chớ cấm đoán những ai

muốn đến với các ngươi khi các ngươi đang nhóm họp, mà trái lại hãy để cho họ đến
với các ngươi, và chớ cấm đoán họ;

23 Các ngươi hãy cầu nguyện cho họ, và chớ nên xua đuổi họ; và nếu họ thường đến
với các ngươi, thì các ngươi hãy cầu nguyện cùngĐức Chúa Cha trong danh ta cho họ.

24 Vậy nên, các ngươi hãy đưa cao sự sáng của mình cho nó chiếu sáng trong thế gian.
Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao—như các ngươi đã thấy ta làm. Này, các
ngươi thấy rằng ta đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, và tất cả các ngươi đều đã
chứng kiến.

25 Và các ngươi thấy rằng, ta đã không bảo một ai trong các ngươi phải đi chỗ khác,
mà trái lại ta bảo mọi người hãy đến cùng ta để các ngươi có thể rờ và trông thấy được;
vậy các ngươi hãy làm như vậy đối với thế gian; và bất cứ kẻ nào vi phạm lệnh truyền
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này, thì tự để cho mình bị dẫn dắt vào sự cám dỗ.
26 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài lại đưa

mắt nhìn các môn đồ mà Ngài đã lựa chọn, và phán cùng họ rằng:
27 Này quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một lệnh

truyền nữa, rồi ta phải đi đến với Cha ta, để ta làm tròn những lệnh truyền khác mà
Ngài đã ban cho ta.

28 Và giờ đây này, đây là lệnh truyền mà ta ban cho các ngươi: Các ngươi không được
để cho bất cứ kẻ nào mà các ngươi biết là không xứng đáng để dự phần máu thịt của
ta, khi các ngươi làm lễ ấy;

29 Vì kẻ nào ăn uống máu thịt của ta một cách không xứng đáng thì kẻ đó sẽ ăn uống
sự đoán phạt cho linh hồn mình; vậy nên, khi các ngươi biết có kẻ nào không xứng
đáng để ăn uống máu thịt của ta, thì các ngươi phải cấm đoán kẻ đó.

30 Tuy nhiên, các ngươi chớ xua đuổi kẻ đó ra khỏi các ngươi, mà trái lại các ngươi
phải thuyết giảng cho kẻ đó, và cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho kẻ đó trong danh
ta, và nếu kẻ đó hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta, thì các ngươi phải tiếp
nhận kẻ đó và ban máu thịt của ta cho kẻ đó.

31 Nhưng nếu kẻ đó không hối cải, thì kẻ đó sẽ không được tính vào số dân của ta, để
cho kẻ đó không hủy diệt được dân của ta, vì này, ta biết chiên của ta và chúng đã được
đếm.

32 Tuy nhiên, các ngươi chớ xua đuổi kẻ ấy ra khỏi các nhà hội hay những nơi thờ
phượng của mình, vì đối với những kẻ như vậy các ngươi cần phải tiếp tục thuyết
giảng; bởi vì các ngươi không biết lúc nào những kẻ ấy sẽ trở lại và hối cải, và đến cùng
ta với một tấm lòng cương quyết, và ta sẽ chữa lành cho họ; và các ngươi sẽ là phương
tiện để đem lại sự cứu rỗi cho họ.

33 Vậy nên, hãy tuân giữ những điều ta đã truyền lệnh cho các ngươi, để các ngươi
khỏi bị kết tội; vì khốn thay cho kẻ nào bị Đức Chúa Cha kết tội.

34 Và ta ban cho các ngươi những lệnh truyền này vì có sự tranh luận giữa các ngươi.
Và phước thay cho các ngươi nếu các ngươi không tranh luận lẫn nhau.

35 Và giờ đây ta đi đến cùng Đức Chúa Cha, vì điều cần thiết là ta phải đi đến cùng
Đức Chúa Cha vì lợi ích của các ngươi.

36 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài đưa tay rờ những
môn đồ Ngài đã lựa chọn, từng người một, cho đến khi Ngài rờ hết tất cả các vị ấy, và
Ngài ngỏ lời cùng họ trong lúc Ngài rờ họ.

37 Và vì đám đông không nghe được những lời Ngài nói cùng các vị ấy, nên họ không
làm chứng được; nhưng các môn đồ làm chứng rằng, Ngài đã ban cho họ quyền năng
để ban truyền Đức Thánh Linh. Và sau này tôi sẽ chứng tỏ cho các người thấy rằng,
điều ghi chép này là đúng sự thật.

38 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su rờ các môn đồ xong, thì một đám mây hiện ra
che khuất đám đông, khiến họ không trông thấy được Chúa Giê Su.

39 Và trong lúc họ bị che khuất, Ngài rời khỏi họ và thăng lên trời. Và các môn đồ
trông thấy và làm chứng rằng, Ngài đã thăng lên trời lại.

3 Nê Phi 19
1 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su đã thăng lên trời rồi, thì đám đông giải tán,

và mỗi người đều đưa vợ con mình trở về nhà riêng của mình.
2 Và trời chưa sập tối mà tiếng đồn đã lập tức được loan truyền rộng rãi trong dân
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chúng rằng: Đám đông đã trông thấy Chúa Giê Su, và Ngài đã phục sự cho họ, và
Ngài sẽ còn xuất hiện trước đám đông vào ngày hôm sau.

3 Phải, ngay cả suốt đêm hôm đó, tin đồn về Chúa Giê Su đã được loan truyền rộng
rãi, đến nỗi có nhiều người, phải, có một số rất đông đã làm việc hết mình suốt đêm
đó để sáng mai họ có thể đến nơi Chúa Giê Su sẽ xuất hiện trước đám đông.

4 Và chuyện rằng, đến sáng hôm sau, khi đám đông đã tề tựu lại, này, Nê Phi cùng
với em ông, là người đã được ông cứu sống từ cõi chết, tên là Ti Mô Thê, và con trai
ông là Giô Na, cùng với Ma Tô Ni và người em của ông này là Ma Tô Ni Ha, và Cơ
Men, Cơ Men Ôn Hi, Giê Rê Mi, Sem Non, Giô Na, Sê Đê Kia, và Ê Sai—đây là tên
của các môn đồ đã được Chúa Giê Su chọn—và chuyện rằng, những vị này đi tới
đứng giữa đám đông dân chúng.

5 Và này, vì số dân chúng quá đông nên các vị này phải chia họ ra thành mười hai
nhóm.

6 Và mười hai vị này giảng dạy cho đám đông; và này, các vị bảo dân chúng hãy quỳ
xuống mặt đất mà cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su.

7 Và các môn đồ cũng cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su. Và sau
đó họ đứng lên thuyết giảng cho dân chúng nghe.

8 Và sau khi họ đã thuyết giảng cùng những lời mà Chúa Giê Su đã phán
dạy—không thay đổi một chút nào những lời mà Chúa Giê Su đã phán dạy—này, họ
lại quỳ xuống lần nữa và cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su.

9 Và họ cầu xin điều mà họ mong muốn nhất; họ mong muốn được ban cho Đức
Thánh Linh.

10 Và sau khi cầu nguyện xong, họ đi xuống bên bờ sông và đám đông dân chúng đi
theo sau họ.

11 Và chuyện rằng, Nê Phi bước xuống nước và được báp têm.
12 Rồi ông bước ra khỏi nước và bắt đầu làm phép báp têm. Và ông làm phép báp têm

cho tất cả những vị được Chúa Giê Su chọn lựa.
13 Và chuyện rằng, sau khi tất cả các vị này đã được báp têm, và đã bước ra khỏi nước,

thì Đức Thánh Linh đổ xuống trên họ, và họ được dẫy đầy Đức Thánh Linh và lửa.
14 Và này, họ như được bao trùm trong lửa, một thứ lửa từ trời đổ xuống, và đám

đông dân chúng đều mục kích và làm chứng điều đó; và các thiên sứ từ trên trời xuống
phục sự họ.

15 Và chuyện rằng, trong lúc các thiên sứ đang phục sự các môn đồ, này, Chúa Giê Su
hiện đến đứng giữa và phục sự họ.

16 Và chuyện rằng, Ngài phán cùng đám đông dân chúng, và bảo họ phải quỳ xuống
đất một lần nữa, và luôn cả các môn đồ của Ngài cũng phải quỳ xuống đất.

17 Và chuyện rằng, khi tất cả mọi người đã quỳ hết xuống đất, Ngài bèn bảo các môn
đồ hãy cầu nguyện.

18 Và này, họ bắt đầu cầu nguyện; và họ cầu nguyện Chúa Giê Su, gọi Ngài là Chúa
của họ và Thượng Đế của họ.

19 Và chuyện rằng, Chúa Giê Su bước ra khỏi đám đông và đi ra khỏi họ một khoảng
ngắn, rồi cúi mình xuống đất và nói rằng:

20 Thưa Cha, con xin cám ơn Cha đã ban Đức Thánh Linh cho những người mà con
đã lựa chọn; và vì niềm tin của họ nơi con nên con đã lựa chọn họ ra từ trong số
những người thế gian này.

21 Thưa Cha, con cầu xin Cha ban Đức Thánh Linh cho tất cả những ai sẽ tin vào
những lời nói của họ.
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22 Thưa Cha, Cha đã ban Đức Thánh Linh cho họ vì họ tin nơi con; và Cha thấy rằng
họ tin nơi con vì Cha đã nghe họ, và họ đã cầu nguyện con; và sở dĩ họ cầu nguyện
con vì con đang ở cùng họ.

23 Và giờ đây, thưa Cha, con vì họ mà cầu nguyện cùng Cha, và vì tất cả những ai sẽ
tin vào lời nói của họ, để cho họ tin nơi con, ngõ hầu con có thể ở trong họ, chẳng
khác chi Cha ở trong con, để chúng ta trở thành một.

24 Và chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, Ngài đi lại
chỗ các môn đồ của Ngài, và này, họ vẫn còn tiếp tục cầu nguyện Ngài không thôi; và
họ đã không lập đi lập lại nhiều lời, vì những gì họ cầu xin đều được ban cho, và họ
được tràn đầy ước nguyện.

25 Và chuyện rằng, Chúa Giê Su ban phước lành cho họ trong khi họ cầu nguyện
Ngài; và nét mặt Ngài tươi cười với họ, và ánh hào quang trên nét mặt Ngài chiếu
sáng họ, và này, họ đều trắng ngời như nét mặt và y phục của Chúa Giê Su; và này,
màu trắng ấy trắng hơn tất cả mọi màu trắng khác, phải, ngay cả không có một vật gì
trên thế gian này có thể trắng bằng màu trắng đó.

26 Rồi Chúa Giê Su phán cùng họ rằng: Hãy tiếp tục cầu nguyện; mặc dù họ vẫn
không ngừng cầu nguyện.

27 Và Ngài lại quay đi khỏi họ và bước rời xa họ một chút rồi cúi mình xuống đất, và
cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha một lần nữa mà rằng:

28 Thưa Cha, con xin cám ơn Cha đã làm thanh khiết những người mà con chọn nhờ
họ có đức tin. Con vì họ mà cầu nguyện và vì những kẻ sẽ tin vào lời nói của họ, để
cho những kẻ đó được thanh khiết trong con, nhờ đức tin vào những lời nói của họ,
chẳng khác chi họ đã được thanh khiết trong con vậy.

29 Thưa Cha, con không vì thế gian mà cầu nguyện, mà vì những kẻ Cha đã ban cho
con từ thế gian này, là những người nhờ có đức tin mà được thanh khiết trong con, để
con có thể ở trong họ, chẳng khác chi Cha ở trong con, để chúng ta trở thành một,
ngõ hầu con được sáng danh trong họ.

30 Và sau khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài trở lại chỗ các môn đồ của
Ngài; và này, họ vẫn còn bền chí cầu nguyện Ngài không ngừng; và Ngài lại mỉm cười
với họ; và này, họ đều trắng ngời như Chúa Giê Su.

31 Và chuyện rằng, Ngài lại bước ra xa một chút để cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha;
32 Và chẳng có ngôn ngữ nào có thể nói hết những lời mà Ngài đã cầu nguyện, và

cũng chẳng có người nào có thể ghi chép lại được những lời mà Ngài đã cầu nguyện.
33 Và đám đông dân chúng nghe và làm chứng; và lòng họ được mở ra, khiến họ hiểu

trong lòng những lời mà Ngài đã cầu nguyện.
34 Tuy nhiên, những lời Ngài cầu nguyện thật quá vĩ đại và kỳ diệu, đến nỗi loài

người không thể nào thốt ra hay ghi chép lại được.
35 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su cầu nguyện xong, Ngài trở lại chỗ các môn đồ và

phán cùng họ rằng: Ta chưa bao giờ thấy một đức tin lớn lao như thế này giữa tất cả
những người Do Thái; vậy nên, ta không thể cho chúng thấy những phép lạ lớn lao
như thế này, vì sự chẳng tin của chúng.

36 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, chẳng có kẻ nào trong số bọn chúng được thấy
những điều vô cùng lớn lao như các ngươi đã thấy; và chúng cũng không được nghe
những điều hết sức vĩ đại như các ngươi đã nghe.
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3 Nê Phi 20
1 Và chuyện rằng, Ngài bảo dân chúng và các môn đồ của Ngài hãy ngưng cầu nguyện,

nhưng Ngài bảo họ chớ ngưng cầu nguyện trong lòng.
2 Và ngài bảo họ hãy chổi dậy và đứng lên. Và họ chổi dậy và đứng lên.
3 Và chuyện rằng, Ngài lại bẻ bánh và ban phước lành rồi đưa cho các môn đồ ăn.
4 Và khi họ ăn xong, Ngài bảo họ lấy bánh bẻ ra và phân phát cho đám đông.
5 Và khi họ phân phát cho dân chúng xong, Ngài lại ban rượu nho cho họ uống, và

phán bảo họ phân phát rượu nho cho dân chúng.
6 Bấy giờ, bánh và rượu nho không phải do dân chúng hay các môn đồ đem lại;
7 Nhưng quả thật Ngài đã đưa bánh cho họ ăn và đưa rượu nho cho họ uống.
8 Rồi Ngài phán cùng họ rằng: Kẻ nào ăn bánh này là ăn vào tâm hồn mình thể xác

của ta; và kẻ nào uống rượu nho này là uống vào tâm hồn mình máu của ta; và tâm
hồn kẻ ấy sẽ được luôn luôn no đủ; không bao giờ còn bị đói hay khát nữa.

9 Giờ đây, khi dân chúng ăn và uống xong, này, họ đều được dẫy đầy Thánh Linh; và
họ đồng thanh cất tiếng tôn vinh Chúa Giê Su là Đấng mà họ đã trông thấy và nghe.

10 Và chuyện rằng, sau khi tất cả mọi người đều tôn vinh Chúa Giê Su, Ngài phán
cùng họ rằng: Này, giờ đây ta làm xong lệnh truyền mà Đức Chúa Cha đã truyền lệnh
cho ta về dân này, là dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên.

11 Các ngươi hãy nhớ lại là ta đã nói với các ngươi rằng, khi nào những lời của Ê Sai
được ứng nghiệm—này, những lời ấy được ghi chép và các ngươi có trước mắt mình,
vậy các ngươi hãy tìm hiểu những lời ấy—

12 Và quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, khi nào những lời ấy được ứng
nghiệm, thì đó là lúc giao ước Đức Chúa Cha đã lập với dân Ngài được làm tròn, hỡi
gia tộc Y Sơ Ra Ên.

13 Và đến lúc đó, những dân còn sót lại, là những kẻ sẽ bị phân tán khắp nơi trên mặt
đất, sẽ được quy tụ lại từ đông, tây, nam, bắc; và họ sẽ được đưa tới sự hiểu biết Chúa,
Thượng Đế của họ, là Đấng đã cứu chuộc họ.

14 Và Đức Chúa Cha truyền lệnh cho ta ban đất này cho các ngươi để các ngươi thừa
hưởng.

15 Và ta nói cho các ngươi hay rằng, nếu Dân Ngoại không hối cải sau khi họ nhận
được phước lành, sau khi họ đã phân tán dân của ta—

16 Thì lúc đó, các ngươi, là dân còn sót lại của gia tộc Gia Cốp, sẽ đến cùng họ; và các
ngươi sẽ sống ở giữa họ là một dân tộc đông đảo; và lúc ấy các ngươi sẽ sống giữa họ
như sư tử ở giữa đám thú rừng, và như sư tử con ở giữa các bầy chiên, và khi nó đi qua,
nó chà đạp và cắn xé thành muôn mảnh, và chẳng ai có thể giải cứu được.

17 Tay của ngươi sẽ dấy lên trên các kẻ thù nghịch của mình, và tất cả kẻ thù của ngươi
sẽ bị khai trừ.

18 Và ta sẽ quy tụ dân ta lại, chẳng khác chi một người thu góp những bó lúa của
mình vào sân đập lúa.

19 Vì ta sẽ làm cho dân ta, là dân mà Đức Chúa Cha đã lập giao ước, phải, ta sẽ làm
cho sừng của ngươi tựa như sắt, và móng của ngươi tựa như đồng. Và ngươi sẽ đánh
nhiều dân tộc tan thành muôn mảnh; ta sẽ hiến dâng lợi tức của chúng lên Chúa, và
tài sản của chúng lên Chúa của toàn thể thế gian. Và này, chính ta là Đấng làm điều
đó.

20 Và chuyện rằng, lời Đức Chúa Cha phán, vào ngày đó, gươm công lý của ta sẽ treo
trên đầu chúng; và nếu chúng không hối cải, gươm ấy sẽ rơi lên đầu chúng, phải, sẽ rơi
lên tất cả các quốc gia của người Dân Ngoại, lời Đức Chúa Cha phán vậy.
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21 Và chuyện rằng, lúc ấy ta sẽ gây dựng dân của ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.
22 Và này, ta sẽ gây dựng dân tộc này trong xứ này, để làm tròn giao ước mà ta đã lập

với tổ phụ các ngươi là Gia Cốp; và lúc ấy sẽ có một Tân Giê Ru Sa Lem. Và quyền
năng trên trời sẽ ở giữa dân này; phải, ngay cả ta cũng sẽ ở giữa các ngươi.

23 Này, ta chính là Đấng mà Môi Se đã nói tới như vầy: Chúa, Thượng Đế các ngươi,
sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một tiên tri giống như ta; các ngươi phải nghe theo
Ngài về mọi điều mà Ngài nói cùng các ngươi. Và chuyện rằng, kẻ nào không nghe
theo tiên tri đó sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.

24 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, phải, tất cả các tiên tri kể từ Sa Mu Ên cho đến
những người tiếp nối sau đó, tất cả những người nào đã từng lên tiếng, đều làm chứng
về ta.

25 Và này, các ngươi là con cháu của các tiên tri; và các ngươi thuộc gia tộc Y Sơ Ra
Ên; và các ngươi thuộc giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với tổ phụ các ngươi, khi
Ngài phán cùng Áp Ra Ham rằng: Nhờ dòng dõi của ngươi, mà tất cả các dân trên
thế gian này đều sẽ được phước.

26 Đức Chúa Cha đã dấy ta lên cho các ngươi trước nhất, rồi sai ta xuống ban phước
cho các ngươi để dẫn dắt mỗi người trong các ngươi ra khỏi điều bất chính của mình;
và sở dĩ phải làm vậy là vì các ngươi là con cái của giao ước—

27 Và sau khi các ngươi được ban phước thì đó là lúc Đức Chúa Cha đã làm tròn giao
ước mà Ngài đã lập với Áp Ra Ham như vầy: Nhờ dòng dõi của ngươi, mà tất cả các
dân trên thế gian này đều được phước—nhờ ta trút Đức Thánh Linh xuống Dân
Ngoại, và phước lành này sẽ làm cho Dân Ngoại mạnh hơn tất cả dân khác, khiến họ
phân tán dân ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

28 Và họ sẽ là tai họa cho dân xứ này. Tuy nhiên, sau khi họ nhận được phúc âm trọn
vẹn của ta, rồi nếu họ chai đá trong lòng chống lại ta, thì ta sẽ trả lại những điều bất
chính của họ trên đầu họ, lời Đức Chúa Cha phán vậy.

29 Và lúc ấy ta sẽ nhớ đến giao ước mà ta đã lập với dân của ta; và ta đã giao ước với họ
rằng, ta sẽ quy tụ họ lại vào kỳ định của ta, rằng ta sẽ ban lại cho họ đất của tổ phụ họ
để họ thừa hưởng, đó là xứ Giê Ru Sa Lem, là đất hứa ban cho họ mãi mãi, lời Đức
Chúa Cha phán vậy.

30 Và chuyện rằng, sẽ tới lúc khi mà phúc âm trọn vẹn của ta sẽ được thuyết giảng cho
họ;

31 Và họ sẽ tin nơi ta, rằng ta là Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, và sẽ cầu
nguyện Đức Chúa Cha trong danh ta.

32 Lúc ấy những người canh gác của họ sẽ cất tiếng cùng nhau ca lên; vì họ sẽ được
thấy tận mắt.

33 Lúc ấy Đức Chúa Cha sẽ quy tụ họ trở lại, và ban cho họ Giê Ru Sa Lem làm đất
thừa hưởng.

34 Lúc ấy họ sẽ vui mừng—Hãy cùng nhau ca hát, hỡi những nơi hoang vắng của Giê
Ru Sa Lem; vì Đức Chúa Cha đã an ủi dân Ngài, Ngài đã cứu chuộc Giê Ru Sa Lem.

35 Đức Chúa Cha đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt tất cả mọi quốc gia;
và tất cả mọi nơi tận cùng của trái đất sẽ được thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Cha; và
Đức Chúa Cha với ta là một.

36 Và lúc ấy, những điều gì đã có ghi chép đều được xảy ra: Hãy thức tỉnh, hãy thức
tỉnh một lần nữa, và mặc lấy sức mạnh của ngươi, hỡi Si Ôn; hãy mặc lấy những y
phục đẹp, hỡi Giê Ru Sa Lem, thành phố thánh, vì từ nay về sau chẳng có kẻ nào chưa
được cắt bì hay ô uế được đi vào chỗ của ngươi.
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37 Hãy tự giũ sạch bụi đất đi; hãy chỗi dậy và ngồi lên, hỡi Giê Ru Sa Lem; hãy cởi bỏ
dây trói buộc nơi cổ ngươi, hỡi người con gái bị giam cầm của Si Ôn.

38 Vì Chúa có phán như vầy: Các ngươi đã tự bán mình bằng cách cho không, và các
ngươi sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc.

39 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, dân ta sẽ biết danh ta; phải, vào
ngày đó, họ sẽ biết rằng ta là Đấng đã phán.

40 Và rồi họ sẽ nói rằng: Xinh đẹp thay những bước chân trên núi của người đem lại
tin lành cho họ, rao truyền sự bình an, đem lại tin lành cho họ về điều tốt, rao truyền
sự cứu rỗi, và nói với Si Ôn rằng: Thượng Đế ngươi đang trị vì!

41 Và rồi một tiếng kêu lớn vọng lên rằng: Các ngươi hãy đi, các ngươi hãy đi, hãy ra
khỏi chốn này, chớ đụng vào những gì ô uế; các ngươi hãy ra khỏi nó; hãy thanh sạch,
hỡi các ngươi là những người mang các bình chứa của Chúa.

42 Vì các ngươi sẽ chẳng ra đi vội vã hay chạy trốn, vì Chúa sẽ đi trước các ngươi, và
Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên sẽ đi phía sau các ngươi.

43 Này, tôi tớ của ta sẽ hành động một cách thận trọng; người sẽ được tôn vinh, tán
tụng và rất cao trọng.

44 Như nhiều kẻ phải ngạc nhiên khi thấy ngươi—mặt người xấu xí hơn bất cứ ai, và
hình dáng người cũng xấu xí hơn các con trai của loài người—

45 Như vậy người sẽ rưới lên nhiều quốc gia; các vua sẽ ngậm miệng lại khi thấy
người, vì họ sẽ thấy những điều chưa ai từng nói cho họ biết, và họ sẽ chủ tâm tới
những điều họ chưa từng nghe.

46 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, tất cả những điều này chắc chắn sẽ xảy
đến như Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho ta. Lúc ấy giao ước Đức Chúa Cha đã lập
với dân Ngài sẽ được làm tròn; và rồi lúc ấy, dân của ta sẽ lại cư ngụ tại Giê Ru Sa
Lem, và nơi đó sẽ là đất thừa hưởng của họ.

3 Nê Phi 21
1 Và quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một điềm triệu để các

ngươi có thể biết được khi nào những điều này xảy ra—tức là việc ta sẽ quy tụ dân của
ta lại, tức là gia tộc Y Sơ Ra Ên, sau một thời gian lâu dài họ bị phân tán, và ta sẽ thiết
lập lại Si Ôn của ta ở giữa họ;

2 Và này, đây là điều mà ta sẽ ban cho các ngươi làm điềm triệu—vì quả thật, ta nói
cho các ngươi hay rằng, khi mà những điều này là những điều mà ta đã rao truyền cho
các ngươi, và là những điều ta sẽ đích thân rao truyền cho các ngươi sau này, và qua
quyền năng của Đức Thánh Linh, mà các ngươi sẽ được Đức Chúa Cha ban cho, sẽ
được tiết lộ cho Dân Ngoại biết để họ có thể biết được về dân này, là dân còn sót lại
của gia tộc Gia Cốp, và về dân này của ta là những người sẽ bị họ phân tán;

3 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, khi mà những điều này sẽ được Đức
Chúa Cha cho họ biết và do từ Đức Chúa Cha truyền đến họ, và từ họ truyền lại cho
các ngươi;

4 Vì đó là sự thông sáng của Đức Chúa Cha là họ phải được định cư tại xứ này và
được lập lên làm một dân tộc tự do bởi quyền năng của Đức Chúa Cha, để cho những
điều này sẽ từ họ mà truyền đến dân còn sót lại của dòng dõi các ngươi, để giao ước
mà Đức Chúa Cha đã lập với dân Ngài được làm tròn, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên;

5 Vậy nên, khi những công việc này, và những công việc sẽ được thực hiện ở giữa các
ngươi sau này sẽ phát xuất từ những người Dân Ngoại, dòng dõi các ngươi là những
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kẻ sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng vì sự bất chính;
6 Vì Đức Chúa Cha thấy cần phải để cho việc ấy xuất phát từ Dân Ngoại, ngõ hầu

Ngài có thể tỏ quyền năng của Ngài cho Dân Ngoại biết, vì nếu Dân Ngoại không
chai đá trong lòng, thì việc này sẽ làm cho họ hối cải mà đến cùng ta, và chịu phép báp
têm trong danh ta, và hiểu biết những điểm trung thực của giáo lý ta, để họ có thể
được tính vào số dân của ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên;

7 Và khi những điều này xảy ra để cho dòng dõi các ngươi bắt đầu hiểu biết những
điều này—thì sẽ có một điềm triệu cho chúng để chúng biết rằng công việc của Đức
Chúa Cha đã bắt đầu để làm tròn giao ước mà Ngài đã lập với dân thuộc gia tộc Y Sơ
Ra Ên.

8 Và khi ngày ấy đến, thì chuyện rằng, các vua sẽ ngậm miệng; vì họ sẽ được thấy
những điều chưa ai nói cho họ hay; và họ sẽ suy ngẫm những điều họ chưa từng được
nghe.

9 Vì đến ngày ấy, vì ta Đức Chúa Cha sẽ làm một công việc, một công việc vĩ đại và
kỳ diệu ở giữa họ; và trong bọn họ sẽ có những kẻ không tin mặc dù sẽ có một người
rao truyền điều đó cho họ biết.

10 Nhưng này, sự sống của tôi tớ ta sẽ ở trong tay ta; vậy nên họ không làm thương
tổn được người ấy, mặc dù dung mạo người ấy sẽ bị hủy hoại vì họ. Nhưng ta sẽ chữa
lành cho người ấy, vì ta sẽ tỏ cho họ thấy rằng sự thông sáng của ta lớn hơn sự xảo
quyệt của quỷ dữ.

11 Vậy nên chuyện rằng, bất cứ kẻ nào không chịu tin những lời của ta, là Giê Su Ky
Tô, mà những lời này Đức Chúa Cha khiến người ấy mang lại cho Dân Ngoại, và Ngài
sẽ ban cho người ấy quyền năng để đem đến cho Dân Ngoại những lời này, (việc đó sẽ
được thực hiện đúng như lời Môi Se đã nói) thì sẽ bị khai trừ khỏi dân ta là dân của
giao ước.

12 Và dân của ta là dân còn sót lại của Gia Cốp sẽ ở giữa Dân Ngoại, phải, sẽ sống
giữa họ như sư tử ở giữa đám thú rừng, như sư tử con ở giữa các bầy chiên, và khi nào
nó đi qua, nó chà đạp và cắn xé thành muôn mảnh, và chẳng ai có thể giải cứu được.

13 Tay họ sẽ dấy lên trên các kẻ thù nghịch của mình và tất cả kẻ thù của họ sẽ bị khai
trừ.

14 Phải, khốn cho những người Dân Ngoại nếu họ không hối cải; vì chuyện rằng vào
ngày đó, lời Đức Chúa Cha phán, ta sẽ loại bỏ ngựa ra khỏi ngươi, và ta sẽ hủy diệt xe
ngựa ngươi;

15 Và ta sẽ loại bỏ những thành phố trong xứ ngươi, và san bằng tất cả đồn lũy của
ngươi;

16 Và ta sẽ loại bỏ yêu thuật ra khỏi xứ ngươi, và ngươi sẽ không còn tên thầy bói nào
nữa;

17 Và ta cũng loại bỏ những hình tượng chạm trổ và trụ tượng ngươi, để ngươi không
còn thờ phượng những tác phẩm của tay mình làm ra;

18 Và ta sẽ nhổ hết những lùm cây của ngươi khỏi giữa ngươi, và ta cũng sẽ hủy diệt
các thành phố của ngươi.

19 Và chuyện rằng, tất cả những điều dối trá, những sự lừa gạt, ganh tị, tranh chấp, sự
mưu chước tăng tế và những sự tà dâm sẽ chấm dứt.

20 Vì chuyện rằng, lời Đức Chúa Cha phán, vào ngày đó, nếu kẻ nào không chịu hối
cải và đến cùng Con Trai Yêu Dấu của ta, thì ta sẽ khai trừ những kẻ đó ra khỏi dân ta,
hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên;

21 Và ta sẽ thi hành việc trả thù cùng trút cơn thịnh nộ lên họ, chẳng khác chi đối với
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dân tà giáo, mà những điều như vậy họ chưa hề nghe đến.
22 Nhưng nếu họ hối cải và nghe theo lời của ta, và không chai đá trong lòng, thì ta sẽ

thiết lập giáo hội của ta giữa họ, và họ sẽ gia nhập giao ước, và được tính vào số dân
còn sót lại này của Gia Cốp, là những người được ta ban cho đất này để thừa hưởng;

23 Và họ sẽ giúp dân của ta, là dân còn sót lại của Gia Cốp, cùng tất cả những người sẽ
đến thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, để họ có thể xây dựng một thành phố gọi là Tân Giê
Ru Sa Lem.

24 Và rồi họ sẽ giúp dân của ta đang bị phân tán trên khắp mặt đất được quy tụ lại tại
Tân Giê Ru Sa Lem.

25 Và rồi quyền năng trên trời sẽ xuống cùng họ; và chính ta cũng sẽ ở giữa họ.
26 Và rồi công việc của Đức Chúa Cha sẽ bắt đầu vào ngày đó, khi mà phúc âm này sẽ

được thuyết giảng cho những kẻ còn sót lại của dân này. Quả thật, ta nói cho các
ngươi hay, vào ngày ấy, công việc của Đức Chúa Cha sẽ bắt đầu giữa dân bị phân tán
của ta; phải, ngay cả những chi tộc bị thất lạc, là những chi tộc mà Đức Chúa Cha đã
dẫn dắt ra khỏi Giê Ru Sa Lem.

27 Phải, công việc của Đức Chúa Cha sẽ bắt đầu giữa tất cả những dân bị phân tán
của ta, để chuẩn bị một con đường, mà nhờ đó họ có thể đến cùng ta, ngõ hầu họ có
thể kêu cầu Đức Chúa Cha trong danh ta.

28 Phải, và lúc đó công việc của Đức Chúa Cha sẽ bắt đầu trên mọi quốc gia để chuẩn
bị một con đường, mà nhờ đó dân Ngài có thể quy tụ tại quê hương, đất thừa hưởng
của họ.

29 Và họ sẽ rời bỏ mọi quốc gia; và họ sẽ không đi trong sự vội vàng và cũng không
chạy trốn, vì ta sẽ đi trước họ, và ta cũng sẽ đi đằng sau họ, lời Đức Chúa Cha phán vậy.

3 Nê Phi 22
1 Và thế rồi, những điều đã có ghi chép sẽ xảy ra: Hãy ca hát, hỡi kẻ son sẻ không sinh

sản kia; hãy ca hát và reo mừng, hỡi ngươi là kẻ chưa từng biết mang nặng đẻ đau; vì
con cái của đàn bà chồng bỏ còn đông hơn con cái của đàn bà có chồng, lời Chúa
phán vậy.

2 Hãy nới rộng lều trại của ngươi ra, hãy giương màn nơi chỗ ở; chớ để chật hẹp, hãy
giăng dây cho dài, và cũng cố lại các cọc trụ cho chắc;

3 Vì ngươi sẽ ở lan rộng ra bên hữu và bên tả, và dòng dõi của ngươi sẽ thừa hưởng
của cải của Dân Ngoại và làm cho các thành phố tiêu điều được đông dân cư.

4 Đừng sợ hãi chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn; đừng bối rối chi, vì ngươi chẳng còn
bị làm cho xấu hổ nữa; vì ngươi sẽ quên đi điều xấu hổ lúc còn thơ ấu, sẽ không còn
nhớ điều sỉ nhục lúc thanh xuân, và sẽ không còn nhớ lại sự nhơ nhuốc khi mình
đương góa bụa.

5 Vì Đấng sáng tạo ra ngươi, tức là chồng ngươi, Chúa Muôn Quân là danh Ngài;
Đấng Cứu Chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên—Đấng sẽ được tôn xưng
là Thượng Đế của toàn thể thế gian.

6 Vì Chúa đã gọi ngươi như người vợ bị ruồng bỏ và đang ưu sầu trong lòng, và như
người vợ bị ruồng bỏ lúc còn thanh xuân, Thượng Đế của ngươi phán vậy.

7 Vì ta đã bỏ ngươi trong chốc lát, nhưng với lòng thương xót vô biên, ta sẽ thu
ngươi lại.

8 Trong cơn nóng giận, ta đã ẩn mặt ngươi một lúc, nhưng với lòng nhân từ vĩnh
viễn ta sẽ thương xót ngươi, Chúa là Đấng Cứu Chuộc ngươi phán vậy.
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9 Điều này đối với ta cũng như nước lụt thời Nô Ê, vì như khi ta đã thề rằng nước lụt
của Nô Ê sẽ không còn tràn lên đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi
nữa;

10 Và dù núi sẽ dời, đồi sẽ chuyển, nhưng lòng nhân từ của ta sẽ chẳng bao giờ rời
khỏi ngươi, và lời giao ước bình an của ta sẽ chẳng chuyển, lời Chúa là Đấng thương
xót ngươi phán vậy.

11 Hỡi ngươi đương khốn cùng, bị bão lung lay và không ai an ủi! Này, ta sẽ lấy đá
muôn màu mà lát cho ngươi đi; ta sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc.

12 Và ta sẽ lấy mã não làm cửa sổ cho ngươi, lấy hồng ngọc làm cửa lớn cho ngươi, và
cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quý.

13 Và tất cả con cái của ngươi sẽ được Chúa dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ
lớn lao thay;

14 Ngươi sẽ được đứng vững trong sự ngay chính; ngươi sẽ tránh khỏi sự hiếp đáp vì
ngươi sẽ chẳng còn phải sợ hãi chi; và ngươi sẽ tránh khỏi sự kinh sợ vì sự kinh sợ
chẳng đến được gần ngươi.

15 Này, chắc chắn sẽ có kẻ tụ họp lập mưu hại ngươi, nhưng việc đó chẳng phải do ta;
bất cứ kẻ nào tụ tập nhau lại để hại ngươi cũng sẽ ngã xuống vì cớ ngươi.

16 Này, ta đã tạo ra người thợ rèn để thổi lửa than và chế ra dụng cụ để dùng; và ta
cũng tạo ra kẻ phá hoại để hủy diệt.

17 Phàm binh khí nào chế ra để chống lại ngươi đều không đắc dụng; và mọi giọng
lưỡi dùng sự xét đoán mà thóa mạ ngươi đều sẽ bị ngươi kết tội. Đó là sản nghiệp của
các tôi tớ của Chúa, và sự ngay chính của họ là thuộc về ta, lời Chúa phán vậy.

3 Nê Phi 23
1 Và giờ đây, này, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi cần phải tìm hiểu những điều

này. Phải, ta truyền lệnh cho các ngươi phải chuyên tâm tìm hiểu những điều này; vì
những lời nói của Ê Sai thật vĩ đại thay!

2 Vì quả thật người đã nói tới tất cả những điều có liên hệ đến dân của ta là gia tộc Y
Sơ Ra Ên; vậy nên, điều cần thiết là người cũng cần phải nói với Dân Ngoại nữa.

3 Và tất cả những điều người nói đều đã xảy ra và sẽ xảy ra đúng như lời người nói.
4 Vậy nên, hãy chú tâm đến những lời của ta. Hãy ghi chép những điều ta đã phán

bảo cho các ngươi; và tùy theo thời gian và ý muốn của Đức Chúa Cha mà những
điều ấy sẽ đến với Dân Ngoại.

5 Và bất cứ kẻ nào chịu nghe lời ta, và hối cải cùng chịu phép báp têm thì sẽ được
cứu. Hãy tìm hiểu các lời tiên tri, vì có nhiều lời làm chứng cho những điều này.

6 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài lập lại
một lần nữa, sau khi Ngài đã giải thích cho họ hiểu tất cả thánh thư mà họ đã có,
Ngài phán cùng họ rằng: Này, ta muốn các ngươi ghi chép thêm những thánh thư
khác mà các ngươi chưa có.

7 Và chuyện rằng Ngài phán cùng Nê Phi: Hãy đem ra đây biên sử mà ngươi đang
cất giữ.

8 Và khi Nê Phi mang các biên sử đến để trước mặt Ngài, Ngài đưa mắt nhìn và
phán rằng:

9 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta có truyền lệnh cho tôi tớ của ta là Sa Mu Ên,
người La Man, phải làm chứng với dân này rằng, đến ngày mà Đức Chúa Cha sẽ vinh
danh Ngài nơi ta thì sẽ có nhiều thánh đồ được sống lại từ cõi chết và sẽ xuất hiện
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trước mặt nhiều người và phục sự họ. Và rồi Ngài hỏi họ rằng: Không phải vậy sao?
10 Và các môn đồ của Ngài đáp lời Ngài rằng: Thưa Chúa, đúng vậy, Sa Mu Ên đã

tiên tri đúng như lời Ngài phán, và những điều đó đã được ứng nghiệm.
11 Và Chúa Giê Su lại hỏi họ: Sao các ngươi không ghi chép điều này, nghĩa là có

nhiều thánh đồ đã sống lại và xuất hiện trước mặt nhiều người và đã phục sự họ?
12 Và chuyện rằng, Nê Phi nhớ ra là điều này đã không được ghi chép.
13 Và chuyện rằng Chúa Giê Su truyền lệnh phải ghi chép điều này; vậy nên, điều này

đã được ghi chép theo như Ngài đã truyền lệnh.
14 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su giải thích xong tất cả những phần thánh

thư chung với nhau, mà họ đã ghi chép, Ngài truyền lệnh cho họ phải giảng dạy cho
dân chúng những điều mà Ngài đã giải thích cho họ.

3 Nê Phi 24
1 Và chuyện rằng, Ngài truyền lệnh cho họ phải ghi chép những lời Đức Chúa Cha đã

ban cho Ma La Chi mà Ngài sẽ nói cho họ biết. Và chuyện rằng, sau khi họ ghi chép
xong, Ngài đã giải thích cho họ. Và sau đây là những lời mà Ngài đã nói cho họ biết:
Đức Chúa Cha phán cùng Ma La Chi như vầy: Này, ta sẽ sai sứ giả của ta đến, người
sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ bất thình lình tới đền
thờ của Ngài, tức là sứ giả của sự giao ước là người mà các ngươi hằng ưa thích; này,
Ngài sẽ đến, Chúa Muôn Quân phán vậy.

2 Nhưng ai sẽ đương nổi được ngày Ngài đến, và ai sẽ đứng được khi Ngài hiện ra?
Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện và như thuốc tẩy của thợ giặt.

3 Và Ngài sẽ ngồi như thợ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ tẩy uế các con trai của
Lê Vi cho chúng nên tinh sạch như vàng và bạc, để chúng có thể dâng của lễ lên Chúa
trong sự ngay chính.

4 Bấy giờ, của lễ của Giu Đa và Giê Ru Sa Lem sẽ được đẹp lòng Chúa như những
ngày xưa và như những năm vãng khứ.

5 Và ta sẽ đến gần các ngươi để phán xét; và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng
những kẻ đồng bóng, ngoại tình, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người
làm mướn, hiếp đáp người góa bụa, trẻ mồ côi, và những kẻ làm ngơ người khách lạ,
và những kẻ không kính sợ ta, Chúa Muôn Quân phán vậy.

6 Vì ta là Chúa, ta không hề thay đổi, bởi cớ đó, các ngươi là con trai của Gia Cốp
chẳng bị thiêu hủy.

7 Ngay từ thời tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ các luật lệ của ta và không tuân
giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Chúa Muôn Quân phán vậy.
Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại?

8 Người ta có thể ăn cắp của Thượng Đế sao? Vậy mà các ngươi đã ăn cắp của ta.
Nhưng các ngươi bảo: Chúng tôi ăn cắp gì của Ngài đâu? Các ngươi đã ăn cắp trong
các của thập phân và trong các của hiến dâng.

9 Các ngươi bị rủa sả bằng lối nguyền rủa, vì các ngươi thảy cả nước đều ăn cắp của ta.
10 Các ngươi hãy đem tất cả của thập phân vào nhà kho, hầu cho trong nhà ta có

lương thực; và từ nay các ngươi hãy lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở cửa sổ trên
trời cho các ngươi, và đổ phước lành xuống cho các ngươi, đến nỗi không còn đủ chỗ
để chứa chăng, Chúa Muôn Quân phán vậy.

11 Ta sẽ vì các ngươi mà ngăn cấm vật hay cắn phá, để nó không phá hại hoa quả của
đất đai các ngươi; và các cây nho của các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng
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trái trước khi đến mùa, Chúa Muôn Quân phán vậy.
12 Và mọi quốc gia sẽ gọi các ngươi là có phước, vì xứ sở các ngươi sẽ là đất tốt lành,

Chúa Muôn Quân phán vậy.
13 Chúa phán rằng: Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi

nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài?
14 Các ngươi có nói: Hầu việc Thượng Đế là điều vô ích, chúng ta có lợi lộc gì khi

phải tuân giữ những giáo lễ của Ngài, và bước đi một cách buồn rầu trước mặt Chúa
Muôn Quân?

15 Và giờ đây chúng ta kể những kẻ kiêu ngạo là có hạnh phúc; phải, những kẻ làm
điều tà ác là tấn tới; phải, họ là những kẻ thử Thượng Đế mà vẫn được giải cứu.

16 Thế rồi những kẻ kính sợ Chúa thường trò chuyện với nhau, và Chúa để ý mà
nghe; và một cuốn sách ghi nhớ được viết ra trước mặt Ngài cho những người biết
kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến danh Ngài.

17 Chúa Muôn Quân phán rằng: Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta vào ngày ta đến thu hồi
các báu vật của ta; và ta sẽ dung tha chúng như một người dung tha đứa con trai đang
hầu việc mình.

18 Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa người ngay chính với kẻ tà ác, giữa
kẻ hầu việc Thượng Đế với kẻ không hầu việc Ngài.

3 Nê Phi 25
1 Vì này, ngày ấy đến sẽ cháy đỏ như lò lửa; và tất cả những kẻ kiêu ngạo, phải, tất cả

những kẻ làm điều tà ác sẽ như rơm rạ; và ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng và sẽ chẳng
chừa lại cho chúng rễ hay cành, Chúa Muôn Quân phán vậy.

2 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, thì Vị Nam Tử Ngay Chính
sẽ chỗi dậy với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài; và các ngươi sẽ tiến lên và lớn
mạnh như bò tơ trong chuồng.

3 Và các ngươi sẽ giày đạp những kẻ tà ác; vì chúng sẽ là tro bụi dưới gót chân các
ngươi vào ngày ta làm việc này, Chúa Muôn Quân phán vậy.

4 Hãy nhớ lại luật pháp của tôi tớ ta là Môi Se, mà ta đã truyền cho người tại Hô
Rếp, với tất cả những luật lệ và mạng lệnh cho toàn thể Y Sơ Ra Ên.

5 Này, ta sẽ sai tiên tri Ê Li đến với các ngươi trước khi ngày trọng đại và khủng
khiếp của Chúa đến;

6 Và người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, và làm cho lòng con cái trở lại
cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này.

3 Nê Phi 26
1 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những điều này, Ngài đã giải

thích những điều này cho dân chúng nghe; Ngài giải nghĩa tất cả mọi sự việc cho họ
biết, việc lớn lẫn việc nhỏ.

2 Ngài phán rằng: Những thánh thư mà các ngươi chưa có, Đức Chúa Cha có
truyền lệnh cho ta phải ban cho các ngươi; vì do sự thông sáng của Ngài, các thánh
thư đó phải được truyền lại cho các thế hệ tương lai.

3 Và Ngài giải nghĩa tất cả mọi việc, từ lúc ban đầu cho đến ngày Ngài đến trong
vinh quang—phải, tất cả mọi sự việc sẽ xảy ra trên mặt đất này, cho đến ngày các
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nguyên tố sẽ bị tan chảy dưới sức nóng khủng khiếp, và trái đất sẽ bị cuốn lại như một
cuộn giấy, và trời đất sẽ qua đi;

4 Và đến ngày trọng đại cuối cùng, khi mà tất cả mọi dân tộc, mọi sắc tộc, mọi quốc
gia, và mọi sắc ngữ đều đứng trước mặt Thượng Đế để chịu sự phán xét về những việc
làm của mình, dù đó là việc thiện hay ác—

5 Nếu là những việc thiện, thì họ sẽ được phục sinh vào cuộc sống vĩnh viễn; còn
nếu là những việc ác thì họ sẽ được phục sinh vào kiếp sống đọa đày; hai bên đều song
hành, những người này ở bên này, và những người kia ở bên kia, thể theo sự thương
xót, công lý và thánh thiện hằng có nơi Đấng Ky Tô, là Đấng đã có trước khi thế gian
bắt đầu.

6 Và giờ đây những điều này không thể ghi chép hết ra trong sách này được, dù chỉ
một phần trăm những điều mà Chúa Giê Su đã thực sự giảng dạy cho dân chúng.

7 Nhưng này, các bảng khắc Nê Phi có chứa đựng phần lớn những điều mà Ngài
giảng dạy cho dân chúng.

8 Và những điều tôi ghi chép đây chỉ là một phần nhỏ những điều mà Ngài giảng
dạy cho dân chúng; và tôi ghi chép những điều này với ý định là để cho nó được
truyền lại cho dân này qua những người Dân Ngoại, theo lời Chúa Giê Su đã phán.

9 Và một khi họ nhận được những điều này, mà điều cần thiết là họ phải có những
điều này trước tiên, để thử thách đức tin của mình, và nếu họ tin những điều này, thì
những điều lớn lao hơn sẽ được biểu lộ cho họ biết.

10 Và nếu họ không tin những điều này, thì những điều lớn lao hơn sẽ bị thu hồi khỏi
họ, để kết tội họ.

11 Này, tôi sắp sửa viết những điều này, là những điều được ghi khắc trong các bảng
khắc Nê Phi, nhưng Chúa đã ngăn cấm tôi mà phán rằng: Ta muốn thử đức tin của
dân ta.

12 Vậy nên, tôi, Mặc Môn, chỉ viết những điều mà Chúa truyền lệnh cho tôi mà thôi.
Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, xin chấm dứt những lời của tôi, và tiếp tục viết những điều
mà tôi được lệnh phải viết.

13 Vậy nên, tôi muốn các người thấy rằng, Chúa đã thực sự giảng dạy dân chúng trong
suốt thời gian ba ngày; và sau đó, Ngài thường hiện đến cùng họ, bẻ bánh, ban phước
lành bánh và đưa cho họ ăn.

14 Và chuyện rằng, Ngài còn dạy dỗ và phục sự các con trẻ của đám đông dân chúng
nói trên; Ngài nới lưỡi chúng để chúng nói cho ông cha chúng nghe những điều vĩ đại
và kỳ diệu, vĩ đại hơn cả những điều Ngài đã tiết lộ cho dân chúng biết; và Ngài nới
lưỡi của chúng để chúng có thể thốt lên lời.

15 Và chuyện rằng, sau khi Ngài thăng lên trời rồi—đây là lần thứ hai Ngài xuất hiện
cho dân chúng thấy, và đã đi đến với Đức Chúa Cha, sau khi đã chữa lành tất cả
những kẻ đau ốm và què quặt của họ, và mở mắt cho kẻ đui, mở tai cho người điếc,
cùng chữa lành mọi bệnh tật giữa họ, cứu sống một người đã chết, và biểu dương
quyền năng của Ngài cho họ thấy, Ngài đã thăng lên đến Đức Chúa Cha—

16 Này, chuyện rằng, đến ngày hôm sau, dân chúng quy tụ lại, và họ đã được thấy và
nghe những trẻ nhỏ này nói; phải, ngay cả trẻ thơ cũng mở miệng nói lên những điều
kỳ diệu; và những điều chúng thốt ra đều bị cấm, không một ai được ghi chép lại.

17 Và chuyện rằng, các môn đồ mà Chúa Giê Su đã chọn lựa, từ lúc đó bắt đầu dạy dỗ
và làm phép báp têm cho những ai đến cùng họ; và tất cả những ai chịu phép báp têm
trong danh Chúa Giê Su đều được dẫy đầy Đức Thánh Linh.

18 Và có nhiều người trong bọn họ nghe thấy nhiều điều không thể nói ra được, và
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cũng không được phép ghi chép lại.
19 Và rồi họ giảng dạy và phục sự lẫn nhau; và mọi tài vật đều là của chung. Mọi

người đối xử với nhau một cách rất công bình.
20 Và chuyện rằng, mọi người đều thi hành tất cả những điều mà Chúa Giê Su đã

truyền lệnh cho họ.
21 Và những ai chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su đều được gọi là giáo hội

Đấng Ky Tô.

3 Nê Phi 27
1 Và chuyện rằng, trong khi các môn đồ của Chúa Giê Su đang hành trình đi thuyết

giảng những điều họ đã nghe và thấy cùng làm phép báp têm cho dân chúng trong
danh Chúa Giê Su, thì chuyện rằng các môn đồ tụ họp lại và cùng nhau một lòng cầu
nguyện và nhịn ăn mãnh liệt.

2 Và Chúa Giê Su lại hiện ra với họ, vì họ đã cầu nguyện Đức Chúa Cha qua danh
Ngài; và Chúa Giê Su hiện ra đứng giữa họ và phán cùng họ rằng: Các ngươi muốn
được ta ban cho điều chi?

3 Và họ thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, chúng con muốn cầu xin Chúa phán bảo
cho chúng con biết, chúng con sẽ gọi giáo hội này là tên gì; vì có nhiều sự tranh luận
trong dân chúng về vấn đề này.

4 Và Chúa phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, tại sao
dân chúng phải bàn tán và tranh luận về điều này như vậy?

5 Phải chăng họ không đọc thánh thư, trong đó có nói rằng, các ngươi phải mang lấy
danh của Đấng Ky Tô, đó là danh ta? Vì đây là tên mà các ngươi sẽ được gọi vào ngày
cuối cùng;

6 Và những ai mang danh ta và kiên trì đến cùng thì sẽ được cứu vào ngày sau cùng.
7 Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi sẽ làm, các ngươi phải làm trong danh ta; vậy các

ngươi phải gọi giáo hội bằng danh ta; và các ngươi phải cầu xin Đức Chúa Cha trong
danh ta để Ngài vì ta mà ban phước cho giáo hội.

8 Làm sao mà giáo hội thuộc về ta nếu không được gọi bằng danh ta? Vì nếu một
giáo hội có tên là Môi Se thì tức đó là giáo hội của Môi Se; hoặc nếu được gọi theo tên
một người nào đó, thì giáo hội ấy sẽ thuộc về người đó; vậy nên, nếu giáo hội được gọi
bằng danh ta thì đó là giáo hội của ta, nếu họ cũng được xây dựng trên phúc âm của ta.

9 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi được xây dựng trên phúc âm của
ta; vậy nên bất cứ những gì các ngươi muốn gọi, các ngươi phải gọi bằng danh ta; vậy
nên nếu các ngươi cầu nguyện Đức Chúa Cha cho giáo hội trong danh ta, thì Đức
Chúa Cha sẽ nghe các ngươi;

10 Và nếu giáo hội được xây dựng trên phúc âm của ta, thì Đức Chúa Cha sẽ thực
hiện những công việc của Ngài trong đó.

11 Nhưng nếu giáo hội không xây dựng trên phúc âm của ta mà lại xây dựng trên công
việc của loài người, hay trên công việc của quỷ dữ, thì quả thật ta nói cho các ngươi
hay, họ chỉ vui mừng cho công việc của họ có một thời gian mà thôi, rồi khi ngày cuối
cùng đến, họ sẽ bị đốn đi và ném vào lửa, là nơi mà không có sự trở lại.

12 Vì công việc của họ sẽ đi theo họ, và cũng chính vì những công việc ấy mà họ phải
bị đốn ngã; vậy nên các ngươi phải ghi nhớ những lời ta nói với các ngươi.

13 Này, ta đã ban phúc âm của ta cho các ngươi, và đây là phúc âm mà ta đã ban cho
các ngươi—rằng ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha ta, vì Cha ta đã sai ta
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đến.
14 Và Cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá; và sau khi ta đã bị treo trên thập

tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, ngõ hầu cho một khi ta đã bị
loài người nhấc lên như thể nào thì loài người cũng sẽ được Đức Chúa Cha nhấc lên
thể ấy, để họ đứng trước mặt ta và chịu sự phán xét qua những việc làm của mình, dù
đó là việc thiện hay việc ác—

15 Và cũng chính vì lý do đó mà ta đã bị treo lên; vậy nên, nhờ quyền năng của Đức
Chúa Cha, ta sẽ thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, để họ được phán xét theo
những việc làm của mình.

16 Và chuyện rằng, những ai hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta thì sẽ được
tràn đầy; và nếu kẻ đó kiên trì đến cùng, này, kẻ đó sẽ được xem như vô tội trước mặt
Cha ta vào ngày ta đứng phán xét thế gian.

17 Và kẻ nào không kiên trì đến cùng thì sẽ bị đốn đi và ném vào lửa, là nơi mà chúng
không thể trở lại được nữa, vì công lý của Đức Chúa Cha.

18 Và đây là lời Ngài ban cho con cái loài người. Và cũng vì lý do đó nên Ngài làm
tròn những lời Ngài đã phán. Ngài không bao giờ nói dối, mà trái lại luôn làm tròn
tất cả những lời nói của Ngài.

19 Và không một vật gì ô uế có thể vào được vương quốc của Ngài; vậy nên, không
một ai có thể bước vào chốn an nghỉ của Ngài nếu người đó không tẩy sạch y phục
của mình bằng máu của ta, nhờ đức tin, nhờ sự hối cải mọi tội lỗi của mình, và trung
kiên cho đến cùng.

20 Này, đây là lệnh truyền: Hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất,
hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có thể được
thánh hóa nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng không tì vết
trước mặt ta vào ngày sau cùng.

21 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, đây là phúc âm của ta; và các ngươi
biết những điều gì mình phải làm trong giáo hội của ta; vì những công việc mà các
ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy; vì những gì các ngươi trông
thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm theo.

22 Vậy nên, nếu các ngươi làm được những điều này, thì phước thay cho các ngươi vì
các ngươi sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.

23 Hãy ghi chép những gì các ngươi đã thấy và nghe, ngoại trừ những điều bị ngăn
cấm.

24 Hãy ghi chép những việc làm của dân này, là những việc làm sẽ xảy ra, giống như đã
được ghi chép những gì xảy ra rồi.

25 Vì này, dân này sẽ được phán xét theo những sách đã được ghi chép và những sách
sẽ được ghi chép, vì nhờ những sách đó mà các việc làm của họ sẽ được người ta biết
tới.

26 Và này, mọi việc đều được Đức Chúa Cha ghi chép; vậy nên, thế gian sẽ được phán
xét theo những sách sẽ được ghi chép.

27 Và các ngươi phải biết rằng, các ngươi sẽ là những phán quan xét xử dân này, dựa
theo sự xét xử mà ta sẽ ban cho các ngươi, là sự phán xét xử sẽ rất công bình. Vậy nên,
các ngươi nên là những người như thế nào? Quả thật, ta nói cho các người hay, các
ngươi phải giống như ta vậy.

28 Và giờ đây, ta đi đến cùng Đức Chúa Cha. Và quả thật, ta nói cho các ngươi hay,
những gì các người cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta thì các ngươi sẽ được ban
cho.
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29 Vậy nên, hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các
ngươi; vì ai xin thì sẽ được; và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.

30 Và giờ đây, này, niềm vui của ta thật lớn lao và trọn vẹn, vì các ngươi và cũng vì thế
hệ này; phải, và ngay cả Đức Chúa Cha cũng hoan hỷ, và luôn tất cả các thiên sứ
thánh cũng vậy, vì các ngươi và thế hệ này, bởi không một ai trong bọn họ bị lạc lối.

31 Này, ta muốn các ngươi phải hiểu; vì ta có ý muốn nói đến những người trong thế
hệ này hiện giờ đang sống; không một ai trong bọn họ bị lạc lối; và ta có được niềm
vui trọn vẹn vì họ.

32 Nhưng này, ta lại buồn rầu vì thế hệ thứ tư, kể từ thế hệ này; vì chúng sẽ bị nó bắt
làm nô lệ, nó tức là đứa con trai diệt vong vậy; vì chúng sẽ bán ta để lấy vàng bạc, và để
lấy những thứ mà mối mọt có thể đục khoét được, và những thứ mà kẻ trộm có thể
đào ngạch khoét vách mà lấy. Và đến ngày đó, ta sẽ đến viếng phạt chúng bằng cách
trút lên đầu chúng những việc làm của chúng.

33 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài bảo các môn đồ
của Ngài: Các ngươi hãy đi vào bằng cổng hẹp, vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự
sống, kẻ tìm được thì ít; còn cửa rộng và đường lớn sẽ dẫn đến sự chết, kẻ vào đó thì
nhiều, cho đến khi đêm tối xuống, chẳng ai còn làm được việc gì.

3 Nê Phi 28
1 Và chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài phán hỏi từng

người một trong số mười hai môn đồ mà rằng: Các ngươi muốn xin ta điều gì sau khi
ta đi đến cùng Đức Chúa Cha?

2 Và tất cả, ngoại trừ ba người, đều thưa rằng: Chúng con mong muốn rằng, sau khi
chúng con sống hết tuổi đời, và giáo vụ mà Ngài kêu gọi chúng con đã chấm dứt, thì
chúng con sẽ chóng được trở về với Ngài trong vương quốc của Ngài.

3 Ngài bèn phán cùng họ rằng: Phước thay cho các ngươi, vì các ngươi mong muốn
điều đó ở ta; vậy thì khi nào tới tuổi bảy mươi hai, các ngươi sẽ đến cùng ta trong
vương quốc của ta; và các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ với ta.

4 Và sau khi phán cùng họ xong, Ngài quay qua hỏi ba người kia rằng: Các ngươi
muốn ta làm điều gì cho các ngươi khi ta đi đến cùng Đức Chúa Cha?

5 Và họ thấy buồn rầu trong lòng, vì họ không dám nói với Ngài điều mình mong
muốn.

6 Nhưng Ngài đã phán cùng họ: Này, ta biết tâm ý của các ngươi. Các ngươi mong
muốn điều mà Giăng, kẻ yêu mến của ta, là người đã ở cùng với ta trong công việc giáo
vụ của ta, trước khi ta bị người Do Thái treo lên, mong muốn nơi ta.

7 Vậy nên, phước thay cho các ngươi hơn, vì các ngươi sẽ không bao giờ phải nếm sự
chết; nhưng các ngươi sẽ sống để chứng kiến tất cả những công việc mà Đức Chúa
Cha làm cho con cái loài người, cho đến khi mọi việc đều được làm tròn theo ý muốn
của Đức Chúa Cha, khi ta sẽ đến trong sự vinh quang của ta với quyền năng trên trời.

8 Và các ngươi sẽ không bao giờ phải chịu những nỗi đau đớn của sự chết; nhưng
khi ta đến trong sự vinh quang của ta, thì chỉ trong nháy mắt, các ngươi sẽ được thay
đổi từ sự hữu diệt sang sự bất diệt; và rồi lúc ấy, các ngươi sẽ được ban phước trong
vương quốc của Cha ta.

9 Và lại nữa, trong khi còn sống trong xác thịt, các ngươi sẽ không có sự đau đớn hay
sầu muộn, ngoại trừ vì tội lỗi của thế gian; và ta sẽ làm tất cả những điều này cho các
ngươi bởi các ngươi mong mỏi điều đó nơi ta, vì các ngươi mong muốn đem nhiều
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linh hồn loài người về với ta, trong khi thế gian hãy còn tồn tại.
10 Và vì lý do đó, các ngươi sẽ có được niềm vui trọn vẹn; và các ngươi sẽ được ngồi

trong vương quốc của Cha ta; phải, niềm vui của các ngươi sẽ trọn vẹn; như ta đã
được Đức Chúa Cha ban cho niềm vui trọn vẹn vậy; và các ngươi sẽ như ta; và ta sẽ
như Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha với ta là một;

11 Và Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về Đức Chúa Cha và ta; và vì ta, Đức Chúa Cha
sẽ ban Đức Thánh Linh cho con cái loài người.

12 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài lấy ngón tay rờ
từng người một, ngoại trừ ba người phải ở lại, xong Ngài ra đi.

13 Và này, các tầng trời mở ra, và họ được cất lên trời, và được thấy và nghe những
điều không thể nói ra được.

14 Và họ bị cấm không được nói ra; và họ cũng bị cấm không được quyền nói ra
những điều họ đã thấy và nghe;

15 Và họ không thể phân biệt được là họ đang ở trong thể xác hay ở ngoài thể xác; vì
họ cảm thấy như có một sự biến hình trong họ, hình như họ thay đổi từ một cơ thể
xác thịt qua một trạng thái bất diệt để họ có thể nhìn thấy những sự việc của Thượng
Đế.

16 Nhưng chuyện rằng, họ lại đi thuyết giảng trên mặt đất; tuy nhiên, họ không
thuyết giảng những điều họ đã được nghe và thấy, vì lệnh truyền đã được ban cho họ
trên trời.

17 Và giờ đây, kể từ ngày biến hình, họ hữu diệt hay bất diệt, điều đó tôi không được
biết;

18 Nhưng điều tôi được biết theo các biên sử có ghi chép là như thế này—họ đã ra đi
khắp trong xứ, thuyết giảng cho tất cả mọi người, và thu nhận vào giáo hội những ai
tin vào lời thuyết giảng của họ; làm phép báp têm cho những người đó, và những ai
được báp têm đều nhận được Đức Thánh Linh.

19 Và họ bị những người không thuộc giáo hội bắt cầm tù, nhưng nhà giam không
giữ họ được, vì nó bị tách làm đôi.

20 Và họ bị xô xuống lòng đất, nhưng họ dùng lời Thượng Đế mà đánh vào đất, khiến
nhờ quyền năng của Ngài họ được giải thoát khỏi lòng đất sâu; vậy nên, không ai có
thể đào được những hố sâu đủ sức nhốt họ được.

21 Và ba lần bị liệng vào lò lửa cháy đỏ nhưng họ chẳng hề chi.
22 Và hai lần họ bị liệng vào hang thú dữ, và này, họ nô đùa với thú dữ chẳng khác chi

trẻ nhỏ chơi với chiên con mà không hề hấn gì.
23 Và chuyện rằng cứ thế họ đi đến với toàn dân Nê Phi, và thuyết giảng phúc âm của

Đấng Ky Tô cho tất cả dân chúng trong xứ nghe; và dân chúng được cải đạo theo
Chúa, và được thu nhận vào giáo hội của Đấng Ky Tô, và nhờ vậy mà dân thuộc thế hệ
ấy đã được phước, đúng như lời Chúa Giê Su phán dạy.

24 Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, xin tạm ngưng đề cập những điều này.
25 Vì này, khi tôi sắp sửa viết tên những người không bao giờ phải nếm sự chết thì

Chúa ngăn cấm tôi; vậy nên tôi không viết ra, bởi những tên đó phải được giấu kín
không cho thế gian biết.

26 Nhưng này, tôi đã được trông thấy họ, và họ đã thuyết giảng cho tôi.
27 Và này, họ sẽ ở giữa Dân Ngoại, nhưng Dân Ngoại không nhận biết họ.
28 Và họ cũng sẽ ở giữa dân Do Thái, nhưng dân Do Thái không nhận biết họ.
29 Và chuyện rằng, khi nào Chúa xét thấy thích hợp theo sự thông sáng của Ngài, thì

lúc ấy họ sẽ thuyết giảng cho tất cả mọi chi tộc phân tán của Y Sơ Ra Ên, cùng tất cả
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mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc, và sẽ đem được nhiều linh hồn về cùng Chúa
Giê Su, ngõ hầu ước nguyện của họ được làm tròn, và cũng nhờ quyền năng thuyết
phục của Thượng Đế hằng có nơi họ.

30 Và họ chẳng khác chi những thiên sứ của Thượng Đế, nếu họ cầu nguyện Đức
Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su thì họ có thể hiện ra cho bất cứ người nào thấy
nếu họ cảm thấy đó là điều thích đáng.

31 Vậy nên, những công việc vĩ đại và kỳ diệu sẽ được họ thực hiện trước ngày trọng
đại xảy đến, tức là ngày mà tất cả mọi người đều chắc chắn phải đứng trước ghế phán
xét của Đấng Ky Tô;

32 Phải, ngay cả giữa Dân Ngoại, cũng sẽ có một công việc vĩ đại và kỳ diệu do họ
thực hiện trước ngày phán xét.

33 Và nếu các người có tất cả các thánh thư ghi chép những công việc kỳ diệu của
Đấng Ky Tô, thì theo như lời Đấng Ky Tô phán, các người sẽ biết rằng, những điều
này chắc chắn sẽ xảy ra.

34 Và khốn thay cho kẻ nào không muốn nghe theo những lời của Đấng Ky Tô phán
dạy, cũng như không muốn nghe theo lời của những người được Ngài lựa chọn và sai
đến cùng họ; vì những ai không tiếp nhận những lời của Chúa Giê Su và những lời
của những người được Ngài sai đến là không tiếp nhận Ngài; vậy nên, đến ngày cuối
cùng Ngài sẽ không tiếp nhận họ.

35 Và tốt hơn là họ đừng ra đời. Vì các người có nghĩ rằng, các người có thoát khỏi
công lý của một Thượng Đế bị xúc phạm, là Đấng bị loài người chà đạp dưới chân, là
Đấng mà nhờ đó sự cứu rỗi sẽ đến không?

36 Và giờ đây này, như tôi đã đề cập tới những người được Chúa chọn lựa, phải, ba
người đã được Chúa cất lên các tầng trời, mà tôi không biết rằng họ có được tẩy sạch
để được đổi từ trạng thái hữu diệt qua trạng thái bất diệt hay không—

37 Nhưng này, lúc tôi viết về những chuyện đó, tôi có cầu vấn Chúa, và Ngài có biểu
lộ cho tôi biết rằng, phải có sự thay đổi về thể xác của họ, bằng không thì họ phải nếm
sự chết;

38 Vậy nên, để cho họ khỏi nếm sự chết, xác thân của họ phải trải qua một sự thay
đổi, để cho họ không còn chịu sự đau đớn hay sầu muộn nữa, ngoại trừ sự sầu muộn
vì tội lỗi của thế gian.

39 Bấy giờ, sự thay đổi này không bằng sự thay đổi sẽ xảy ra vào ngày sau cùng; nhưng
sự thay đổi đã xảy đến cho họ, khiến Sa Tan không còn quyền năng gì trên họ, và nó
không thể cám dỗ họ được; và họ đã được thánh hóa trong xác thịt để được thánh
thiện, và để cho những quyền lực của thế gian không thể nắm giữ họ được.

40 Và trong trạng thái này, họ sẽ ở cho đến ngày phán xét của Đấng Ky Tô; và đến
ngày đó, họ sẽ nhận được một sự thay đổi thật lớn lao, và được thu nhận vào vương
quốc của Đức Chúa Cha, để không còn phải đi ra ngoài nữa, mà được ở cùng Thượng
Đế mãi mãi trên các tầng trời.

3 Nê Phi 29
1 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay rằng, khi nào Chúa thấy trong sự thông sáng

của Ngài rằng, đã đến lúc thích hợp để cho những lời này đến với Dân Ngoại theo
như lời Ngài phán dạy, thì đến lúc đó, các người có thể biết rằng, giao ước mà Đức
Chúa Cha đã lập với con cái của Y Sơ Ra Ên, về việc họ trở về đất thừa hưởng của
mình đã bắt đầu được thực hiện.
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2 Và các người có thể biết rằng, những lời của Chúa do các thánh tiên tri nói ra sẽ
được ứng nghiệm; và các người khỏi cần phải nói rằng, Chúa trì hoản ngày đến của
Ngài cùng con cái của Y Sơ Ra Ên.

3 Và các người khỏi cần phải tưởng tượng trong lòng rằng, những lời đã nói ra đều
hảo huyền, vì này, Chúa sẽ nhớ đến những giao ước Ngài đã lập với dân Ngài trong gia
tộc Y Sơ Ra Ên.

4 Và khi nào các người thấy những điều này xảy đến ở giữa các người, thì lúc đó các
người không còn xem thường những việc làm của Chúa nữa, vì gươm công lý của Ngài
đang ở trong tay phải của Ngài; và này, đến ngày ấy, nếu các người xem thường những
việc làm của Ngài, thì Ngài sẽ khiến cho gươm ấy giáng xuống các người tức khắc.

5 Khốn thay cho kẻ nào xem thường những việc làm của Chúa; phải, khốn thay cho
kẻ nào chối bỏ Đấng Ky Tô và những việc làm của Ngài!

6 Phải, khốn thay cho kẻ nào chối bỏ những điều mặc khải của Chúa, và còn nói
rằng, Chúa sẽ không còn thực hiện công việc của Ngài bằng sự mặc khải, sự tiên tri,
các ân tứ, hay ngôn ngữ, cùng sự chữa lành, hay bằng quyền năng của Đức Thánh
Linh nữa!

7 Phải, và khốn thay cho kẻ nào, đến ngày đó vì muốn kiếm lợi mà nói rằng Chúa
Giê Su Ky Tô không còn thực hiện phép lạ nào nữa; vì kẻ nào làm như vậy thì sẽ
chẳng khác chi đứa con trai diệt vong, chẳng có sự thương xót nào dành cho nó cả,
theo như lời Đấng Ky Tô phán!

8 Phải, các người khỏi cần phải la ó, khinh thường, hay chế nhạo dân Do Thái, hoặc
bất cứ một người nào còn sót lại trong gia tộc Y Sơ Ra Ên; vì này, Chúa nhớ đến giao
ước Ngài lập với họ, và Ngài sẽ làm cho họ đúng theo điều Ngài đã giao ước với họ.

9 Vậy nên, các người khỏi cần phải nghĩ rằng, mình có thể đổi tay phải của Chúa
thành tay trái để Ngài không thi hành được sự phán xét để làm tròn giao ước mà Ngài
đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên.

3 Nê Phi 30
1 Hãy nghe đây, hỡi người Dân Ngoại, hãy nghe những lời của Chúa Giê Su Ky Tô, Vị

Nam Tử của Thượng Đế hằng sống. Ngài đã truyền lệnh cho tôi phải nói về các người,
vì này, Ngài truyền lệnh cho tôi phải ghi chép lại như vầy:

2 Hỡi tất cả những người Dân Ngoại, hãy lánh xa những đường lối tà ác của mình;
và hãy hối cải những hành động xấu xa của các ngươi, cùng những sự dối trá, lường
gạt, tà dâm, âm mưu liên kết bí mật, những sự thờ phượng thần tượng, sát nhân, sự
mưu chước tăng tế, lòng ganh tị, tranh giành, cùng tất cả mọi điều tà ác và khả ố khác
của các ngươi; các ngươi hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, để các
ngươi có thể nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình và được dẫy đầy Đức Thánh Linh,
ngõ hầu các người có thể được tính chung vào với dân của ta là những người trong gia
tộc Y Sơ Ra Ên.
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NêPhiThứTư
Sách Nê Phi
Là Con Trai của Nê Phi—Một trong Những Môn Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô

Truyện ký về dân Nê Phi, viết theo biên sử của ông.

1 Chuyện rằng, năm thứ ba mươi bốn trôi qua, và năm thứ ba mươi lăm cũng trôi qua,
và này, các môn đồ của Chúa Giê Su đã thành lập một giáo hội của Đấng Ky Tô cho
khắp các vùng lân cận. Và tất cả những ai đến với họ và thực lòng hối cải tội lỗi của
mình đều được báp têm trong danh Chúa Giê Su; và họ cũng nhận được Đức Thánh
Linh.

2 Và chuyện rằng, đến năm thứ ba mươi sáu, tất cả dân chúng khắp nơi trong xứ đều
được cải đạo theo Chúa, cả người Nê Phi lẫn người La Man, và không có một sự bất
hòa hay tranh luận nào xảy ra giữa họ. Mọi người đều đối xử với nhau rất công bình.

3 Và họ xem mọi vật là của chung; vậy nên, chẳng có ai giàu hay nghèo, nô lệ hay tự
do, mà trái lại tất cả mọi người đều được tự do và cùng nhau chia xẻ ân tứ thiên
thượng.

4 Và chuyện rằng, năm thứ ba mươi bảy cũng trôi qua và trong xứ vẫn còn được thái
bình.

5 Và các môn đồ của Chúa Giê Su đã làm nhiều công việc vĩ đại và kỳ diệu, đến nỗi
họ đã chữa lành các người bệnh, làm cho người chết sống lại, làm người què đi được,
người mù thấy được, người điếc nghe được, cùng mọi thứ phép lạ khác mà họ đã làm
giữa con cái loài người; và họ không làm phép lạ trong danh nào khác ngoại trừ danh
Chúa Giê Su mà thôi.

6 Và như vậy là năm thứ ba mươi tám đã trôi qua, cùng năm thứ ba mươi chín, bốn
mươi mốt, và bốn mươi hai, phải, và luôn cả năm thứ bốn mươi chín, năm thứ năm
mươi mốt, năm thứ năm mươi hai; phải, và luôn cả năm thứ năm mươi chín cũng trôi
qua nữa.

7 Và Chúa đã làm cho họ được vô cùng thịnh vượng trong xứ; phải, đến nỗi họ đã
xây dựng lại được những thành phố trên các thành phố cũ bị cháy.

8 Phải, ngay cả thành phố Gia Ra Hem La vĩ đại cũng được họ xây dựng lại.
9 Nhưng có nhiều thành phố đã bị chìm xuống, và nước tràn ngập thế vào chỗ đó,

vậy nên những thành phố ấy không thể xây dựng lại được.
10 Và giờ đây này, chuyện rằng, dân Nê Phi bắt đầu trở nên hùng mạnh. Họ sinh sôi

nẩy nở rất mau và trở nên một dân tộc vô cùng xinh đẹp và dễ thương.
11 Và họ dựng vợ gả chồng cho nhau và được ban phước lành thể theo nhiều lời hứa

mà Chúa đã hứa với họ.
12 Và họ không còn sống theo các nghi lễ và các giáo lễ của luật pháp Môi Se nữa,

nhưng họ sống theo các lệnh truyền mà họ đã nhận được từ Chúa của họ và Thượng
Đế của họ, và họ tiếp tục nhịn ăn và cầu nguyện, và thường cùng nhau tụ họp để cầu
nguyện và nghe lời của Chúa.

13 Và chuyện rằng, không có sự tranh chấp nào xảy ra trong tất cả dân chúng khắp
trong xứ; mà trái lại, có nhiều phép lạ phi thường đã được làm giữa các vị môn đồ của
Chúa Giê Su.
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14 Và chuyện rằng năm thứ bảy mươi mốt trôi qua, và luôn cả năm thứ bảy mươi hai,
phải, nói tóm lại, ngay cả năm thứ bảy mươi chín cũng trôi qua; phải, một trăm năm
đã trôi qua, và những vị môn đồ được Chúa Giê Su lựa chọn cũng đều đã đi lên thiên
đàng của Thượng Đế, ngoại trừ ba vị ở lại; và có những vị môn đồ khác được sắc
phong thay thế họ; và nhiều người trong thế hệ đó cũng đã qua đời.

15 Và chuyện rằng, trong xứ không có chuyện tranh chấp nào xảy ra, nhờ tình thương
yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân.

16 Và cũng không có những sự ganh tị, xung đột, xáo trộn, tà dâm, dối trá hay sát
nhân, dâm dật nào xảy ra; và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những
dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này.

17 Chẳng còn kẻ trộm cắp, sát nhân, và cũng chẳng có người nào gọi là dân La Man
nữa, và cũng không có một sắc dân nào riêng biệt. Mà trái lại, tất cả mọi người đều là
một, đều là con cái của Đấng Ky Tô, và là những người thừa hưởng vương quốc của
Thượng Đế.

18 Và phước thay cho họ biết bao! Vì Chúa đã ban phước cho họ trong mọi việc làm
của họ; phải, họ được ban phước và được thịnh vượng cho đến năm một trăm mười
trôi qua; và thế hệ thứ nhất, kể từ thời Đấng Ky Tô, đã trôi qua mà không có sự tranh
chấp nào xảy ra trong toàn xứ.

19 Và chuyện rằng, Nê Phi, người ghi chép biên sử cuối cùng này qua đời, (ông ghi
chép biên sử này trên các bảng khắc Nê Phi) và con trai ông là A Mốt thay thế ông ghi
chép; và ông này cũng ghi chép nó trên các bảng khắc Nê Phi.

20 Và ông ta ghi chép biên sử này trong tám mươi bốn năm. Lúc ấy trong nước vẫn
còn được thái bình, ngoại trừ có một nhóm nhỏ dân chúng nổi lên chống giáo hội và
tự xưng là người La Man; vậy nên, bắt đầu từ đó lại có người La Man trong xứ.

21 Và chuyện rằng, A Mốt cũng qua đời (lúc đó là năm một trăm chín mươi bốn, kể
từ khi Đấng Ky Tô hiện đến) và con trai ông là A Mốt thay thế ông ghi chép biên sử và
ông này cũng ghi chép vào các bảng khắc Nê Phi, và ngoài ra còn ghi chép vào sách Nê
Phi, tức là sách này.

22 Và chuyện rằng, hai trăm năm đã trôi qua, và những người trong thế hệ thứ hai
cũng qua đời, chỉ còn lại một số ít.

23 Và giờ đây, tôi Mặc Môn, muốn các người nên biết rằng, dân chúng đã sinh sôi nẩy
nở rất nhiều, đến nỗi họ lan tràn khắp xứ và trở nên vô cùng giàu có, nhờ sự thịnh
vượng của họ trong Đấng Ky Tô.

24 Và giờ đây, vào năm thứ hai trăm lẻ một, trong dân chúng đã bắt đầu có một số
người dương dương tự đắc. Họ mặc những y phục đắt giá với đủ loại ngọc trai và các
vật quý giá trên thế gian.

25 Và từ lúc đó, họ không xem của cải và tài sản là của chung nữa.
26 Và họ bắt đầu phân chia thành nhiều giai cấp; và họ cũng bắt đầu xây dựng các giáo

hội riêng cho họ để thủ lợi, và bắt đầu chối bỏ giáo hội chân chính của Đấng Ky Tô.
27 Và chuyện rằng, khi hai trăm mười năm trôi qua, trong xứ có rất nhiều giáo hội;

phải, có rất nhiều giáo hội tự nhận là biết về Đấng Ky Tô, vậy mà họ lại chối bỏ phần
lớn phúc âm của Ngài, đến nỗi họ tiếp nhận đủ mọi thứ tà ác, và làm lễ ban những gì
thiêng liêng cho những kẻ đã từng bị cấm đoán vì không xứng đáng.

28 Và giáo hội này đã bành trướng rất nhanh, vì sự bất chính và vì quyền lực của Sa
Tan đã nắm được trái tim của họ.

29 Và lại nữa, có một giáo hội khác đã chối bỏ Đấng Ky Tô; và còn ngược đãi giáo hội
chân chính của Đấng Ky Tô, cũng vì lòng khiêm nhường và niềm tin của họ nơi Đấng
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Ky Tô; và chúng còn khinh khi họ vì nhiều phép lạ đã được thực hiện ở giữa họ.
30 Vậy nên, chúng đã dùng quyền năng và thẩm quyền mà đối xử với các môn đồ của

Chúa Giê Su đang còn lưu lại với chúng, và đã bắt các vị ấy nhốt vào nhà giam.
Nhưng nhờ quyền năng của lời Thượng Đế hằng có trong các vị, nên các nhà giam bị
tách làm đôi, và các vị đi ra làm các phép lạ phi thường giữa dân chúng.

31 Tuy nhiên, mặc dù với tất cả các phép lạ này, dân chúng vẫn chai đá trong lòng. Họ
vẫn tìm cách sát hại các vị đó, chẳng khác chi dân Do Thái ở Giê Ru Sa Lem đã tìm
cách giết Chúa Giê Su, theo như lời Ngài phán.

32 Và rồi họ ném các vị vào lò lửa, nhưng các vị đã bước ra mà không hề hấn gì.
33 Họ còn ném các vị vào hang thú dữ, nhưng các vị đã chơi với thú dữ chẳng khác chi

trẻ nhỏ chơi với chiên con. Và các vị đã bước ra khỏi chúng mà không hề hấn gì.
34 Vậy mà dân chúng vẫn chai đá trong lòng, vì họ đã bị nhiều thầy tư tế và tiên tri giả

mạo dẫn dắt, để tạo dựng lên nhiều giáo hội và làm đủ mọi điều bất chính. Họ đánh
đập dân của Chúa Giê Su; nhưng dân của Chúa Giê Su không đánh trả lại họ. Và cứ
thế họ sa vào vòng vô tín ngưỡng và tà ác năm này qua năm khác, cho đến năm hai
trăm ba mươi đã trôi qua.

35 Và chuyện rằng, vào năm này, phải, vào năm thứ hai trăm ba mươi mốt, trong dân
chúng có một sự chia rẽ rất lớn lao.

36 Và chuyện rằng, vào năm này có một nhóm người gọi là dân Nê Phi, là những
người có đức tin chân chính nơi Đấng Ky Tô; và trong nhóm này còn có những người
mà dân La Man gọi là dân Gia Cốp, dân Giô Sép, và dân Giô Ram;

37 Vậy nên, những người có đức tin chân chính nơi Đấng Ky Tô, và những người
chân thành thờ phượng Đấng Ky Tô, (trong số này có ba môn đồ của Chúa Giê Su
còn ở lại) đều được gọi là dân Nê Phi, dân Gia Cốp, dân Giô Sép, và dân Giô Ram.

38 Và chuyện rằng, những kẻ nào bác bỏ phúc âm đều được gọi là dân La Man, dân
Lê Mu Ên, và dân Ích Ma Ên; và những kẻ này không sa vào vòng vô tín ngưỡng,
nhưng họ cố tình chống lại phúc âm của Đấng Ky Tô; họ còn dạy con cái họ đừng tin,
chẳng khác chi tổ phụ họ đã làm từ lúc ban đầu.

39 Và sở dĩ họ làm vậy là vì sự tà ác và khả ố của tổ phụ họ chẳng khác chi lúc ban đầu.
Họ được dạy dỗ phải thù ghét con cái của Thượng Đế, chẳng khác chi dân La Man đã
được dạy dỗ phải thù ghét con cháu Nê Phi từ lúc đầu.

40 Và chuyện rằng, hai trăm bốn mươi bốn năm đã trôi qua, và những việc trong dân
chúng đã xảy ra như vậy. Và thành phần tà ác trong dân chúng đã trở nên hùng mạnh
và trở nên đông đảo hơn dân của Thượng Đế rất nhiều.

41 Và họ vẫn tiếp tục xây dựng các giáo hội riêng cho họ, và trang trí với đủ mọi vật
quý giá. Và như vậy là hai trăm năm mươi năm đã trôi qua, và luôn cả hai trăm sáu
mươi năm cũng trôi qua.

42 Và chuyện rằng, thành phần dân chúng tà ác lại bắt đầu lập lại những lời thề
nguyền và những âm mưu liên kết bí mật của Ga Đi An Tôn.

43 Và ngay cả những người mệnh danh là dân Nê Phi cũng bắt đầu kiêu hãnh trong
lòng, vì họ vô cùng giàu có, và trở nên tự phụ chẳng khác chi đồng bào của họ là dân
La Man vậy.

44 Và từ lúc đó, các môn đồ bắt đầu cảm thấy buồn rầu vì tội lỗi của thế gian.
45 Và chuyện rằng, khi ba trăm năm đã trôi qua, cả hai dân tộc Nê Phi và La Man đều

trở nên vô cùng tà ác chẳng khác chi nhau.
46 Và chuyện rằng, bọn cướp Ga Đi An Tôn đã lan tràn khắp trong xứ; và ngoại trừ

các môn đồ của Chúa Giê Su, thì chẳng còn ai là người ngay chính nữa. Và dân chúng
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tích lũy vàng bạc đầy kho và giao dịch buôn bán mọi thứ hàng hóa.
47 Và chuyện rằng, sau khi ba trăm lẻ năm năm đã trôi qua, (lúc ấy dân chúng vẫn còn

sống trong sự tà ác) A Mốt qua đời; và em ông là Am Ma Rôn thay ông ghi chép biên
sử.

48 Và chuyện rằng, khi ba trăm hai mươi năm đã trôi qua, vì sự bắt buộc của Đức
Thánh Linh, Am Ma Rôn quả thật đã cất giấu những biên sử thiêng liêng—phải, tất
cả những biên sử thiêng liêng đã được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác—cho
đến năm thứ ba trăm hai mươi, kể từ khi Đấng Ky Tô hiện đến.

49 Và ông đã cất giấu những biên sử đó trong Chúa, để một ngày kia, những vật này
sẽ lại đến với dân còn sót lại của gia tộc Gia Cốp, đúng theo những lời tiên tri và các
điều hứa hẹn của Chúa. Và như vậy là chấm dứt biên sử của Am Ma Rôn.
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SáchMặcMôn
MặcMôn 1

1 Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, ghi chép những điều tôi đã thấy và nghe, và tôi gọi biên sử
này là Sách Mặc Môn.

2 Vào lúc Am Ma Rôn cất giấu các biên sử trong Chúa, ông có đến gặp tôi, (lúc đó
tôi độ chừng mười tuổi, và tôi đã bắt đầu được dạy dỗ theo cách thức mà dân tôi được
giáo dục) và Am Ma Rôn bảo tôi rằng: Ta nhận thấy em là một đứa trẻ đứng đắn và
biết quan sát nhanh nhạy;

3 Vậy nên, khi nào em được hai mươi bốn tuổi, ta muốn em ghi nhớ những điều em
đã quan sát về dân này; và khi đến tuổi đó, em hãy đi đến xứ An Tum, tìm đến ngọn
đồi có tên là Sim; ở đó ta đã cất giữ trong Chúa tất cả những bảng khắc thiêng liêng có
liên hệ đến dân này.

4 Và này, em sẽ lấy những bảng khắc Nê Phi; còn những bảng còn lại, em hãy để
nguyên chỗ cũ; rồi em hãy ghi khắc tất cả những điều em đã quan sát về dân này lên
các bảng khắc Nê Phi.

5 Và tôi, Mặc Môn, con cháu của Nê Phi, (và thân phụ tôi cũng có tên là Mặc Môn)
tôi đã ghi nhớ những điều Am Ma Rôn truyền bảo tôi.

6 Và chuyện rằng, khi tôi được mười một tuổi, cha tôi đã đem tôi đến xứ phía nam,
ở tận xứ Gia Ra Hem La.

7 Khắp trong xứ có đầy nhà cửa dinh thự, và dân chúng thì đông như cát biển.
8 Và chuyện rằng, trong năm này, chiến tranh bắt đầu xảy ra giữa dân Nê Phi, là dân

gồm có dân Nê Phi, dân Gia Cốp, dân Giô Sép, và dân Giô Ram; và chiến tranh này
xảy ra giữa dân Nê Phi với dân La Man và dân Lê Mu Ên cùng dân Ích Ma Ên.

9 Giờ đây dân La Man cùng dân Lê Mu Ên và dân Ích Ma Ên đều được gọi chung là
dân La Man, và hai bên giao chiến với nhau là dân Nê Phi và dân La Man.

10 Và chuyện rằng, cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu xảy ra tại biên giới xứ Gia Ra
Hem La, gần bên sông Si Đôn.

11 Và chuyện rằng, dân Nê Phi quy tụ được một số người đông tới hơn ba chục ngàn.
Và chuyện rằng, trong năm này, một số trận chiến đã xảy ra, và trong những trận
chiến đó, dân Nê Phi đã đánh thắng dân La Man và sát hại chúng rất nhiều.

12 Và chuyện rằng, dân La Man từ bỏ ý đồ của chúng, và hòa bình được tái lập trong
xứ; sự thái bình ấy được kéo dài trong một thời gian độ bốn năm, không có sự đổ máu
nào xảy ra.

13 Nhưng sự tà ác thì dẫy đầy khắp xứ, đến nỗi Chúa phải đem đi khỏi những môn đồ
yêu mến của Ngài, và những phép lạ cùng việc chữa lành bệnh cũng ngưng lại vì sự bất
chính của dân chúng.

14 Và không có một ân tứ nào của Chúa được ban cho, và Đức Thánh Linh cũng
chẳng giáng xuống một ai vì sự tà ác và vô tín ngưỡng của họ.

15 Và lúc đó tôi được mười lăm tuổi và có một tâm hồn đứng đắn nên tôi được Chúa
viếng thăm, và tôi đã nếm qua và biết được lòng nhân từ của Chúa Giê Su.

16 Và tôi đã cố gắng thuyết giảng cho dân này nghe, nhưng miệng tôi phải ngậm lại,
và tôi bị cấm không được thuyết giảng cho họ; vì này, họ đã cố tình phản nghịch
Thượng Đế của họ; và các môn đồ yêu mến của Ngài đã bị cất đi khỏi xứ cũng vì sự
bất chính của họ.

17 Nhưng tôi vẫn ở lại với họ, và tôi bị ngăn cấm không được thuyết giảng cho họ, vì
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lòng dạ họ chai đá; và cũng vì lòng dạ họ chai đá nên xứ sở phải bị rủa sả cho lợi ích
của họ.

18 Và bọn cướp Ga Đi An Tôn trong đám dân La Man đã hoành hành khắp xứ, đến
nỗi dân cư trong xứ phải bắt đầu chôn giấu của cải của họ xuống đất; và những của cải
ấy cũng bắt đầu tuột khỏi tay họ, vì Chúa đã rủa sả xứ này, để cho họ không nắm giữ
hay bảo tồn của cải ấy được nữa.

19 Và chuyện rằng, những chuyện phù thủy, đồng bóng, tà thuật, và những chuyện
thuộc quyền lực của ác quỷ đã lan tràn khắp xứ, khiến cho mọi lời nói của A Bi Na Đi
và của Sa Mu Ên, người La Man, đều được ứng nghiệm.

MặcMôn 2
1 Và chuyện rằng, cũng trong năm đó lại bắt đầu có chiến tranh giữa dân Nê Phi và dân

La Man. Và mặc dù tôi còn trẻ tuổi nhưng lại có vóc dáng to lớn nên dân Nê Phi lập
tôi lên làm người lãnh đạo họ, hay là người chỉ huy quân đội của họ.

2 Vậy nên, chuyện rằng, lúc được mười sáu tuổi, tôi cầm đầu một đạo quân Nê Phi
để đi đánh dân La Man. Và thế là ba trăm hai mươi sáu năm đã trôi qua.

3 Và chuyện rằng, đến năm ba trăm hai mươi bảy, dân La Man kéo đến đánh chúng
tôi với một lực lượng vô cùng hùng hậu, đến nỗi làm cho quân tôi phải khiếp sợ; vậy
nên, họ không muốn giao tranh và bắt đầu rút lui về các xứ miền bắc.

4 Và chuyện rằng, chúng tôi đi đến thành phố An Gô La và chiếm thành phố ấy, và ở
đó chúng tôi chuẩn bị để tự vệ chống lại dân La Man. Và chuyện rằng, chúng tôi củng
cố thành phố ấy với tất cả khả năng của mình; nhưng, mặc dù với bao đồn lũy, dân La
Man vẫn tiến đánh chúng tôi và đẩy bật chúng tôi ra khỏi thành phố.

5 Và chúng còn đánh đuổi chúng tôi ra khỏi xứ Đa Vít nữa.
6 Và chúng tôi phải ra đi đến xứ Giô Suê ở biên thùy hướng tây cạnh bờ biển.
7 Và chuyện rằng, chúng tôi quy tụ dân của chúng tôi lại càng nhanh càng tốt, để

chúng tôi có thể lập họ thành một khối.
8 Nhưng này, trong xứ đầy quân cướp và dân La Man; và mặc dầu sự hủy diệt lớn lao

đã treo trên đầu dân tôi, nhưng họ vẫn không hối cải những việc làm xấu xa của mình;
vậy nên, sự đổ máu và tàn sát lan tràn trên khắp xứ sở, cả phía dân Nê Phi cũng như
phía dân La Man; và đó là một cuộc xáo trộn toàn diện trên khắp lãnh thổ.

9 Và giờ đây, dân La Man có một vị vua tên là A Rôn. Hắn đến đánh chúng tôi với
một đạo binh bốn mươi bốn ngàn quân. Và này, tôi đương đầu với hắn với một đạo
binh bốn mươi hai ngàn quân. Và chuyện rằng, với đạo quân của tôi, tôi đánh hắn
phải bỏ chạy. Và này, khi tất cả những sự việc này đã kết thúc thì năm thứ ba trăm ba
mươi cũng trôi qua.

10 Và chuyện rằng, dân Nê Phi bắt đầu hối cải về sự bất chính của mình, và bắt đầu
khóc than đúng như lời tiên tri của tiên tri Sa Mu Ên; vì này, chẳng có một ai giữ được
của cải riêng của mình, vì trong xứ có rất nhiều quân trộm cướp, giết người, nhiều kẻ
tà thuật và phù thủy.

11 Do đó mà sự than khóc và tang tóc bắt đầu nổi lên khắp xứ, cũng vì những điều
này, và đặc biệt hơn là trong đám dân Nê Phi.

12 Và chuyện rằng, tôi, Mặc Môn, khi thấy sự than khóc, tang tóc và buồn rầu của họ
trước mặt Chúa như vậy, thì tôi lại cảm thấy hân hoan trong lòng, vì tôi biết lòng
thương xót và sự nhịn nhục của Chúa, nên tôi nghĩ rằng Ngài sẽ thương xót họ để họ
được trở thành một dân tộc ngay chính như trước.
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13 Nhưng này, nỗi vui mừng của tôi thật là hão huyền, vì sự buồn rầu của họ không
đưa họ tới sự hối cải, bởi vì lòng nhân từ của Thượng Đế; nhưng đúng hơn, sự buồn
rầu của họ chỉ là sự buồn rầu của kẻ bị kết tội, vì Chúa không muốn luôn luôn để họ
sung sướng trong tội lỗi.

14 Và họ không đến cùng Chúa Giê Su với tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối;
trái lại họ nguyền rủa Thượng Đế, và muốn được chết đi. Tuy nhiên họ vẫn dùng
gươm chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình.

15 Và chuyện rằng, sự buồn rầu lại trở lại với tôi, và tôi nhận thấy rằng đối với họ,
những ngày đầy ân điển đã qua mất rồi, cả về phần xác lẫn phần hồn; vì tôi thấy có
hằng ngàn người trong bọn họ bị chém ngã do sự phản nghịch công khai với Thượng
Đế của họ, và xác nằm chất đống như những đống phân bón trên mặt đất. Và như vậy
là ba trăm bốn mươi bốn năm đã trôi qua.

16 Và chuyện rằng, đến năm thứ ba trăm bốn mươi lăm, dân Nê Phi bắt đầu chạy trốn
dân La Man; và họ bị chúng rượt đuổi mãi cho đến khi họ đến được xứ Gia Sơn,
chúng mới có thể chận họ được trong cuộc lui quân của họ.

17 Và bấy giờ, thành phố Gia Sơn ở gần nơi mà Am Ma Rôn đã cất giấu các biên sử
cho mục đích của Chúa, để chúng khỏi bị tiêu hủy. Và này, tôi đã ra đi theo lời dặn
của Am Ma Rôn, và tôi đã lấy những bảng khắc Nê Phi và đã làm một biên sử theo
như lời dặn của Am Ma Rôn.

18 Và trên các bảng khắc Nê Phi, tôi ghi chép đầy đủ tất cả những điều tà ác và khả ố;
nhưng trên những bảng khắc này, tôi không ghi hết những điều tà ác và khả ố của họ;
vì này, một cảnh tượng về những điều tà ác và khả ố liên tục xảy ra trước mắt tôi kể từ
ngày tôi có đủ trí óc để quan sát những hành vi của loài người.

19 Và khốn thay cho tôi, vì sự tà ác của họ; vì suốt đời lòng tôi tràn ngập những nỗi
đau buồn vì sự tà ác của họ; tuy nhiên, tôi biết rằng tôi sẽ được nâng cao vào ngày sau
cùng.

20 Và chuyện rằng, trong năm này, dân Nê Phi lại bị săn đuổi. Và chuyện rằng, chúng
tôi bị đánh đuổi cho tới khi chúng tôi chạy về hướng bắc đến xứ có tên là Sem.

21 Và chuyện rằng, chúng tôi củng cố lại thành phố Sem, và cố gắng quy tụ dân chúng
lại càng nhiều càng tốt, để may ra có thể cứu họ khỏi bị hủy diệt.

22 Và chuyện rằng, đến năm thứ ba trăm bốn mươi sáu, chúng lại bắt đầu tiến đánh
chúng tôi nữa.

23 Và chuyện rằng, tôi ngỏ lời cùng dân tôi và tha thiết thúc giục họ mạnh dạn đứng
lên chống lại dân La Man để chiến đấu bảo vệ vợ con, gia đình nhà cửa và quê hương
của họ.

24 Và lời nói của tôi đã thức tỉnh lòng hăng hái của họ phần nào, khiến họ không còn
chạy trốn dân La Man nữa, mà trái lại họ chống cự với chúng một cách bạo dạn.

25 Và chuyện rằng, chúng tôi đem một đạo quân ba chục ngàn người chống với một
đạo quân năm chục ngàn người. Và chuyện rằng, chúng tôi đã chống cự lại rất quyết
liệt, khiến chúng phải chạy trốn chúng tôi.

26 Và chuyện rằng, khi chúng bỏ chạy, chúng tôi xua quân đuổi theo, và chúng tôi đã
bắt kịp chúng và đánh bại chúng; nhưng sức mạnh của Chúa không ở với chúng tôi;
phải, chúng tôi bị bỏ mặc một mình, và Thánh Linh của Chúa không ở trong chúng
tôi; vậy nên chúng tôi trở nên yếu đuối chẳng khác chi các anh em của chúng tôi.

27 Và lòng tôi lại buồn rầu vì tai họa lớn lao này xảy đến cho dân tôi, vì sự tà ác và
những điều khả ố của họ. Nhưng này, chúng tôi vẫn tiến đánh dân La Man và bọn
cướp Ga Đi An Tôn, cho đến khi chúng tôi chiếm lại được những đất đai thừa hưởng
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của mình.
28 Và năm thứ ba trăm bốn mươi chín đã trôi qua. Và đến năm thứ ba trăm năm

mươi, chúng tôi lập một hiệp ước với dân La Man và bọn cướp Ga Đi An Tôn. Trong
hiệp ước đó, chúng tôi thỏa thuận phân chia những đất đai thừa hưởng của chúng tôi.

29 Và dân La Man dành cho chúng tôi phần đất miền bắc, phải, cho tới dải đất hẹp
dẫn đến phần đất miền nam. Và chúng tôi nhường hết phần đất miền nam cho dân
La Man.

MặcMôn 3
1 Và chuyện rằng, dân La Man đã không đến gây chiến nữa cho đến khi mười năm sau

đó đã trôi qua. Và này, tôi đã cho dân tôi, là dân Nê Phi, sửa soạn xứ sở và khí giới để
phòng bị trong những ngày có chiến tranh.

2 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng tôi: Hãy kêu gọi dân này—Các ngươi hãy hối
cải và đến cùng ta, các ngươi hãy chịu phép báp têm và xây dựng lại giáo hội của ta, rồi
các người sẽ được dung tha.

3 Và tôi đã kêu gọi dân này như vậy, nhưng vô hiệu quả; và họ không nhận thức
được rằng, chính Chúa đã dung tha họ và ban cho họ một cơ hội để hối cải. Và này,
họ đã chai đá trong lòng chống lại Chúa, Thượng Đế của họ.

4 Và chuyện rằng, khi năm thứ mười này đã trôi qua, tính chung là ba trăm sáu mươi
năm kể từ ngày Đấng Ky Tô hiện đến, vua của dân La Man có gởi cho tôi một bức thư,
báo cho tôi biết rằng, họ đang chuẩn bị để đến đánh chúng tôi lần nữa.

5 Và chuyện rằng, tôi ra lệnh cho dân tôi phải quy tụ lại tại xứ Hoang Vu, trong
thành phố nằm trên biên giới cạnh dải đất hẹp dẫn đến xứ phương nam.

6 Và ở đấy, chúng tôi cho quân trấn đóng để ngăn chận quân La Man, không cho
chúng chiếm phần lãnh thổ nào của chúng tôi; như vậy là chúng tôi đã đem hết lực
lượng ra tăng cường để chống lại chúng.

7 Và chuyện rằng, vào năm thứ ba trăm sáu mươi mốt, dân La Man đã tiến xuống
thành phố Hoang Vu để đánh chúng tôi; và chuyện rằng, trong năm đó, chúng tôi đã
đánh bại chúng khiến chúng phải rút quân về lãnh thổ của chúng.

8 Và đến năm thứ ba trăm sáu mươi hai, chúng lại đến gây chiến với chúng tôi. Và
chúng tôi cũng đánh bại chúng, giết chết được một số lớn quân lính của chúng và
ném thây chúng xuống biển.

9 Và giờ đây, vì những chiến công lớn lao như vậy nên dân tôi, tức là dân Nê Phi, lại
bắt đầu khoe khoang sức mạnh của mình, và cũng bắt đầu thề với trời rằng, họ sẽ trả
thù cho máu của đồng bào họ đã bị quân thù giết chết.

10 Và họ còn thề với trời và với ngai của Thượng Đế rằng, họ nhất quyết tiến lên đánh
quân thù và khai trừ chúng khỏi xứ sở.

11 Và chuyện rằng, tôi, Mặc Môn, nhất định từ chối không nhận làm người chỉ huy
và lãnh đạo dân này kể từ nay trở về sau, vì sự tà ác và khả ố của họ.

12 Vì này, mặc dù họ tà ác nhưng đã bao lần tôi chỉ huy họ trong nhiều trận chiến, và
đã hết lòng yêu mến họ, theo như tình thương yêu của Thượng Đế hằng có trong tôi.
Tôi đã đem hết tâm hồn ra cầu nguyện lên Thượng Đế suốt ngày cho họ; tuy nhiên
việc ấy không có đức tin, vì lòng dạ họ chai đá.

13 Đã ba lần tôi giải thoát họ khỏi bàn tay kẻ thù, vậy mà họ vẫn không hối cải tội lỗi
của mình.

14 Và khi họ thề qua những điều mà Chúa, Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô, đã cấm
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đoán họ, rằng họ sẽ tiến đánh kẻ thù của họ và trả thù cho máu của đồng bào họ, này,
tiếng nói của Chúa đã đến với tôi mà rằng:

15 Sự trả thù thuộc về ta, và ta sẽ đền trả; và vì dân này không hối cải sau khi ta đã giải
thoát chúng, này, chúng sẽ bị khai trừ khỏi mặt đất.

16 Và chuyện rằng, tôi nhất định từ chối việc tiến đánh kẻ thù; và tôi đã làm theo lời
Chúa đã truyền lệnh cho tôi; và tôi chỉ giữ vai trò một nhân chứng thụ động để biểu
lộ cho thế gian biết những điều tôi nghe thấy theo sự biểu lộ của Thánh Linh là Đấng
đã làm chứng về những điều sẽ xảy đến.

17 Vậy nên, tôi viết cho các người là những người Dân Ngoại và luôn cả cho những
người trong gia tộc Y Sơ Ra Ên, khi nào công việc bắt đầu, thì các người sắp chuẩn bị
mà trở về đất thừa hưởng của mình;

18 Phải, này, tôi viết cho tất cả mọi người ở các nơi tận cùng của trái đất; phải, cho các
người trong mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên, là những người sẽ bị xét xử tùy theo những
việc làm của mình bởi mười hai vị được Chúa Giê Su chọn lựa làm môn đồ của Ngài
tại xứ Giê Ru Sa Lem.

19 Và tôi cũng viết cho những người còn sót lại của dân này, là những người sẽ bị xét
xử bởi mười hai vị khác được Chúa Giê Su chọn lựa tại xứ này; và mười hai vị này sẽ bị
xét xử bởi mười hai vị kia là những vị được Chúa Giê Su chọn lựa tại xứ Giê Ru Sa
Lem.

20 Và những điều này tôi đã được Thánh Linh biểu lộ cho biết; vậy nên, tôi viết cho
tất cả các người. Và cũng vì lý do này mà tôi viết cho các người, để các người biết rằng,
tất cả các người sẽ phải đứng trước ghế phán xét của Đấng Ky Tô, phải, tất cả mọi
người thuộc gia đình nhân loại của A Đam; và các người đều phải đứng chịu sự phán
xét về việc làm của mình, dù thiện hay ác;

21 Và hơn nữa, để các người có thể tin vào phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, là phúc
âm mà các người sẽ có ở giữa các người; và còn để cho dân Do Thái, là dân giao ước
của Chúa, có nhân chứng khác, ngoài Đấng mà họ đã thấy và nghe, rằng Chúa Giê Su,
Đấng đã bị họ giết chết, chính là Đấng Ky Tô và chính là Thượng Đế vậy.

22 Và tôi mong rằng, tôi có thể thuyết phục được tất cả mọi người ở các nơi tận cùng
của trái đất hối cải và chuẩn bị để đứng trước ghế phán xét của Đấng Ky Tô.

MặcMôn 4
1 Và giờ đây chuyện rằng, đến năm thứ ba trăm sáu mươi ba, dân Nê Phi xuất quân khỏi

xứ Hoang Vu, tiến đánh dân La Man.
2 Và chuyện rằng, quân đội Nê Phi bị đánh bật về xứ Hoang Vu. Và trong lúc họ

đang còn mệt mỏi thì một đạo quân sung sức của dân La Man đến đánh họ; và họ
phải đương đầu trong một trận chiến vô cùng ác liệt, đến nỗi dân La Man chiếm được
thành phố Hoang Vu và giết chết rất nhiều dân Nê Phi cùng bắt nhiều tù binh.

3 Và số còn lại chạy trốn và đến gia nhập dân cư trong thành phố Tê An Cum. Bấy
giờ, thành phố Tê An Cum nằm ở biên giới cạnh bờ biển, và cũng ở gần thành phố
Hoang Vu.

4 Và vì quân đội Nê Phi tiến đánh dân La Man nên họ mới bắt đầu bị đánh bại; nếu
không thì dân La Man đã chẳng làm gì được họ.

5 Nhưng này, những sự đoán phạt của Thượng Đế sẽ đuổi kịp những kẻ tà ác; và
cũng chính do những kẻ tà ác này mà những kẻ tà ác kia bị trừng phạt; vì chính kẻ tà
ác đã sách động trái tim con cái loài người khiến gây ra cảnh đổ máu.
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6 Và chuyện rằng, dân La Man đã chuẩn bị để tiến đánh thành phố Tê An Cum.
7 Và chuyện rằng, vào năm thứ ba trăm sáu mươi bốn, dân La Man tiến đánh thành

phố Tê An Cum để chúng có thể chiếm thành phố Tê An Cum này nữa.
8 Và chuyện rằng, chúng bị dân Nê Phi đánh lui và đẩy lùi lại. Và khi dân Nê Phi

thấy rằng họ đã đẩy lui được dân La Man, họ lại khoe khoang sức mạnh của mình; và
họ đem hết sức mạnh của mình để đánh chiếm lại thành phố Hoang Vu.

9 Và giờ đây tất cả những việc này đã xảy ra, và có hàng ngàn người bị giết giữa hai
phe, cả dân Nê Phi lẫn dân La Man.

10 Và chuyện rằng, năm thứ ba trăm sáu mươi sáu đã trôi qua, và dân La Man lại đến
gây chiến với dân Nê Phi. Vậy mà dân Nê Phi vẫn không hối cải về những điều xấu xa
họ đã làm, trái lại họ vẫn tiếp tục sống mãi trong sự tà ác của mình.

11 Và không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hay không có một người nào có
thể viết lại một cách đầy đủ những cảnh đổ máu và tàn sát ghê rợn giữa hai phe dân
Nê Phi và dân La Man; vì lòng dạ mọi người đều chai đá nên họ lấy làm thích thú tiếp
tục gây cảnh đổ máu.

12 Và từ trước tới giờ, trong tất cả con cháu của Lê Hi chưa từng thấy có một sự tà ác
nào lớn lao như vậy, dù là trong tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên cũng chưa bao giờ có như
trong đám dân này, theo như lời Chúa phán.

13 Và chuyện rằng, dân La Man đã chiếm được thành phố Hoang Vu, và sở dĩ như vậy
là vì quân số của chúng đông hơn quân số của dân Nê Phi rất nhiều.

14 Và chúng còn tiến quân lên đánh chiếm thành phố Tê An Cum. Chúng đánh đuổi
dân cư ngụ trong thành phố ra ngoài, và bắt cầm tù cả đàn bà lẫn trẻ con, và đem họ
làm vật hy sinh, tế các tượng thần của chúng.

15 Và chuyện rằng, đến năm thứ ba trăm sáu mươi bảy, dân Nê Phi vô cùng tức giận vì
dân La Man đã đem vợ con của họ làm vật hy sinh tế thần, nên họ tiến đánh dân La
Man với tất cả lòng căm tức cùng cực, đến nỗi họ đánh bại được dân La Man và đuổi
chúng ra khỏi xứ của họ.

16 Và dân La Man không còn trở lại đánh phá dân Nê Phi nữa cho đến năm thứ ba
trăm bảy mươi lăm.

17 Và trong năm này, chúng lại đem hết lực lượng của chúng tiến đánh dân Nê Phi; và
người ta không thể đếm được chúng, vì quân số của chúng quá đông.

18 Và từ đó trở đi, dân Nê Phi không còn thắng thế dân La Man được nữa, nhưng bắt
đầu bị chúng quét sạch, chẳng khác chi hạt sương dưới ánh mặt trời.

19 Và chuyện rằng, dân La Man tiến đánh thành phố Hoang Vu, và một trận chiến vô
cùng ác liệt đã diễn ra trong xứ Hoang Vu, và trong trận chiến này chúng đã đánh bại
dân Nê Phi.

20 Và họ lại phải bỏ chạy trốn chúng đến thành phố Bô Ô; và ở đấy họ chống cự với
dân La Man một cách vô cùng gan dạ, đến nỗi dân La Man không đánh bại được họ
cho đến khi chúng đến đánh lần thứ hai.

21 Và khi chúng đến đánh lần thứ hai, thì dân Nê Phi bị đánh bại và bị sát hại trong
một cuộc tàn sát vô cùng lớn lao; và vợ con họ lại bị đem làm vật hy sinh tế thần.

22 Và chuyện rằng, dân Nê Phi lại phải chạy trốn chúng, dẫn theo tất cả dân cư trong
các thành phố và luôn cả dân cư trong các làng mạc.

23 Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, thấy dân La Man sắp chiếm cứ hết xứ sở, nên tôi đi vào
đồi Sim lấy tất cả các biên sử mà Am Ma Rôn đã chôn giấu cho mục đích của Chúa.
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MặcMôn 5
1 Và chuyện rằng, tôi đã đi đến với dân Nê Phi, và đã hối cải vì có lời thề không giúp họ

nữa; và rồi họ lại giao cho tôi chức vụ chỉ huy các đạo quân của họ, vì họ xem tôi như
người có thể giải thoát họ khỏi các nỗi thống khổ.

2 Nhưng này, tôi không có chút hy vọng nào, vì tôi biết sự đoán phạt của Chúa sẽ
giáng xuống trên họ; vì họ không hối cải những điều bất chính của họ, chỉ biết tranh
đấu cho sự sống còn của họ mà không kêu cầu đến Đấng đã tạo ra mình.

3 Và chuyện rằng, dân La Man đến đánh chúng tôi khi chúng tôi đã chạy đến thành
phố Giô Đanh; nhưng này, chúng bị đẩy lui nên lần đó chúng không lấy được thành
phố này.

4 Và chuyện rằng, chúng lại đến đánh chúng tôi nữa, và chúng tôi vẫn giữ vững được
thành phố. Và dân Nê Phi còn giữ vững được nhiều thành phố khác, nhờ có các đồn
lũy ngăn chận không cho chúng tiến vào những vùng đất chạy dài trước mặt chúng
tôi, để hủy diệt dân cư trong xứ chúng tôi.

5 Và chuyện rằng, tất cả những nơi nào chúng tôi đã đi qua trước đây, mà dân cư của
những nơi ấy không được quy tụ lại, nay đều bị dân La Man hủy diệt; các thị xã, làng
mạc, thành phố đều bị đốt cháy hết; và như vậy là năm ba trăm bảy mươi chín đã trôi
qua.

6 Và chuyện rằng, đến năm ba trăm tám mươi, dân La Man lại đến gây chiến với
chúng tôi, và chúng tôi đã chống cự lại chúng hết sức gan dạ; nhưng thật hoài công vô
ích, vì quân số của chúng quá đông nên chúng đã chà đạp dânNê Phi dưới chân chúng.

7 Và chuyện rằng chúng tôi lại phải chạy trốn, và những ai chạy trốn nhanh hơn dân
La Man thì được thoát; còn những ai chậm chân hơn dân La Man đều bị chúng càn
quét và hủy diệt.

8 Và giờ đây này, tôi, Mặc Môn, không muốn làm ray rứt trong tâm hồn loài người
bằng cách bày ra trước mắt họ những cảnh tượng đổ máu khủng khiếp và những cuộc
tàn sát kinh hồn như đã bày ra trước mắt tôi; nhưng tôi biết rằng, những điều này
chắc chắn sẽ được tiết lộ, và tất cả những gì bị che giấu sẽ phải được phơi bày ra trên
khắp các mái nhà—

9 Và ngoài ra, sự hiểu biết những điều này cũng sẽ đến với dân còn sót lại của dân
này, và cũng sẽ đến với những người Dân Ngoại, tức là những người mà Chúa có phán
bảo rằng, sẽ làm cho dân này phân tán, và dân này sẽ bị xem như không có ở giữa
họ—vậy nên tôi chỉ viết một bảng tóm lược ngắn, chứ không dám thuật lại đầy đủ
những gì tôi đã thấy, vì tôi đã được lệnh như vậy, và ngoài ra để cho các người khỏi
phải quá buồn rầu vì sự tà ác của dân này.

10 Và giờ đây này, tôi nói điều này với dòng dõi của họ, và luôn cả với những người
Dân Ngoại là những người đã chăm sóc cho gia tộc Y Sơ Ra Ên, ngõ hầu họ nhận
thức được và hiểu rõ phước lành do từ đâu đến với họ.

11 Vì tôi biết rằng, những người này sẽ buồn rầu cho tai họa đến với gia tộc Y Sơ Ra
Ên; phải, họ sẽ buồn rầu vì dân này bị hủy diệt; họ sẽ buồn rầu vì dân này đã không
hối cải để được ôm chặt trong cánh tay của Chúa Giê Su.

12 Giờ đây, những điều này được ghi chép cho dân còn sót lại của gia tộc Gia Cốp; và
những điều này được ghi chép theo thể thức trên đây là vì Thượng Đế biết rằng sự tà
ác sẽ ngăn cản không cho họ biết những điều này; và những điều này phải được giấu
trong Chúa và chỉ xuất hiện vào kỳ định của Ngài.

13 Và đây là lệnh truyền mà tôi đã nhận được; và này, những điều này sẽ xuất hiện
theo lệnh truyền của Chúa, khi Ngài thấy thích hợp theo sự thông sáng của Ngài.
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14 Và này, những điều này sẽ đến với dân Do Thái là những kẻ không tin; và cũng vì ý
định này mà những điều này phải đến—để họ có thể được thuyết phục rằng, Chúa
Giê Su chính là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống; rằng qua Vị Nam
Tử Yêu Dấu nhất của Ngài, Đức Chúa Cha có thể thực hiện được mục đích lớn lao và
vĩnh cửu trong việc phục hồi dân Do Thái, hay tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên, được trở về
xứ thừa hưởng của họ, mà Chúa, Thượng Đế của họ, đã ban cho họ, để làm tròn giao
ước của Ngài;

15 Và cũng để cho dòng dõi của dân này có thể trọn vẹn tin vào phúc âm của Ngài, là
phúc âm sẽ do Dân Ngoại đem lại cho họ; vì dân này sẽ bị phân tán, và trở thành một
dân tộc đen đúa, dơ bẩn và ghê tởm mà chúng ta không ai có thể mô tả được, phải,
còn hơn cả dân La Man nữa, và sở dĩ bị như vậy là vì sự chẳng tin và sự tôn thờ thần
tượng của họ.

16 Vì này, Thánh Linh của Chúa đã không còn tranh đấu với những người cha của họ
nữa. Họ đã sống không có Đấng Ky Tô và Thượng Đế trong thế gian này, và họ bị trôi
giạt khắp nơi, chẳng khác chi trấu bay trước gió.

17 Có một thời họ cũng là một dân tộc khả ái, và họ đã từng được Đấng Ky Tô chăn
dắt; phải, họ còn được cả Thượng Đế Đức Chúa Cha hướng dẫn nữa.

18 Nhưng giờ đây, này, họ bị Sa Tan lôi đi như trấu bay trước gió, hay như con thuyền
bấp bênh trôi trên sóng, không buồm không neo, chẳng có gì lèo lái nó đi; và chiếc
thuyền này ra sao thì họ cũng sẽ như vậy.

19 Và này, Chúa đã để dành những phước lành của họ, những phước lành mà lẽ ra họ
đã được ban cho trong xứ, cho những người Dân Ngoại là những người sẽ chiếm hữu
đất này.

20 Nhưng này, chuyện rằng, họ sẽ bị những người Dân Ngoại đánh đuổi và phân tán;
và sau khi họ bị những người Dân Ngoại đánh đuổi và phân tán, này, lúc đó Chúa sẽ
nhớ lại giao ước Ngài đã lập với Áp Ra Ham và tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên.

21 Và Chúa cũng sẽ nhớ tới những lời cầu nguyện mà những người ngay chính đã cầu
nguyện lên Ngài giùm cho họ.

22 Và rồi lúc đó, hỡi Dân Ngoại, làm sao các người có thể đương cự nổi quyền năng
củaThượngĐế, ngoại trừ các người hối cải và từ bỏ những đường lối xấu xa củamình?

23 Các người há không biết rằng mình đang ở trong tay Thượng Đế hay sao? Các
người há không biết rằng Ngài có tất cả mọi quyền năng, và với lệnh truyền vĩ đại của
Ngài, quả đất này có thể cuộn tròn lại như một cuộn giấy hay sao?

24 Vậy thì các người hãy hối cải và hãy hạ mình trước mặt Ngài, bằng không thì Ngài
sẽ đem công lý mà trừng phạt các người—và những dân còn sót lại của dòng dõi Gia
Cốp sẽ xông vào các người chẳng khác chi sư tử, và sẽ xé các người làm muôn mảnh, và
sẽ chẳng có ai đến cứu các người.

MặcMôn 6
1 Và giờ đây tôi chấm dứt biên sử của tôi nói về sự hủy diệt của dân tôi là dân Nê Phi.

Và chuyện rằng, chúng tôi tiến đến trước mặt dân La Man.
2 Và tôi, Mặc Môn, viết một bức thư gởi cho vua dân La Man, yêu cầu ông để cho

chúng tôi tập họp dân của chúng tôi lại tại xứ Cơ Mô Ra, cạnh một ngọn đồi có tên là
Cơ Mô Ra, và ở đó chúng tôi sẽ giao chiến với họ.

3 Và chuyện rằng, vua dân La Man chấp thuận lời thỉnh nguyện của tôi.
4 Và chuyện rằng, chúng tôi tiến đến xứ Cơ Mô Ra và chúng tôi dựng lều trại quanh
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đồi Cơ Mô Ra, là một vùng có nhiều hồ, ao, sông ngòi, và suối nước, và ở đó chúng tôi
có hy vọng được nhiều lợi thế hơn dân La Man.

5 Và khi ba trăm tám mươi bốn năm đã trôi qua, chúng tôi đã tập họp tất cả những
dân còn lại của mình tại xứ Cơ Mô Ra.

6 Và chuyện rằng, khi chúng tôi đã tập họp được tất cả dân của mình lại trên xứ Cơ
Mô Ra, này, tôi, Mặc Môn, bắt đầu già yếu; và tôi biết rằng đây là cuộc chiến đấu cuối
cùng của dân tôi, và vì tôi đã được Chúa truyền lệnh là tôi không được để cho các biên
sử thiêng liêng đã được lưu truyền từ đời các tổ phụ của chúng tôi phải rơi vào tay dân
La Man, (vì dân La Man sẽ tiêu hủy những vật ấy) vậy nên, tôi đã làm biên sử này từ
các bảng khắc Nê Phi, và chôn giấu trên đồi Cơ Mô Ra tất cả những biên sử mà tôi đã
được bàn tay của Chúa ủy thác, chỉ trừ một số ít bảng khắc này tôi trao cho con trai
tôi là Mô Rô Ni.

7 Và chuyện rằng, dân tôi cùng với vợ con họ đứng nhìn những đạo quân La Man
tiến về phía mình, và với vẻ sợ hãi khủng khiếp về sự chết chóc tràn đầy trong tim tất
cả những kẻ tà ác, họ đang đón chờ chúng đến.

8 Và chuyện rằng, chúng tiến đến giao chiến với chúng tôi, và tất cả mọi người đều
thấy khiếp đảm về quân số đông đảo của chúng.

9 Và chuyện rằng, chúng xông đến đánh dân tôi bằng gươm, cung, tên, rìu, và bằng
đủ loại vũ khí chiến tranh.

10 Và chuyện rằng, quân tôi bị chém ngã, phải, ngay cả mười ngàn quân của tôi là
những người ở cùng tôi, và tôi cũng bị thương ngã xuống giữa bọn họ; và chúng vượt
qua bên cạnh tôi nhưng không kết liễu đời tôi.

11 Và sau khi chúng đi qua và chém ngã tất cả dân tôi, chỉ còn lại hai mươi bốn người
chúng tôi mà thôi (trong số này có con trai tôi là Mô Rô Ni). Chúng tôi được sống sót
giữa những xác chết của dân mình, và đến ngày hôm sau, khi quân La Man đã rút về
trại của chúng, thì từ trên đỉnh đồi Cơ Mô Ra, chúng tôi nhìn thấy mười ngàn quân
của mình đã bị chém ngã, đó là những quân đã do tôi chỉ huy xông ra mặt trận.

12 Và chúng tôi cũng nhìn thấy mười ngàn quân thuộc dân tôi do con trai tôi là Mô
Rô Ni chỉ huy.

13 Và này, mười ngàn quân của Ghi Ghi Đô Na cũng ngã gục, và ông ta cũng ngã gục
giữa đám quân ấy.

14 Và La Ma cũng ngã gục với mười ngàn quân của mình, Ghinh Ganh cũng ngã gục
với mười ngàn quân của mình, Lim Ha cũng ngã gục với mười ngàn quân của mình,
và Giê Nê Am cũng ngã gục với mười ngàn quân của mình, và luôn cả Cơ Mê Ni Ha,
Mô Rô Ni Ha, An Ti Ô Num, Síp Lom, Sem, và Giốt đều ngã gục, mỗi người với
mười ngàn quân của mình.

15 Và chuyện rằng, còn mười người khác cũng ngã gục bởi gươm đao, mỗi người với
mười ngàn quân của mình; phải, tất cả dân tôi đều ngã gục hết, chỉ trừ hai mươi bốn
người chúng tôi; và cũng có một số ít người chạy thoát được xuống miền nam, còn
một số ít khác thì ly khai theo dân La Man. Máu thịt và xương của họ rơi rải khắp mặt
đất, vì đã bị những bàn tay của kẻ giết họ bỏ mặc cho rữa nát, tan vụn, và trở về cùng
đất mẹ.

16 Và tâm hồn tôi nát tan vì đau đớn khi nhìn thấy cảnh dân tôi bị tàn sát. Rồi tôi
kêu gào mà rằng:

17 Hỡi các người xinh đẹp kia, sao các người lại đi sai đường lối của Chúa! Hỡi các
người xinh đẹp kia, sao các người lại chối bỏ Chúa Giê Su, là Đấng đã đứng dang tay
tiếp nhận các người!
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18 Này, nếu không làm như vậy thì các người đâu có ngã gục. Nhưng này, các người
đã ngã gục, và ta than khóc vì mất các người.

19 Hỡi các người, những trai xinh gái đẹp kia, hỡi các bậc cha, mẹ, vợ, chồng, hỡi
những con người xinh đẹp kia, sao các người lại có thể ngã gục được!

20 Nhưng này, các người đã ra đi rồi, và sự đau buồn của ta không thể đem các người
trở về được.

21 Và rồi đây sẽ tới ngày thể xác hữu diệt của các người sẽ khoác lên sự bất diệt, và thể
xác đang rữa nát của các người hiện nay sẽ sớm trở thành thể xác không rữa nát; và rồi
lúc đó các người sẽ phải đứng trước ghế phán xét của Đấng Ky Tô để được phán xét
tùy theo việc làm của mình; và nếu các người là những người ngay chính, thì các người
sẽ được ban phước cùng với tổ phụ các người, là những người đã ra đi trước các người.

22 Ôi, ước gì các người hối cải trước khi sự hủy diệt lớn lao này xảy đến. Nhưng này,
các người đã ra đi, và Đức Chúa Cha, phải, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu trên trời, đã
biết trạng thái của các người; và Ngài đã đối xử với các người đúng theo công lý và sự
thương xót của Ngài.

MặcMôn 7
1 Và giờ đây, này, tôi muốn nói đôi lời với những người còn lại của dân này tức là những

người được sống sót, nếu Thượng Đế ban cho họ những lời nói của tôi để họ biết
được những sự việc của tổ phụ họ; phải, tôi nói với các người, hỡi những người còn
sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên; và đây là lời tôi nói:

2 Các người hãy biết rằng các người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.
3 Các người hãy biết rằng các người phải hối cải, bằng không thì các người không

thể được cứu.
4 Các người hãy biết rằng, các người phải hạ vũ khí chiến tranh, không được vui

thích trong việc gây cảnh đổ máu, và không được cầm lại vũ khí nữa, trừ phi Thượng
Đế ra lệnh cho các người.

5 Các người hãy biết rằng, các người phải tìm hiểu tổ phụ mình, và phải hối cải tất
cả những tội lỗi và những điều bất chính của mình; các người phải tin nơi Chúa Giê
Su Ky Tô, và tin rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và Ngài đã bị người Do Thái
giết chết, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Cha Ngài đã sống lại, do đó Ngài đã
chiến thắng được nấm mồ, và nọc chết đã bị nuốt trọn nơi Ngài.

6 Và Ngài đã thực hiện sự phục sinh cho người chết, nên nhờ đó, loài người được
sống lại để đứng trước ghế phán xét của Ngài.

7 Và Ngài đã thực hiện sự cứu chuộc cho thế gian, để nhờ đó, người nào được xem là
vô tội trước mặt Ngài vào ngày phán xét thì sẽ được sống nơi hiện diện của Thượng
Đế trong vương quốc của Ngài, để đồng hát lên những lời tán mỹ không ngừng cùng
với các ca đoàn trên cao, để ca tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh
Linh, cả ba cùng là một Thượng Đế, trong một trạng thái hạnh phúc bất tận.

8 Vậy nên, hãy hối cải, chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su, và nắm vững
phúc âm của Đấng Ky Tô, là phúc âm sẽ được bày ra trước mặt các người, không phải
chỉ nằm trong biên sử này mà còn nằm trong biên sử từ dân Do Thái mà đến với Dân
Ngoại, và rồi biên sử ấy sẽ từ Dân Ngoại mà đến với các người.

9 Vì này, biên sử này được ghi chép với mục đích làm cho các người có thể tin vào
biên sử kia; và một khi các người đã tin biên sử kia thì các người cũng sẽ tin biên sử
này; và nếu các người tin biên sử này thì các người sẽ biết rõ về tổ phụ các người, và
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biết luôn cả những công việc kỳ diệu do quyền năng của Thượng Đế đã thực hiện giữa
họ.

10 Và các người cũng sẽ biết rằng, các người là dân còn sót lại của dòng dõi của Gia
Cốp; vậy nên, các người được tính vào hàng những dân tộc thuộc về giao ước đầu
tiên; và nếu các người tin nơi Đấng Ky Tô, cùng chịu phép báp têm, trước tiên với
nước rồi kế đến với lửa và Đức Thánh Linh, noi theo gương Đấng Cứu Rỗi của chúng
ta, thể theo những gì mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta, thì mọi việc sẽ tốt đẹp cho
các người vào ngày phán xét. A Men.

MặcMôn 8
1 Này, tôi, Mô Rô Ni, xin kết thúc biên sử của cha tôi là Mặc Môn. Này, tôi chỉ có một

ít điều để viết, đó là những điều mà cha tôi đã ra lệnh cho tôi phải ghi lại.
2 Và giờ đây chuyện rằng, sau trận chiến vĩ đại và khủng khiếp ở Cơ Mô Ra, này,

những người Nê Phi chạy trốn xuống xứ phương nam bị dân La Man săn đuổi cho
đến khi họ bị tiêu diệt hết.

3 Và luôn cả cha tôi cũng bị chúng giết chết, và chỉ còn một mình tôi để viết lại thiên
ký sự buồn thảm về sự hủy diệt của dân tôi. Nhưng này, họ đã đi rồi, và tôi phải làm
tròn lời dặn bảo của phụ thân tôi. Và chúng sẽ giết chết tôi hay không, tôi không biết.

4 Vậy nên, tôi phải viết và chôn giấu các biên sử xuống lòng đất, rồi tôi sẽ đi về đâu,
điều đó không quan trọng.

5 Này, cha tôi đã làm ra biên sử này, và ông đã ghi chép mục đích của nó. Và này, tôi
cũng muốn viết về điều đó nữa, nếu tôi có đủ chỗ trên các bảng khắc này, nhưng tôi
không có; và tôi lại không có kim loại, vì tôi còn trơ trọi một mình. Thân phụ tôi đã
bị giết trong chiến trận, cùng với tất cả họ hàng của tôi, và tôi cũng không còn bạn bè
nào nữa, cũng không còn nơi nào để đi; và Chúa sẽ cho tôi sống đến bao lâu nữa, tôi
cũng không biết.

6 Này, bốn trăm năm đã trôi qua, kể từ ngày Chúa, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta
giáng sinh.

7 Và này, dân La Man đã săn đuổi dân tôi, tức là dân Nê Phi, từ thành phố này qua
thành phố kia, từ vị trí này qua vị trí nọ, cho đến khi không còn một ai nữa; sự sụp đổ
của họ mới thật lớn lao làm sao; phải, vĩ đại và kỳ diệu thay sự hủy diệt của dân tôi là
dân Nê Phi.

8 Và này, đó là bàn tay của Chúa đã làm như vậy, và hơn nữa này, dân La Man cũng
gây chiến với nhau, và khắp mặt đất xứ này liên miên xảy ra sự giết chóc và đổ máu; và
không một ai biết được đến lúc nào chiến tranh mới chấm dứt.

9 Và giờ đây này, tôi không nói thêm gì về họ nữa, vì chẳng còn ai ngoại trừ dân La
Man và bọn cướp còn sống trong xứ.

10 Và cũng chẳng còn ai biết đến Thượng Đế chân chính, ngoại trừ các môn đồ của
Chúa Giê Su còn ở lại trong xứ, cho đến khi sự tà ác của dân chúng trở nên quá lớn lao
thì Chúa không chịu để cho họ ở lại với dân chúng nữa; và rồi họ có còn ở lại trên xứ
này hay không, thì không một người nào biết được.

11 Nhưng này, cha tôi và tôi đã trông thấy họ, và họ đã phục sự chúng tôi.
12 Và người nào tiếp nhận biên sử này, và không chỉ trích vì những thiếu sót của nó,

thì người đó sẽ biết được những điều lớn lao hơn những điều này. Này, tôi là Mô Rô
Ni, và nếu có thể, tôi muốn làm cho các người biết được mọi điều.

13 Này, tôi xin dứt lời về dân tộc này. Tôi là con trai của Mặc Môn, và cha tôi là con
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cháu của Nê Phi.
14 Và tôi chính là người đã chôn giấu biên sử này cho mục đích của Chúa; vì theo lời

phán truyền của Chúa, thì những bảng khắc chứa đựng biên sử này không có giá trị gì.
Vì quả thật Ngài đã phán rằng, không một người nào sẽ có được những bảng khắc này
để thu lợi; nhưng biên sử khắc trên đó có một giá trị lớn lao, và ai đem nó ra ánh sáng
Chúa sẽ ban phước cho người đó.

15 Vì không ai đem được nó ra ánh sáng ngoại trừ người được Thượng Đế cho phép;
và Thượng Đế muốn rằng điều đó phải được làm với con mắt duy nhất cho sự vinh
quang của Ngài, hay cho sự an lạc của dân giao ước xưa của Chúa đã bị phân tán lâu
đời.

16 Và phước cho ai sẽ đem vật này ra ánh sáng, vì theo như lời của Thượng Đế, thì nó
sẽ được đem từ trong bóng tối ra ánh sáng; phải, nó sẽ được đem ra từ lòng đất, và nó
sẽ chiếu sáng ngời từ trong bóng tối, và dân chúng sẽ được biết đến nó; và điều này sẽ
được thực hiện bởi quyền năng của Thượng Đế.

17 Và nếu có lầm lỗi, thì chẳng qua đó là lầm lỗi của một người. Nhưng này, chúng tôi
không biết lỗi lầm nào; tuy nhiên, Thượng Đế biết hết mọi điều, vậy nên, kẻ nào chỉ
trích thì phải coi chừng, vì kẻ đó sẽ bị hiểm nguy của lửa ngục giới.

18 Và kẻ nào bảo rằng: Hãy đưa ta xem, nếu không ngươi sẽ bị đánh—thì kẻ đó hãy
thận trọng, e rằng kẻ ấy đã ra lệnh điều mà Chúa cấm.

19 Vì này, kẻ nào xét đoán một cách nông cạn thì sẽ bị xét đoán lại một cách nông cạn
như vậy; vì tùy theo việc làm mà kẻ đó được trả công, vậy nên, kẻ nào đánh người
khác thì sẽ bị Chúa đánh lại.

20 Hãy nhìn xem đoạn thánh thư này nói gì—Loài người không được phép đánh đập
và cũng không được phép xét đoán, vì sự phán xét là của ta, lời Chúa phán vậy, và sự
trả thù cũng là của ta, và ta sẽ đền trả.

21 Và kẻ nào thốt ra lời giận dữ chống báng công việc của Chúa, cùng chống lại dân
giao ước của Chúa là gia tộc Y Sơ Ra Ên, và bảo rằng: Chúng ta sẽ hủy diệt công việc
của Chúa, và Chúa sẽ không còn nhớ giao ước Ngài đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên
nữa—thì kẻ đó mang hiểm họa để bị đốn đi và ném vào lửa;

22 Vì mục đích vĩnh cửu của Chúa sẽ còn tiếp tục mãi cho đến khi tất cả những lời
hứa của Ngài được làm tròn.

23 Hãy tìm kiếm những lời tiên tri của Ê Sai. Này, tôi không thể viết những lời ấy ra
được. Phải, này, tôi nói cho các người hay rằng, các thánh đồ đã chết trước tôi, là
những người đã chiếm hữu xứ sở này sẽ kêu gào lên, phải, họ sẽ kêu gào lên từ bụi đất
đến tận Chúa; và chắc chắn, như Chúa là Đấng hằng sống, Ngài sẽ nhớ đến giao ước
mà Ngài đã lập với họ.

24 Và Ngài biết những lời cầu nguyện của họ, Ngài biết rằng họ cầu nguyện cho đồng
bào của họ. Ngài biết đức tin của họ, vì trong danh Ngài họ có thể làm cho núi dời đi,
và cũng trong danh Ngài, họ có thể làm cho đất rung chuyển; và qua quyền năng của
lời Ngài, họ có thể làm cho các nhà giam sụp đổ xuống đất; phải, ngay cả lò lửa đang
cháy đỏ cũng không làm cho họ hề hấn gì, và luôn cả thú dữ, rắn độc, cũng không làm
gì được họ, vì nhờ quyền năng của lời Ngài.

25 Và này, những lời cầu nguyện của họ cũng dành cho người mà Chúa sẽ cho phép
để đem những điều này ra.

26 Và không ai cần phải nói là những điều này sẽ không xảy đến, vì chắc chắn nó sẽ
xảy đến, vì Chúa phán vậy; vì những điều này sẽ được đem ra từ lòng đất do bàn tay
của Chúa, và không một ai có thể ngăn cản được; và nó sẽ đến vào một ngày mà người
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ta cho rằng phép lạ không còn nữa, và nó sẽ đến chẳng khác chi một người nói lên từ
cõi chết.

27 Và nó sẽ đến vào ngày mà máu các thánh đồ sẽ kêu gào lên Chúa, vì những tập
đoàn bí mật và những việc làm trong bóng tối.

28 Phải, nó sẽ đến vào ngày mà quyền năng của Thượng Đế bị bác bỏ, và các giáo hội
trở nên ô uế và dương dương tự đắc trong lòng mình; phải, vào ngày mà ngay cả
những người lãnh đạo các giáo hội, và các thầy giảng cũng trở nên kiêu ngạo trong
lòng, đến nỗi họ trở nên đố kỵ ngay cả với những người thuộc giáo hội mình.

29 Phải, nó sẽ đến vào ngày mà người ta nghe nói tới khói lửa, bảo tố và sương mù
trong những xứ ngoài;

30 Và người ta còn nghe nói tới những cuộc chiến tranh, những tiếng đồn về chiến
tranh, cùng các trận động đất ở nhiều nơi.

31 Phải, nó sẽ đến vào ngày mà sự ô nhiểm lớn lao lan tràn khắp mặt đất; lúc sẽ có
những sự giết chóc, trộm cắp, dối trá, lường gạt, tà dâm, cùng mọi hành vi khả ố; lúc
sẽ có nhiều người bảo rằng: Làm điều này hay làm điều kia đều không sao cả, vì Chúa
sẽ nâng đỡ những kẻ như vậy vào ngày sau cùng. Nhưng khốn thay cho những kẻ đó,
vì họ đang ở trong mật đắng, và ở trong sự trói buộc của điều bất chính.

32 Phải, nó sẽ đến vào ngày có nhiều giáo hội được dựng lên và nói rằng: Hãy đến
cùng tôi, và với tiền bạc của các người, các người sẽ được tha thứ mọi tội lỗi của mình.

33 Hỡi đám người tà ác, ngược ngạo, và cứng cổ kia, tại sao các người lại xây dựng
những giáo hội cho riêng mình để thu lợi? Tại sao các người lại thay đổi những lời
thánh thiện của Thượng Đế để đem lại sự đoán phạt cho chính linh hồn mình? Này,
các người hãy nghiên cứu đến những điều mặc khải của Thượng Đế; vì này, vào ngày
đó là lúc mà tất cả những điều này sẽ phải được ứng nghiệm.

34 Này, Chúa đã cho tôi thấy những điều vĩ đại và kỳ diệu có liên hệ tới những gì sắp
phải xảy đến, vào ngày mà những điều này sẽ đến với các người.

35 Này, tôi nói với các người như thể các người có trước mặt tôi, tuy rằng các người
chưa có. Nhưng này, Chúa Giê Su Ky Tô đã cho tôi thấy được các người, và tôi biết
việc làm của các người.

36 Và tôi biết rằng các người bước đi với lòng kiêu hãnh; và ngoại trừ một số rất ít
người lòng không kiêu hãnh, đưa tới việc ăn mặc trang phục lộng lẫy, ganh tỵ, tranh
giành, xảo trá, ngược đãi và làm đủ mọi điều bất chính; và giáo hội của các người,
phải, tất cả đã trở nên ô uế vì lòng kiêu hãnh của các người.

37 Vì này, các người quá yêu quý tiền bạc, của cải, và y phục lộng lẫy, cùng thích trang
hoàng giáo hội của các người hơn là yêu thương những kẻ nghèo túng, bệnh tật và đau
khổ.

38 Ôi các người là những kẻ ô uế, những kẻ đạo đức giả, những thầy giảng đã tự bán
mình cho những điều bại hoại, sao các người làm ô uế giáo hội thánh của Thượng Đế?
Sao các người lại hổ thẹn khi mang danh Đấng Ky Tô? Sao các người không nghĩ
rằng, giá trị của hạnh phúc bất tận lớn lao hơn sự khốn cùng không bao giờ dứt—vì
sự tâng bóc của thế gian?

39 Sao các người lại trang điểm cho mình với những vật không có sự sống mà chịu để
cho những kẻ đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, đau đớn đi qua trước mặt mình
mà không được các người để ý tới?

40 Phải, sao các người lại chồng chất những điều khả ố bí mật để thu lợi, và để cho góa
phụ phải khóc than trước mặt Chúa, để cho con côi cũng phải khóc than trước mặt
Chúa, và để cho máu của cha và chồng họ cũng phải kêu gào từ nơi cát bụi lên tận
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Chúa để đòi sự trả thù lên đầu các người?
41 Này, gươm trả thù đang treo trên đầu các người; và sẽ chẳng còn bao lâu nữa là tới

lúc Ngài trả thù cho máu các thánh đồ lên các người, vì Ngài không chịu để cho họ
kêu gào lâu hơn nữa.

MặcMôn 9
1 Và giờ đây, tôi cũng xin nói về những người không tin Đấng Ky Tô.
2 Này, các người có tin vào ngày các người bị viếng phạt— này, khi Chúa đến, phải,

vào ngày trọng đại ấy, khi mà trái đất sẽ cuốn lại như cuộn giấy, và các nguyên tố sẽ bị
tan chảy dưới sức nóng khủng khiếp; phải, vào ngày trọng đại ấy các người sẽ được
đem đến đứng trước mặt Chiên Con của Thượng Đế—lúc đó các người có còn nói
rằng không có Thượng Đế nữa chăng?

3 Lúc ấy các người có còn chối bỏ Đấng Ky Tô nữa chăng? Hoặc các người có dám
nhìn lên Chiên Con của Thượng Đế chăng? Các người có cho rằng các người sẽ được
sống với Ngài trong ý thức tội lỗi của mình chăng? Các người có cho rằng các người
sẽ được chung sống trong hạnh phúc với Đấng Thánh, trong khi tâm hồn các người bị
ý thức về tội lỗi dằn vặt vì các người đã từng lạm dụng những luật pháp của Ngài?

4 Này, tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người sống chung với một Đấng
Thượng Đế công bình và thánh thiện mà vẫn có ý thức về sự ô uế của mình trước mặt
Ngài, thì các người sẽ bị khổ sở hơn là chung sống với những người bị đoán phạt ở
ngục giới.

5 Vì này, khi các người bị đem đến trước mặt Thượng Đế để thấy sự trần trụi của
mình, và để thấy sự vinh quang của Thượng Đế cùng sự thánh thiện của Chúa Giê Su
Ky Tô, thì một ngọn lửa không thể bị dập tắt được sẽ nhóm lên trong các người.

6 Vậy thì, hỡi những kẻ không tin, các người hãy trở về với Chúa, hãy kêu cầu lên
Đức Chúa Cha một cách nhiệt thành trong danh Chúa Giê Su, để may ra đến ngày
trọng đại cuối cùng ấy, các người có thể được xét thấy không tì vết, thanh khiết, xinh
đẹp, và trắng xóa, vì đã được tẩy sạch bởi máu của Chiên Con.

7 Và lại nữa, tôi nói với các người, là những kẻ chối bỏ những sự mặc khải của
Thượng Đế và còn bảo rằng những chuyện đó nay đã chấm dứt, không còn mặc khải,
không còn các lời tiên tri, không còn các ân tứ hay việc chữa lành bệnh, không còn ân
tứ nói nhiều thứ tiếng hay thông dịch các ngôn ngữ nữa;

8 Này, tôi nói cho các người hay, kẻ nào chối bỏ những điều này, tức là chẳng biết gì
về phúc âm của Đấng Ky Tô; phải, họ không đọc thánh thư bao giờ, và nếu có đọc, thì
họ cũng không hiểu được gì.

9 Vì chẳng phải chúng ta đã đọc được rằng, Thượng Đế lúc nào cũng vậy, hôm qua
cũng như hôm nay và mãi mãi về sau, và nơi Ngài chẳng có gì biến đổi mà cũng không
có bóng dáng của sự đổi thay nào hay sao?

10 Và giờ đây, nếu các người tự ý tưởng tượng ra một đấng thượng đế hay thay đổi, và
nơi đấng đó có bóng dáng của sự đổi thay, như vậy là các người đã tự ý tưởng tượng ra
một thần thánh nào đó không phải là một Thượng Đế có nhiều phép lạ.

11 Nhưng này, tôi sẽ chỉ cho các người thấy một Thượng Đế có nhiều phép lạ. Đó là
Thượng Đế của Áp Ra Ham, Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế của Gia Cốp; và
cũng chính Thượng Đế đó đã tạo dựng nên trời đất, cùng tất cả mọi vật trong ấy.

12 Này, Ngài đã tạo ra A Đam, và bởi A Đam mà có sự sa ngã của loài người. Và cũng
vì sự sa ngã của loài người mà Chúa Giê Su Ky Tô đã đến, với tư cách là Đức Chúa
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Cha và Đức Chúa Con; và cũng nhờ có Chúa Giê Su Ky Tô nên mới có sự cứu chuộc
loài người.

13 Và cũng nhờ Chúa Giê Su Ky Tô đem lại sự cứu chuộc cho loài người, nên họ mới
được đem trở về nơi hiện diện của Chúa; phải, chính vì lý do này nên tất cả loài người
mới được cứu chuộc, vì cái chết của Đấng Ky Tô đã đem lại sự phục sinh, và sự phục
sinh này đã đem lại sự cứu chuộc loài người thoát khỏi giấc ngủ triền miên bất tận. Và
từ giấc ngủ ấy, tất cả loài người sẽ được quyền năng của Thượng Đế đánh thức dậy khi
tiếng kèn thổi lên, và họ cùng bước ra, cả người thông thường lẫn bậc vĩ nhân, tất cả
đều đến đứng trước rào phán xét, sau khi đã được cứu chuộc và được cởi bỏ dây trói
buộc vĩnh cửu của sự chết, mà sự chết này là cái chết thể chất.

14 Và rồi tiếp đến là sự phán xét của Đấng Thánh; và rồi đó là lúc mà kẻ nào ô uế sẽ
vẫn còn là ô uế, những ai ngay chính sẽ vẫn còn là ngay chính, những ai sung sướng sẽ
vẫn còn là sung sướng; và những ai khổ sở sẽ vẫn phải khổ sở như vậy.

15 Và giờ đây, hỡi những người đã tự ý tưởng tượng ra một thượng đế không thể làm
được phép lạ, tôi xin hỏi các người rằng, tất cả những điều tôi nói với các người đã xảy
ra chưa? Và ngày cuối cùng đã đến chưa? Này, tôi nói cho các người hay: Chưa. Và
Thượng Đế vẫn chưa hết là một Thượng Đế có nhiều phép lạ.

16 Này, những điều Thượng Đế đã thực hiện chẳng phải là những điều kỳ diệu trước
mắt chúng ta hay sao? Phải, và ai là người có thể hiểu được những công việc kỳ diệu
của Thượng Đế?

17 Có ai dám nói rằng, những điều sau đây không phải là một phép lạ: Do lời nói của
Ngài mà trời và đất được tạo dựng; và cũng do quyền năng của lời nói Ngài mà loài
người được sáng tạo ra từ bụi đất thế gian; và cũng do quyền năng của lời nói Ngài mà
biết bao phép lạ đã được thực hiện?

18 Và có ai dám nói rằng, Chúa Giê Su Ky Tô đã không làm được nhiều phép lạ lớn
lao? Và còn nhiều phép lạ lớn lao khác đã được bàn tay các vị sứ đồ thực hiện.

19 Và nếu đã có nhiều phép lạ được thực hiện rồi, thì tại sao Thượng Đế không còn là
một Thượng Đế với nhiều phép lạ nữa, một khi Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi?
Và này, tôi nói cho các người hay, Ngài chẳng bao giờ thay đổi, vì nếu Ngài thay đổi
thì Ngài không còn là Thượng Đế nữa. Nhưng Ngài vẫn là Thượng Đế và là một
Thượng Đế với nhiều phép lạ.

20 Và lý do tại sao Ngài không còn làm phép lạ cho con cái loài người nữa là vì họ sa
vào vòng vô tín ngưỡng, và rời khỏi con đường ngay chính, và không biết đến Đấng
Thượng Đế mà họ phải tin tưởng.

21 Này, tôi nói cho các người hay rằng, người nào biết tin ở Đấng Ky Tô mà không
nghi ngờ gì, thì bất cứ điều gì người đó cầu xin nơi Đức Chúa Cha qua danh Đấng Ky
Tô đều sẽ được ban cho; và lời hứa này được ban ra cho tất cả mọi người dù họ ở các
nơi tận cùng của trái đất.

22 Vì này, Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế đã phán bảo các môn đồ
còn ở lại của Ngài, phải, cũng như với tất cả các môn đồ của Ngài để toàn thể dân
chúng đều nghe: Các ngươi hãy đi khắp thế gian thuyết giảng phúc âm cho mọi người
nghe.

23 Và ai tin và chịu phép báp têm thì sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị đoán phạt.
24 Và những điềm triệu sau đây sẽ đi theo những ai tin: trong danh ta, họ sẽ xua đuổi

được những qủy dữ; họ sẽ nói được ngôn ngữ mới; họ sẽ bắt được rắn; và nếu uống
phải một thứ gì độc họ cũng sẽ chẳng bị hại; họ đặt tay lên người bệnh thì người bệnh
sẽ lành.
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25 Và bất cứ ai tin vào danh ta mà không nghi ngờ, thì ta sẽ xác nhận tất cả lời nói của
ta với họ, dù họ ở các nơi tận cùng của trái đất.

26 Và giờ đây, này, ai dám chống lại những công việc của Chúa? Ai dám chối bỏ
những lời phán dạy của Ngài? Ai dám nổi lên chống quyền năng vô cùng của Chúa?
Ai dám khinh miệt các công việc của Chúa? Ai dám khinh miệt con cái của Đấng Ky
Tô? Này, hỡi tất cả các người, là những kẻ khinh miệt công việc của Chúa, các người
sẽ phải ngạc nhiên và bị diệt vong.

27 Hỡi ôi, vậy thì các người chớ có khinh miệt, chớ có nghi ngờ, mà hãy nghe theo
những lời của Chúa, và các người hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su
tất cả những gì các người đang cần. Chớ ngờ vực mà hãy tin tưởng và bắt đầu lại như
lúc xưa, đến cùng Chúa với tất cả tấm lòng thành, và hãy làm nên sự cứu rỗi của mình
với sự run rẩy và kính sợ trước mặt Ngài.

28 Hãy khôn ngoan trong những ngày thử thách của mình; hãy cởi bỏ tất cả những gì
dơ bẩn; chớ cầu xin điều gì để thỏa mãn dục vọng của mình, mà hãy cầu xin với một
sự vững vàng không lay chuyển, rằng các người sẽ không nhường bước cho một sự
cám dỗ nào, nhưng các người sẽ phục vụ Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.

29 Các người hãy lưu ý đừng chịu phép báp têm một cách không xứng đáng; hãy lưu ý
đừng dự phần Tiệc Thánh của Đấng Ky Tô một cách không xứng đáng; nhưng phải
lưu ý làm tất cả mọi việc một cách xứng đáng, và phải làm những việc ấy trong danh
Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống; nếu làm như vậy và kiên
trì đến cùng, thì các người sẽ không cách nào bị khai trừ.

30 Này, tôi nói với các người như thể tôi nói từ cõi chết; vì tôi biết rằng các người sẽ
có được những lời của tôi.

31 Chớ chỉ trích tôi về những khuyết điểm của tôi; chớ chỉ trích cha tôi về những
khuyết điểm của ông; và cũng chớ chỉ trích tất cả những người đã ghi chép biên sử
trước ông; mà trái lại các người hãy tạ ơn Thượng Đế, vì Ngài đã biểu lộ cho các người
thấy những khuyết điểm của chúng tôi, để các người có thể học hỏi và trở nên khôn
ngoan hơn chúng tôi.

32 Và giờ đây, này, chúng tôi đã chép biên sử này dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi,
và bằng một thứ ngôn ngữ mà chúng tôi gọi là tiếng Ai Cập cải cách, được lưu truyền
và bị chúng tôi thay đổi dần theo lối nói của chúng tôi.

33 Và nếu các bảng khắc của chúng tôi đủ lớn, thì chúng tôi đã viết bằng tiếng Hê Bơ
Rơ, nhưng tiếng Hê Bơ Rơ cũng bị chúng tôi thay đổi; và nếu chúng tôi viết bằng
tiếng Hê Bơ Rơ, này, các người đã không thể thấy khuyết điểm nào trong các biên sử
của chúng tôi.

34 Nhưng Chúa biết những điều chúng tôi viết ra, và Ngài cũng biết chẳng có một
dân tộc nào khác biết được ngôn ngữ của chúng tôi; và vì không có một dân tộc nào
khác biết được ngôn ngữ của chúng tôi, nên Ngài đã chuẩn bị phương tiện cho việc
phiên dịch ngôn ngữ này.

35 Và những điều này được viết ra là để chúng tôi có thể gột rửa y phục của chúng tôi
khỏi máu của các đồng bào chúng tôi là những người đã sa vào vòng vô tín ngưỡng.

36 Và này, những điều mà chúng tôi cầu mong cho các đồng bào của chúng tôi, phải,
tức là việc phục hồi họ về với sự hiểu biết Đấng Ky Tô, là thể theo lời cầu nguyện của
tất cả các thánh đồ đã sống trong xứ.

37 Và cầu xin Chúa Giê Su Ky Tô chấp nhận, để những lời cầu nguyện của họ được
đáp ứng tùy theo đức tin của họ; và cầu xin Thượng Đế Đức Chúa Cha nhớ đến giao
ước mà Ngài đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên; và cầu xin Ngài ban phước cho họ mãi
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mãi, qua đức tin của họ nơi danh Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.
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Sách ÊThe
ÊThe 1

1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, xin bắt đầu ghi chép truyện ký về những dân cư thời xưa đã
bị bàn tay Chúa hủy diệt khỏi xứ miền bắc này.

2 Và tôi viết truyện ký này từ hai mươi bốn bảng khắc do dân Lim Hi tìm được, gọi
là Sách Ê The.

3 Và tôi cho rằng, phần đầu của biên sử này nói về sự sáng tạo thế gian và luôn cả A
Đam, và truyện ký từ thời đó cho đến thời có ngọn tháp vĩ đại, cùng tất cả những gì
xảy ra cho con cái loài người trong thời đó, thì người Do Thái đã có rồi—

4 Vậy nên tôi không ghi chép những điều đã xảy ra từ thời A Đam đến thời đó,
nhưng những điều này đã có ghi chép trên các bảng khắc; và ai tìm được những bảng
khắc ấy thì sẽ có quyền năng để có được một truyện ký đầy đủ.

5 Nhưng này, tôi không ghi chép đầy đủ truyện ký, mà chỉ ghi lại có một phần thôi,
tức là phần nói về thời có ngọn tháp đến thời dân ấy bị hủy diệt.

6 Và theo thể cách đó tôi đã ghi chép truyện ký này. Người viết ra biên sử này có tên
là Ê The. Ông là con cháu của Cô Ri An Tô.

7 Cô Ri An Tô là con trai của Mô Rôn.
8 Và Mô Rôn là con trai của Ê Thêm.
9 Và Ê Thêm là con trai của A Kha.
10 Và A Kha là con trai của Sết.
11 Và Sết là con trai của Síp Lân.
12 Và Síp Lân là con trai của Côm.
13 Và Côm là con trai của Cô Ri An Tum.
14 Và Cô Ri An Tum là con trai của Am Ni Ga Đa.
15 Và Am Ni Ga Đa là con trai của A Rôn.
16 Và A Rôn là con cháu của Hếch, Hếch là con trai của Hứa Thơm.
17 Và Hứa Thơm là con trai của Líp.
18 Và Líp là con trai của Kích.
19 Và Kích là con trai của Cô Rôm.
20 Và Cô Rôm là con trai của Lê Vi.
21 Và Lê Vi là con trai của Kim.
22 Và Kim là con trai của Mô Ri An Tôn.
23 Và Mô Ri An Tôn là con cháu của Ríp La Kích.
24 Và Ríp La Kích là con trai của Se Giơ.
25 Và Se Giơ là con trai của Hếch.
26 Và Hếch là con trai của Côm.
27 Và Côm là con trai của Cô Ri An Tum.
28 Và Cô Ri An Tum là con trai của Ê Me.
29 Và Ê Me là con trai của Ô Me.
30 Và Ô Me là con trai của Su Lê.
31 Và Su Lê là con trai của Kíp.
32 Và Kíp là con trai của Ô Ri Ha, và Ô Ri Ha là con trai của Gia Rết;
33 Và chính ông Gia Rết này đã đi với anh mình và gia đình họ, cùng vài người khác

nữa và gia đình họ ra khỏi ngọn tháp vĩ đại vào lúc Chúa làm lộn xộn tiếng nói của
dân chúng, và trong cơn thịnh nộ Ngài thề rằng, họ sẽ bị phân tán cùng khắp mặt đất;
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và đúng theo lời Chúa, dân chúng đã bị phân tán.
34 Và anh của Gia Rết vốn là một người có vóc dáng cao lớn lực lưỡng, và lại được

Chúa hết sức ưu đãi, nên Gia Rết, em của ông, bảo ông rằng: Anh hãy kêu cầu Chúa,
xin Ngài đừng làm lộn xộn tiếng nói của chúng ta khiến chúng ta không hiểu lời nói
của nhau.

35 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết bèn cầu xin Chúa, và Chúa động lòng thương hại
Gia Rết; vậy nên Ngài không làm lộn xộn tiếng nói của Gia Rết; và Gia Rết cùng anh
mình không bị làm lộn xộn tiếng nói.

36 Rồi Gia Rết bảo anh mình rằng: Anh hãy kêu cầu Chúa lần nữa, xin Ngài cất bỏ
cơn thịnh nộ của Ngài khỏi bạn bè của chúng ta, và xin Ngài đừng làm lộn xộn tiếng
nói của họ.

37 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết kêu cầu Chúa, và Chúa cũng động lòng thương
hại cho bạn bè và gia đình họ, nên Ngài không làm lộn xộn tiếng nói của họ.

38 Và chuyện rằng, Gia Rết lại bảo anh mình rằng: Anh hãy đi cầu vấn Chúa xem
Ngài có đuổi chúng ta ra khỏi xứ này không? Và nếu Ngài sẽ đuổi chúng ta ra khỏi xứ
này, thì kêu cầu Ngài xem chúng ta phải đi về đâu. Và biết đâu Chúa chẳng đưa chúng
ta đến một vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác trên thế gian này? Và
nếu điều ấy sẽ như vậy, thì chúng ta hãy trung thành với Chúa, để chúng ta có thể
nhận đất ấy làm đất thừa hưởng.

39 Và chuyện rằng anh của Gia Rết kêu cầu Chúa đúng theo những lời do miệng Gia
Rết nói ra.

40 Và chuyện rằng, Chúa nghe lời kêu cầu của anh của Gia Rết, và động lòng thương
hại ông và phán bảo rằng:

41 Hãy đi gom góp các đàn gia súc của ngươi lại, cả con đực lẫn con cái, đủ loại; và
luôn cả các hạt giống trồng dưới đất, đủ loại; cùng gia đình ngươi, em ngươi là Gia
Rết và gia đình hắn, và luôn cả bạn bè ngươi, gia đình họ; và bạn bè của Gia Rết và gia
đình họ;

42 Và khi làm xong việc này, ngươi hãy đi dẫn đầu và đưa họ đến thung lũng ở hướng
bắc. Và nơi đó ta sẽ gặp ngươi, và ta sẽ đi trước dẫn đường cho ngươi tới một vùng đất
chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác trên thế gian này.

43 Và ở đấy ta sẽ ban phước cho ngươi và cho dòng dõi của ngươi, và ta sẽ gây dựng từ
dòng dõi của ngươi, dòng dõi của em ngươi, và dòng dõi của những người đi theo
ngươi thành một dân tộc vĩ đại. Và sau này sẽ không có một dân tộc nào vĩ đại hơn
dân mà ta sẽ gây dựng lên từ dòng dõi của ngươi, trên khắp mặt đất này. Và đó là việc
ta sẽ làm cho ngươi vì ngươi đã cầu khẩn ta trong bấy lâu nay.

ÊThe 2
1 Và chuyện rằng, Gia Rết cùng với anh mình, và gia đình họ, cùng bạn bè của anh em

Gia Rết và gia đình họ đi xuống thung lũng hướng bắc (và tên của thung lũng này là
Nim Rốt, gọi theo tên người thợ săn cường tráng), cùng với các đàn gia súc mà họ đã
gom góp lại, cả con đực lẫn con cái, đủ loại.

2 Và họ còn giăng bẫy để bắt chim trời; và họ cũng làm một cái bình để đựng các loại
cá đem theo.

3 Và họ cũng đem theo những con Đe Sê Rét, tức là một loài ong mật; như vậy là họ
đem theo các đàn ong, và đủ mọi thứ khác có trên mặt đất, cùng đủ các loại hạt giống.

4 Và chuyện rằng, khi họ đã xuống tới thung lũng Nim Rốt, Chúa giáng xuống nói
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chuyện với anh của Gia Rết. Ngài ở trong một đám mây, và anh của Gia Rết không
trông thấy Ngài.

5 Và chuyện rằng, Chúa truyền lệnh cho họ phải đi vào vùng hoang dã, phải, vào
vùng chưa bao giờ có người đặt chân tới. Và chuyện rằng, Chúa đi trước dẫn đường
cho họ, và nói chuyện với họ khi Ngài đứng trong đám mây, và chỉ đường cho họ biết
phải đi về lối nào.

6 Và chuyện rằng, họ đã hành trình trong vùng hoang dã và đã đóng những chiếc
thuyền, trên những thuyền đó họ đã vượt qua nhiều mặt nước, và họ luôn luôn được
bàn tay của Chúa chỉ dẫn.

7 Và Chúa không muốn họ dừng lại trong vùng hoang dã bên kia bờ biển, mà Ngài
muốn họ vẫn tiếp tục đi mãi cho tới đất hứa, là vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi
vùng đất khác, đó là vùng đất Đức Chúa Trời đã dành cho dân tộc ngay chính.

8 Và trong cơn thịnh nộ, Ngài đã thề với anh của Gia Rết rằng, từ nay cho đến mãi
mãi về sau, bất cứ ai chiếm hữu đất hứa này đều phải phục vụ Ngài là Thượng Đế chân
thật và duy nhất, bằng không họ sẽ bị quét sạch khi cơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài đổ
lên họ.

9 Và giờ đây chúng ta có thể thấy sắc lệnh của Thượng Đế về đất này rằng, đây là đất
hứa; và bất cứ dân nào chiếm hữu đất này đều phải phục vụ Thượng Đế, bằng không,
họ sẽ bị quét sạch, khi cơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài đổ lên họ. Và cơn thịnh nộ
tràn đầy của Ngài sẽ đổ lên họ khi họ đã chín muồi trong sự bất chính.

10 Vì này, đây là một vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác; vậy nên,
người nào chiếm hữu được nó phải phục vụ Thượng Đế, bằng không họ sẽ bị quét
sạch, vì đó là một sắc lệnh vĩnh viễn của Thượng Đế. Và khi nào con cái loài người
trong vùng đất này hoàn toàn bất chính thì họ mới bị quét sạch.

11 Và điều này sẽ xảy đến cho các người, hỡi những người Dân Ngoại, để các người có
thể biết được sắc lệnh của Thượng Đế—ngõ hầu các người có thể hối cải và không
còn tiếp tục sống trong sự bất chính cho đến ngày viên mãn, khiến cho cơn thịnh nộ
tràn đầy của Thượng Đế phải đổ xuống các người, như những dân cư trước kia trong
xứ này đã bị.

12 Này, đây là một vùng đất chọn lọc, và bất cứ dân nào được chiếm hữu đất này đều
thoát khỏi vòng nô lệ, tù đày, và thoát khỏi sự thống trị của các dân khác dưới gầm
trời này, nếu họ biết phục vụ Thượng Đế của xứ này là Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đã
được biểu hiện qua những điều chúng tôi đã ghi chép.

13 Và giờ đây, tôi xin tiếp tục ghi chép biên sử của tôi; vì này, chuyện rằng, Chúa dẫn
Gia Rết và những người đi theo ông đến biển lớn phân cách các xứ. Và khi họ đến
bên biển, họ bèn dựng lều lên; và gọi nơi đó là Mô Ri An Cum; rồi họ ở trong các lều
trại trên bờ biển suốt thời gian bốn năm.

14 Và chuyện rằng, vào cuối năm thứ tư, Chúa lại đến với anh của Gia Rết. Ngài đứng
trong mây mà nói chuyện với ông. Và Chúa đã nói chuyện với anh của Gia Rết trong
ba tiếng đồng hồ, và khiển trách ông vì ông đã không nhớ khẩn cầu danh Chúa.

15 Và anh của Gia Rết hối hận về điều xấu xa ông đã phạm, và khẩn cầu danh Chúa
cho những người đang sống cùng ông. Và Chúa phán cùng ông rằng: Ta sẽ tha tội cho
ngươi và nhóm người của ngươi; nhưng ngươi chớ nên phạm tội nữa, vì ngươi phải
nhớ rằng, Thánh Linh của ta không phải lúc nào cũng tranh đấu với loài người, vậy
nên, nếu ngươi phạm tội cho đến lúc chín muồi, thì ngươi sẽ bị khai trừ khỏi nơi hiện
diện của Chúa. Và đây là những ý định của ta về vùng đất mà ta sẽ ban cho ngươi làm
đất thừa hưởng; vì nó là vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác.
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16 Và Chúa phán rằng: Ngươi hãy đi đóng những chiếc thuyền theo như kiểu mà từ
trước tới nay ngươi vẫn thường làm. Và chuyện rằng, anh của Gia Rết và nhóm người
của ông ta bắt tay vào việc. Họ cùng nhau đóng những chiếc thuyền theo kiểu họ đã
làm theo lời chỉ dẫn của Chúa. Những chiếc thuyền ấy nhỏ và nhẹ trên mặt nươc, nó
nhẹ nhàng như một con chim trên mặt nước.

17 Và những chiếc thuyền ấy được đóng theo một cách thức mà nó rất khít khao, đến
độ nó có thể chứa đựng được nước, chẳng khác chi một cái dĩa; và đáy thuyền cũng rất
kín, chẳng khác chi một cái dĩa, và hai bên mạn thuyền cũng kín như một cái dĩa; còn
mũi thuyền thì nhọn; và mui thuyền cũng đóng khít khao như một cái dĩa; và chiều
dài của thuyền bằng chiều dài một thân cây; và cửa thuyền, khi đóng lại thì kín mít
như một cái dĩa.

18 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết kêu cầu Chúa mà rằng: Hỡi Chúa, con đã hoàn
thành công việc Ngài truyền lệnh cho con. Con đã đóng xong những chiếc thuyền
theo như Ngài đã chỉ dẫn con.

19 Và này, thưa Chúa, trong thuyền không có ánh sáng, vậy chúng con biết làm sao
mà lái? Và hơn nữa chúng con sẽ chết vì trong thuyền chúng con không thể thở được,
trừ phần không khí có sẵn trong thuyền; vậy nên chúng con sẽ phải chết.

20 Và Chúa phán cùng anh của Gia Rết rằng: Này, ngươi hãy khoét một cái lỗ ở trên
mui thuyền và ở dưới đáy thuyền; và khi nào thiếu không khí thở ngươi hãy mở cái lỗ
đó ra để cho không khí lọt vào, và nếu nước tràn vào các ngươi, này, các ngươi hãy
đóng cái lỗ đó lại để khỏi bị chết vì nước ngập.

21 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết đã làm như vậy, theo như Chúa đã truyền lệnh.
22 Rồi ông lại kêu cầu Chúa nữa mà rằng: Thưa Chúa, này, con đã làm đúng theo như

Ngài đã truyền lệnh cho con. Con đã sửa soạn sẵn sàng thuyền cho dân con, nhưng
này, trong thuyền không có ánh sáng. Này, thưa Chúa, Ngài chịu để cho chúng con
phải vượt biển cả trong bóng tối sao?

23 Và Chúa phán cùng anh của Gia Rết rằng: Ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi có
ánh sáng trong thuyền? Vì này, các ngươi không thể làm cửa sổ được, vì như vậy cửa
sổ sẽ bị vỡ ra từng mảnh; và các ngươi cũng không thể đem lửa theo được, vì các ngươi
không thể đi bằng ánh sáng của lửa được.

24 Vì này, các ngươi sẽ như con cá voi giữa biển; vì các đợt sóng cao như núi sẽ chụp
lên thuyền các ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ đem các ngươi trở lên khỏi vực sâu của biển cả;
vì gió phát ra từ miệng ta, và ta còn làm ra mưa và lụt nữa.

25 Và này, ta đã chuẩn bị cho các ngươi chống lại những thứ ấy, vì các ngươi không
thể vượt qua vực sâu này, nếu ta không chuẩn bị cho các ngươi chống lại những đợt
sóng của biển cùng những trận gió thổi tới và những trận lụt dâng lên. Vậy thì ngươi
muốn ta chuẩn bị gì cho các ngươi để các ngươi có ánh sáng khi các ngươi phải bị
chìm sâu dưới lòng biển?

ÊThe 3
1 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết (bấy giờ số thuyền đóng xong là tám chiếc) đi lên

ngọn núi mà họ gọi là Se Lem, vì nó quá cao. Ông nấu chảy một tảng đá và đúc ra
mười sáu viên đá nhỏ. Những viên đá này trắng và trong ngần như thủy tinh. Rồi ông
cầm những viên đá ấy đi lên đỉnh núi mà kêu cầu Chúa rằng:

2 Thưa Chúa, Ngài bảo rằng chúng con sẽ bị nước biển bao phủ. Giờ đây này, thưa
Chúa, xin Ngài chớ tức giận tôi tớ của Ngài vì sự yếu kém của nó trước mặt Ngài; vì
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chúng con biết Ngài thánh thiện và ngự trên các tầng trời, và chúng con không xứng
đáng trước mặt Ngài; vì sự sa ngã nên bản chất của chúng con trở nên luôn luôn xấu
xa; tuy nhiên, thưa Chúa, Ngài đã phán truyền chúng con phải kêu cầu đến Ngài để
chúng con có thể nhận được từ Ngài những điều theo ý mong muốn của chúng con.

3 Này, thưa Chúa, Ngài đã đánh chúng con vì sự bất chính của chúng con. Ngài đã
xua đuổi chúng con đi, và đã bao nhiêu năm nay chúng con ở trong vùng hoang dã;
tuy nhiên Ngài đã rũ lòng thương xót chúng con. Thưa Chúa, xin Ngài hướng về con
với lòng thương hại, mà xây cơn giận dữ của Ngài khỏi dân này của Ngài, và xin Ngài
chớ để họ phải vượt qua vực thẳm của bể sâu cuồng nộ này trong bóng tối; nhưng xin
Ngài hãy nhìn xem những vật con đã đúc từ ở tảng đá ra.

4 Và hỡi Chúa, con biết Ngài là Đấng toàn năng, và Ngài có thể làm tất cả những gì
Ngài muốn vì lợi ích cho loài người; vậy nên, hỡi Chúa, xin Ngài sờ vào những viên đá
này với ngón tay của Ngài, và xin Ngài làm cho nó chiếu sáng nơi tối tăm; để nó chiếu
ánh sáng trong những chiếc thuyền chúng con đã đóng xong, để chúng con có ánh
sáng trong lúc vượt biển.

5 Này, thưa Chúa, Ngài có thể làm được việc này. Chúng con biết Ngài có thể biểu
lộ quyền năng lớn lao trong những việc mà đối với sự hiểu biết của loài người cho là
nhỏ bé.

6 Và chuyện rằng, khi anh của Gia Rết nói xong những lời này, này, Chúa đưa tay ra
sờ vào từng viên đá với ngón tay của Ngài. Và rồi tấm màn che mắt anh của Gia Rết
được cất bỏ đi khiến ông thấy được ngón tay của Chúa; và ngón tay của Ngài cũng
giống như là ngón tay có thịt và máu của một người vậy; và anh của Gia Rết ngã
xuống trước mặt Chúa vì ông thất đảm kinh hồn.

7 Và Chúa thấy anh của Gia Rết ngã xuống đất; và Chúa phán cùng ông rằng: Hãy
chỗi dậy, sao ngươi lại ngã xuống như vậy?

8 Và ông thưa với Chúa rằng: Con trông thấy ngón tay của Chúa, và con sợ Ngài sẽ
đánh con; vì con không biết rằng Chúa có thịt và máu.

9 Và Chúa phán cùng ông rằng: Nhờ đức tin của ngươi nên ngươi đã được thấy rằng
ta sẽ khoác lên mình thịt và máu; và loài người chưa có bao giờ đến trước mặt ta với
một đức tin lớn lao như ngươi vậy; vì nếu không thì ngươi đã chẳng nhìn thấy được
ngón tay của ta. Vậy ngươi còn thấy gì hơn nữa không?

10 Ông bèn đáp lời: Thưa không. Xin Chúa hãy cho con được trông thấy Ngài.
11 Và Chúa hỏi ông rằng: Ngươi có tin những lời ta sẽ nói ra không?
12 Ông bèn đáp: Thưa Chúa, có. Con biết rằng Ngài nói lên sự thật, vì Ngài là một

Đấng Thượng Đế của lẽ thật, và không thể nói dối được.
13 Và khi ông nói xong những lời này, này, Chúa hiện ra cho ông trông thấy Ngài, rồi

Ngài phán rằng: Vì ngươi biết được những việc này, nên ngươi được cứu chuộc khỏi
sự sa ngã; do đó ngươi được mang trở lại sự hiện diện của ta; vậy ta hiện ra cho ngươi
thấy đây.

14 Này, ta chính là Đấng đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng để cứu
chuộc dân ta. Này, ta là Giê Su Ky Tô. Ta là Đức Chúa Cha và là Đức Chúa Con.
Trong ta tất cả loài người sẽ có được sự sống, và đó là sự sống vĩnh cửu, và những ai tin
vào danh ta đều sẽ trở thành con trai và con gái của ta.

15 Và ta chưa bao giờ hiện ra cho loài người mà ta đã sáng tạo ra được trông thấy ta, vì
chưa có bao giờ loài người tin ta như ngươi đã tin ta. Ngươi có thấy rằng ngươi đã
được tạo sinh theo hình dáng của ta chăng? Phải, tất cả loài người lúc ban đầu đều
được tạo sinh theo hình dáng của ta.

430 ê the 3



16 Này, hình thể này, mà ngươi hiện thấy, là hình thể của linh hồn ta; và ta đã sáng tạo
loài người theo hình thể của linh hồn ta; và ta hiện ra cho ngươi thấy ta trong thể linh
như thế nào thì ta cũng sẽ xuất hiện cho dân ta trông thấy ta trong thể xác thịt như vậy.

17 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, đã nói là tôi không thể kể lại đầy đủ những điều đã viết,
vậy tôi chỉ nói rằng, Chúa Giê Su đã hiện ra cho người này thấy Ngài trong thể linh,
và cũng theo một thể thức và một hình thể giống hệt như vậy, Ngài đã hiện ra cho dân
Nê Phi thấy.

18 Và Ngài đã phục sự cho người này như Ngài đã phục sự cho dân Nê Phi; và Ngài
làm như vậy là để cho người này có thể biết được rằng Ngài là Thượng Đế, vì nhiều
công việc vĩ đại mà Chúa đã cho ông thấy.

19 Và nhờ sự hiểu biết ấy nên ông không thể bị ngăn giữ khỏi sự trông thấy được bên
trong bức màn; và ông đã thấy ngón tay của Chúa Giê Su, và khi thấy được ngón tay
của Ngài, ông đã ngã xuống vì sợ hãi; vì ông biết rằng đó chính là ngón tay của Chúa;
và ông không cần phải có đức tin nữa, vì ông đã biết rõ, không còn điều chi ngờ vực.

20 Vậy nên nhờ sự hiểu biết trọn vẹn này về Thượng Đế mà ông không thể bị ngăn giữ
bên ngoài bức màn; do đó ông đã được trông thấy Chúa Giê Su; và Ngài đã phục sự
cho ông.

21 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng anh của Gia Rết rằng: Này, ngươi không được để
cho những điều ngươi nghe thấy loan truyền ra trong thế gian, cho đến lúc mà ta được
vinh danh trong xác thịt; vậy nên ngươi phải giữ kín những điều ngươi đã thấy và
nghe, và không được cho một ai trông thấy.

22 Và này, khi nào ngươi đến cùng ta, ngươi hãy ghi chép những điều đó và niêm
phong lại để không một ai có thể phiên dịch được, vì ngươi sẽ viết những điều đó
bằng một ngôn ngữ mà người ta không thể đọc được.

23 Và này, đây là hai viên đá ta trao cho ngươi, và ngươi sẽ niêm phong nó cùng với
những điều ngươi sẽ viết ra.

24 Vì này, ngôn ngữ mà ngươi viết ra ta đã làm cho lộn xộn; vậy nên, vào kỳ định của
ta, ta sẽ để cho những viên đá này rọi cho mắt loài người thấy rõ những điều ngươi sẽ
viết ra.

25 Và khi Chúa phán xong những lời này, Ngài bèn cho anh của Gia Rết thấy tất cả
những dân cư trên thế gian này, những người đã sống cũng như những người sẽ sống;
và Ngài không còn che mắt ông nữa, nên ông trông thấy cả các nơi tận cùng của trái
đất.

26 Vì những lần trước Ngài đã từng phán bảo ông rằng, nếu ông tin nơi Ngài, Ngài có
thể cho ông thấy mọi điều—những điều ấy sẽ được cho ông thấy; vậy nên, Chúa
không thể che giấu ông điều gì, vì ông biết rằng Chúa có thể cho ông thấy mọi điều.

27 Và Chúa phán cùng ông: Hãy viết những điều này, và niêm phong lại; và ta sẽ cho
con cái loài người thấy những điều này vào kỳ định của ta.

28 Và chuyện rằng, Chúa truyền lệnh cho ông phải niêm phong hai viên đá mà ông đã
nhận được, và không được để lộ ra cho đến khi nào Chúa cho con cái loài người trông
thấy.

ÊThe 4
1 Và Chúa truyền lệnh cho anh của Gia Rết xuống khỏi núi, ra khỏi nơi hiện diện của

Chúa, và viết lại những điều ông đã thấy; và những điều ấy bị cấm không được cho
con cái loài người biết cho đến sau khi Ngài bị treo trên thập tự giá; vì lý do đó nên
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vua Mô Si A đã giữ những điều này, để nó không đến với thế gian cho đến sau khi
Đấng Ky Tô xuất hiện cùng dân Ngài.

2 Và sau khi Đấng Ky Tô đã thực sự xuất hiện cùng dân Ngài, Ngài đã truyền lệnh
cho tiết lộ những điều ấy.

3 Và giờ đây, sau khi tất cả mọi người đều sa vào vòng vô tín ngưỡng, và chẳng còn ai
ngoài dân La Man, và dân này đã chối bỏ phúc âm của Đấng Ky Tô, nên tôi được lệnh
phải đem chôn giấu những vật ấy xuống đất lại.

4 Này, tôi đã ghi chép lên các bảng khắc này những điều mà chính anh của Gia Rết
đã trông thấy; và chưa bao giờ có điều nào vĩ đại hơn điều đã được biểu lộ cho anh của
Gia Rết.

5 Vậy nên, Chúa truyền lệnh cho tôi phải viết những điều ấy ra; và tôi đã viết. Và
Ngài còn truyền lệnh cho tôi phải niêm phong những điều đó lại cùng với những
dụng cụ phiên dịch; vậy nên tôi đã niêm phong kín những dụng cụ phiên dịch đúng
theo lệnh truyền của Ngài.

6 Vì Chúa có phán cùng tôi rằng: Những vật này sẽ không đến tay Dân Ngoại cho
đến ngày mà chúng hối cải sự bất chính của chúng và trở nên thanh sạch trước mặt
Chúa.

7 Và đến ngày mà chúng biết thực hành đức tin nơi ta, lời Chúa phán, như anh của
Gia Rết đã làm, để chúng được thánh hóa nơi ta, thì lúc đó ta sẽ biểu lộ cho chúng
thấy những điều mà anh của Gia Rết đã thấy, và sẽ tiết lộ cho chúng thấy tất cả những
điều mặc khải của ta, lời Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Cha của các
tầng trời và của thế gian cùng tất cả những gì trong đó, phán như vậy.

8 Và kẻ nào chống lại lời của Chúa, thì sẽ phải bị rủa sả; và kẻ nào chối bỏ những
điều này thì cũng sẽ bị rủa sả; vì ta sẽ không cho chúng thấy những điều vĩ đại hơn, lời
Chúa Giê Su Ky Tô phán vậy; vì chính ta là Đấng phán truyền.

9 Và theo lệnh truyền của ta, các tầng trời sẽ mở ra và đóng lại; và theo lời nói của ta,
trái đất sẽ rung chuyển; và theo lệnh truyền của ta, dân cư sống trong đó sẽ chết đi
chẳng khác chi bị lửa thiêu đốt.

10 Và kẻ nào không tin những lời của ta thì chẳng tin các môn đồ của ta; và nếu ta
không nói thì các ngươi hãy tự xét lấy, vì đến ngày sau cùng các ngươi sẽ biết rằng
chính ta là Đấng phán truyền.

11 Nhưng kẻ nào tin những điều ta nói, thì ta sẽ viếng thăm người ấy bằng những sự
biểu hiện của Thánh Linh của ta, và người ấy sẽ biết và làm chứng. Vì nhờ Thánh
Linh của ta mà người ấy sẽ biết rằng những điều này là chân thật; vì nó thuyết phục
loài người làm điều thiện.

12 Và bất cứ điều gì thuyết phục loài người làm điều thiện cũng đều do ta mà ra cả. Vì
điều thiện không do từ ai khác ngoài ta. Ta chính là Đấng dẫn dắt loài người tới mọi
điều tốt lành; kẻ nào không tin những lời nói của ta sẽ không tin ta—rằng ta có thật;
và kẻ nào không tin ta thì sẽ không tin Đức Chúa Cha là Đấng đã sai ta xuống. Vì này,
ta là Đức Chúa Cha, ta là sự sáng, là sự sống và lẽ thật của thế gian.

13 Hãy đến cùng ta, hỡi Dân Ngoại, rồi ta sẽ bày tỏ cho các ngươi thấy những điều vĩ
đại hơn, tức là sự hiểu biết đang bị cất giấu vì lòng vô tín ngưỡng.

14 Hãy đến cùng ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, rồi các ngươi sẽ được biểu hiện về những
điều vĩ đại mà Đức Chúa Cha đã tích lũy cho các ngươi từ lúc thế gian mới được tạo
dựng; và những điều ấy chưa đến với các ngươi vì lòng vô tín ngưỡng.

15 Này, khi nào các ngươi xé rách được tấm màn vô tín ngưỡng mà khiến các ngươi
phải ở trong trạng thái khủng khiếp của sự tà ác, của sự chai đá trong lòng, và sự mù
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quáng của lý trí, thì lúc đó các ngươi sẽ được thấy những điều vĩ đại và kỳ diệu, là
những điều đã bị che giấu khỏi các ngươi từ lúc thế gian mới được tạo dựng—phải,
khi nào các ngươi biết kêu cầu Đức Chúa Cha trong danh ta với một tấm lòng đau
khổ và một tâm hồn thống hối, thì lúc đó các ngươi sẽ biết được rằng, Đức Chúa Cha
vẫn còn nhớ tới giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ các ngươi, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

16 Rồi lúc đó, những điều mặc khải của ta mà ta đã cho tôi tớ của ta là Giăng ghi chép
lại sẽ được phơi bày ra trước mắt mọi người. Hãy ghi nhớ rằng, khi nào các ngươi thấy
những điều này, thì các ngươi sẽ biết rằng đã gần đến lúc những điều này sẽ được biểu
hiện qua mọi hành vi.

17 Vậy thì, khi nào các ngươi nhận được biên sử này, các ngươi có thể biết được rằng
công việc của Đức Chúa Cha đã khởi sự trên khắp mặt đất của xứ này.

18 Vậy thì, hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất, hãy đến cùng ta,
hãy tin vào phúc âm của ta, và hãy chịu phép báp têm trong danh ta; vì kẻ nào tin và
chịu phép báp têm thì sẽ được cứu; còn kẻ nào không tin thì sẽ bị đoán phạt; và các
điềm triệu sẽ đi theo những ai tin nơi danh ta.

19 Và phước cho kẻ nào được xét thấy trung thành với danh ta vào ngày sau cùng, vì
kẻ đó sẽ được nâng cao sống trong vương quốc đã được sắm sẵn cho kẻ đó từ lúc thế
gian mới được tạo dựng. Và này, chính ta đã nói vậy. A Men.

ÊThe 5
1 Và giờ đây, ta, Mô Rô Ni, đã viết ra những điều ta được truyền lệnh phải viết theo trí

nhớ của ta; và ta đã cho ngươi biết về những vật ta đã niêm phong; vậy nên ngươi chớ
động đến những vật đó với ý định tìm cách phiên dịch; vì điều đó bị cấm, trừ ra khi
nào nó được Thượng Đế cho phép theo sự thông sáng của Ngài.

2 Và này, ngươi sẽ có được đặc ân là ngươi có thể cho những ai sẽ giúp phổ biến tác
phẩm này trông thấy các bảng khắc;

3 Và do quyền năng của Thượng Đế, các bảng khắc sẽ được cho ba người trông thấy;
vậy nên, họ sẽ biết chắc chắn rằng những điều này là có thật.

4 Và những điều này sẽ được xác định qua miệng của ba nhân chứng; và chứng ngôn
của ba người cùng với tác phẩm này, mà trong đó sẽ biểu lộ quyền năng của Thượng
Đế cùng với lời của Ngài, là lời mà Đức Chúa Cha, Đứa Chúa Con, và Đức Thánh
Linh làm chứng—và tất cả những điều này sẽ làm chứng chống lại thế gian vào ngày
sau cùng.

5 Và nếu họ hối cải mà đến với Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su thì họ sẽ
được thu nhận vào vương quốc của Thượng Đế.

6 Và giờ đây, nếu các người cho rằng tôi không có thẩm quyển gì đối với những điều
này, thì tùy ý các người cứ tự xét lấy; vì rồi đây các người sẽ biết là tôi có đủ thẩm
quyền, khi các người gặp tôi, và chúng ta sẽ đứng trước mặt Thượng Đế vào ngày sau
cùng. A Men.

ÊThe 6
1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, tiếp tục ghi chép về Gia Rết và anh của ông.
2 Vì chuyện rằng, sau khi Chúa sửa soạn xong những viên đá do anh của Gia Rết

đem lên núi, anh của Gia Rết đã xuống núi và đem những viên đá ấy để trong các
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chiếc thuyền đóng xong. Mỗi mũi thuyền một viên đá. Và này, các viên đá ấy chiếu
sáng trong thuyền.

3 Và như vậy là Chúa đã khiến cho những viên đá ấy chiếu lên trong bóng tối để đem
ánh sáng lại cho đàn ông, đàn bà và trẻ con, ngõ hầu họ khỏi phải vượt qua biển cả
trong bóng tối.

4 Và chuyện rằng, sau khi họ sửa soạn xong tất cả các loại thực phẩm để có thể sống
được trên mặt biển, và luôn cả thực phẩm cho các đàn gia súc và các bầy thú của họ và
bất cứ loại súc vật hay chim muông nào mà họ có thể mang theo được—và chuyện
rằng, sau khi đã làm xong các việc này, họ bèn lên thuyền hay tàu rồi tiến ra khơi, và
phó mặc mạng sống mình cho Chúa, Thượng Đế của họ.

5 Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời khiến cho một trận cuồng phong nổi lên trên mặt
biển, và thổi về hướng đất hứa; và như vậy là họ bị sóng vổ và gió đưa đi.

6 Và chuyện rằng, có nhiều lần họ bị chìm sâu dưới lòng biển vì những đợt sóng cao
như núi chụp lên thuyền họ, và cả các trận bão tố khủng khiếp do các cuồng phong
gây nên.

7 Và chuyện rằng, những khi họ bị chìm sâu xuống lòng biển, thì nước biển chẳng
làm hại họ được, vì thuyền của họ đóng kín mít như một cái dĩa, và nó kín mít chẳng
khác chi chiếc tàu của Nô Ê ngày xưa; vậy nên, mỗi khi họ bị nước bao phủ thì họ lại
khẩn cầu Chúa, và Ngài lại đem họ lên mặt nước trở lại.

8 Và chuyện rằng, khi họ lênh đênh trên mặt biển thì gió không ngớt thổi họ hướng
về đất hứa; và cứ thế họ được gió thổi đưa đi.

9 Và họ đã hát lên những lời ca ngợi Chúa; phải, anh của Gia Rết hát lên những lời
ca ngợi Chúa. Ông tạ ơn và ca ngợi Chúa suốt ngày; và khi đêm xuống, họ cũng
không ngừng ca ngợi Chúa.

10 Và cứ thế họ trôi giạt đi; và không một con thủy quái nào làm vỡ thuyền họ được,
ngay cả cá voi cũng không làm hại họ được; và họ luôn luôn có ánh sáng, dù khi
thuyền ở trên mặt nước hay ở dưới mặt nước.

11 Và cứ thế họ trôi giạt đi ròng rã ba trăm bốn mươi bốn ngày trên mặt biển.
12 Và họ đến được bờ biển đất hứa. Và khi vừa đặt chân lên bờ biển đất hứa, họ liền

cúi rạp sát mặt đất, và biết hạ mình trước mặt Chúa, và rơi lụy vì sung sướng trước mặt
Chúa, vì Ngài đã ban cho họ biết bao lòng thương xót dịu dàng của Ngài.

13 Và chuyện rằng, họ tiến lên mặt đất và bắt đầu canh tác đất đai.
14 Và Gia Rết có bốn người con trai; tên là Gia Côm, Ghi Ga, Ma Ha, và Ô Ri Ha.
15 Và anh của Gia Rết cũng sinh nhiều con trai và con gái.
16 Và các bạn bè của Gia Rết và của anh ông, lối chừng hai mươi hai người, cũng sinh

nhiều con trai và con gái trước khi họ đến đất hứa. Vậy nên họ đã bắt đầu trở nên
đông đảo.

17 Và họ được dạy dỗ để bước đi một cách khiêm nhường trước mặt Chúa; và họ
cũng được những lời giáo huấn từ trên cao.

18 Và chuyện rằng, họ bắt đầu lan tràn khắp xứ, sinh sôi nẩy nở và cày cấy đất đai; họ
trở nên hùng mạnh trong xứ.

19 Và anh của Gia Rết trở nên già cả. Ông thấy chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ qua
đời; vậy nên ông bảo Gia Rết rằng: Chúng ta hãy tập họp dân mình lại để đếm xem
họ được bao nhiêu người, ngõ hầu chúng ta có thể biết được dân chúng muốn chúng
ta làm gì trước khi chúng ta qua đời.

20 Và do đó dân chúng đã được tập họp lại. Giờ đây số con trai và con gái của anh của
Gia Rết là hai mươi hai người; còn số con trai và con gái của Gia Rết thì mười hai
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người, và ông có bốn trai.
21 Và chuyện rằng, họ đếm dân số của họ; và sau khi đếm xong, họ bèn hỏi ý kiến dân

muốn họ làm gì trước khi họ qua đời.
22 Và chuyện rằng, dân chúng muốn hai ông xức dầu thánh cho một trong những

người con trai của hai ông để làm vua cai trị họ.
23 Và giờ đây này, việc này đã làm cho hai ông hết sức buồn rầu. Và anh của Gia Rết

bảo họ rằng: Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh tù đày.
24 Nhưng Gia Rết nói với anh ông rằng: Hãy để cho họ có một vị vua. Vậy nên ông

bảo họ rằng: Các người hãy chọn lựa trong số các con trai của hai ta một người để làm
vua, bất cứ người nào các người muốn.

25 Và chuyện rằng, họ chọn người con trai đầu lòng của anh của Gia Rết; và người
này tên là Pha Ga. Nhưng chuyện rằng, người này từ chối không chịu lên làm vua. Và
dân chúng muốn cha của anh ta phải ép buộc anh ta, nhưng cha anh ta không chịu
làm vậy; ông còn ra lệnh cho họ không được ép buộc một người nào lên làm vua.

26 Và chuyện rằng, họ chọn tất cả những người em trai của Pha Ga, nhưng họ đều từ
chối cả.

27 Và chuyện rằng, tất cả các con trai của Gia Rết cũng từ chối; ngoại trừ có một
người tên là Ô Ri Ha là chịu xức dầu để lên làm vua cai trị dân chúng.

28 Và ông ta bắt đầu trị vì. Dân chúng cũng bắt đầu thịnh vượng; họ trở nên hết sức
giàu có.

29 Và chuyện rằng, Gia Rết qua đời, và luôn cả anh của ông cũng vậy.
30 Và chuyện rằng, Ô Ri Ha đã bước đi một cách khiêm nhường trước mặt Chúa, và

ghi nhớ những việc vĩ đại biết bao mà Chúa đã làm cho cha của ông, và ông cũng dạy
dân chúng biết những việc vĩ đại biết bao mà Chúa đã làm cho tổ phụ họ.

ÊThe 7
1 Và chuyện rằng, Ô Ri Ha đã thực thi sự xét xử theo lẽ ngay chính khắp xứ suốt đời

ông; và cuộc sống của ông thật là lâu dài.
2 Và ông sinh được nhiều con trai và con gái; phải, ông sinh được ba mươi mốt

người con, trong số ấy có hai mươi ba người con trai.
3 Và chuyện rằng, khi về già, ông còn sinh thêm một người tên là Kíp. Và chuyện

rằng, Kíp lên nối ngôi ông; và Kíp sinh ra Cô Ri Ho.
4 Và khi Cô Ri Ho được ba mươi hai tuổi, thì hắn nổi loạn chống lại cha mình, và

đến cư ngụ tại xứ Nê Hô. Hắn cũng sinh nhiều con trai và con gái, và họ trở nên rất
xinh đẹp; vì vậy, Cô Ri Ho đã lôi cuốn được nhiều người theo về với hắn.

5 Và khi hắn quy tụ được một đạo quân, hắn bèn đến xứ Mô Rôn, nơi vua ở, và bắt
vua cầm tù; điều này đã làm cho lời của anh của Gia Rết ứng nghiệm khi ông bảo rằng
họ sẽ bị đưa đến cảnh tù đày.

6 Bấy giờ xứ Mô Rôn nơi vua trú ở cạnh xứ mà dân Nê Phi gọi là Hoang Vu.
7 Và chuyện rằng, Kíp sống trong cảnh tù đày, và dân ông phải chịu sự cai trị của con

trai ông là Cô Ri Ho cho đến khi ông trở nên quá già cả; tuy nhiên trong lúc bị tù đày,
Kíp, trong tuổi già nua, đã sinh ra Su Lê.

8 Và chuyện rằng, Su Lê rất đỗi tức giận anh mình. Rồi Su Lê trở nên một người
khỏe mạnh theo sức lực loài người; và ông cũng rất có tài trong việc xét đoán.

9 Vậy nên ông đi đến ngọn đồi tên là Ép Ra Im, lấy thép trong ngọn đồi ấy, nấu chảy
ra và làm thành những thanh gươm cho những người đi theo mình; và sau khi đã
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trang bị gươm giáo cho những người ấy, ông bèn trở về thành phố Nê Hô và gây chiến
với anh mình là Cô Ri Ho, và nhờ đó mà ông chiếm lại được vương quốc và hoàn trả
lại cho cha mình là Kíp.

10 Và cũng vì điều Su Lê đã làm nên cha ông giao vương quốc cho ông; vậy nên, ông
bắt đầu trị vì thay thế cha mình.

11 Và chuyện rằng, ông quả thật đã thực thi sự xét xử theo lẽ ngay chính, và bành
trướng vương quốc mình khắp nơi trong xứ vì dân chúng trở nên rất đông đúc.

12 Và chuyện rằng, Su Lê cũng sinh ra được nhiều con trai và con gái.
13 Và Cô Ri Ho hối hận về những điều xấu xa mình đã làm; vậy nên, Su Lê ban cho

hắn nhiều quyền hành trong vương quốc của ông.
14 Và chuyện rằng, Cô Ri Ho có nhiều con trai và con gái. Trong số những người con

trai của hắn có một người tên là Nô Ê.
15 Và chuyện rằng, Nô Ê nổi lên chống lại vua Su Lê; và chống luôn cả cha mình là

Cô Ri Ho, và còn lôi cuốn theo em mình là Cô Ho và tất cả những người anh em
khác cùng nhiều dân chúng.

16 Và hắn gây chiến với vua Su Lê. Và trong trận chiến này hắn chiếm được vùng đất
thừa hưởng đầu tiên. Và hắn trở nên vua cai trị phần đất ấy.

17 Và chuyện rằng, hắn lại gây chiến với vua Su Lê một lần nữa; và hắn bắt vua Su Lê
đem đi tù đày tại Mô Rôn.

18 Và chuyện rằng, khi hắn sắp sửa giết vua thì các con trai của Su Lê lẻn vào nhà Nô
Ê lúc ban đêm và giết chết hắn, rồi phá cửa ngục cứu cha họ thoát ra ngoài, và đem
vua trở về ngai vàng trong vương quốc của vua.

19 Vậy nên, con trai của Nô Ê đã xây dựng vương quốc thay thế cha mình; tuy nhiên,
họ không có quyền hành gì đối với vua Su Lê nữa, và dân chúng dưới quyền trị vì của
vua Su Lê đã trở nên hết sức thịnh vượng và hùng mạnh.

20 Và xứ sở bị chia ra làm hai, và trở thành hai vương quốc, vương quốc của Su Lê, và
vương quốc của Cô Ho, con trai của Nô Ê.

21 Và rồi Cô Ho, con trai của Nô Ê, khiến dân chúng phải gây chiến với Su Lê, và
trong trận này, Su Lê đánh bại họ và giết chết Cô Ho.

22 Và bấy giờ Cô Ho có người con trai tên là Nim Rốt; và Nim Rốt chịu nhường
vương quốc của Cô Ho cho Su Lê, và ông này được Su Lê ưu đãi, ban cho nhiều ơn
huệ lớn lao; và ông ta có quyền làm theo ý thích củamình trong vương quốc của Su Lê.

23 Và dưới triều đại của Su Lê có nhiều vị tiên tri đến với dân chúng, những vị này
được Chúa sai tới để tiên tri rằng, sự tà ác và sự thờ phượng hình tượng của dân chúng
sẽ đem lại sự rủa sả cho xứ sở, và họ sẽ phải bị hủy diệt nếu họ không hối cải.

24 Và chuyện rằng, dân chúng thóa mạ các vị tiên tri và nhạo báng họ. Và chuyện
rằng vua Su Lê đã xử phạt tất cả những kẻ thóa mạ các vị tiên tri.

25 Và vua ban hành một đạo luật khắp trong xứ, cho phép các vị tiên tri có quyền đi
khắp nơi tùy ý họ muốn; và nhờ đó mà dân chúng đã được dẫn dắt tới sự hối cải.

26 Và cũng vì dân chúng hối cải những điều bất chính cùng những sự thờ phượng
hình tượng của mình, nên Chúa đã dung tha cho họ, và họ lại bắt đầu được thịnh
vượng trong xứ. Và chuyện rằng, Su Lê lúc về già đã sinh được nhiều con trai và con
gái.

27 Và không có chiến tranh nào xảy ra trong thời của Su Lê nữa; và ông ghi nhớ
những điều vĩ đại Chúa đã làm cho tổ phụ ông, khi Ngài đem họ vượt qua vực sâu để
đến được đất hứa; vậy nên, ông đã thực thi sự xét xử theo lẽ ngay chính suốt đời ông.
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ÊThe 8
1 Và chuyện rằng, ông sinh ra Ô Me, và Ô Me lên trị vì thay thế ông. Rồi Ô Me sinh ra

Gia Rết; và Gia Rết sinh ra nhiều con trai và con gái.
2 Và Gia Rết nổi lên chống lại cha mình, và đến cư ngụ trong xứ Hếch. Và chuyện

rằng, hắn dùng những lời xảo quyệt để phỉnh gạt nhiều người, đến nỗi hắn chiếm
được phân nửa vương quốc.

3 Và khi hắn chiếm được phân nửa vương quốc xong, hắn đến gây chiến với cha
mình, bắt cha mình cầm tù, và khiến cho cha mình phải sống trong cảnh tù đày;

4 Và bấy giờ, dưới triều đại của Ô Me, ông phải bị sống trong cảnh tù đày hết nửa
cuộc đời mình. Và chuyện rằng ông sinh được nhiều con trai và con gái, trong số đó
có Ết Rôm và Cô Ri An Tum Rơ;

5 Và họ rất đỗi tức giận về hành động của Gia Rết là anh của họ, nên họ thành lập
một đạo quân và gây chiến với Gia Rết. Và chuyện rằng, họ đã gây chiến với hắn vào
lúc ban đêm.

6 Và chuyện rằng, sau khi họ giết chết quân lính của Gia Rết, họ cũng sắp sửa giết
Gia Rết; thì hắn van xin họ đừng giết hắn và hắn bằng lòng dâng vương quốc lại cho
cha mình. Và chuyện rằng họ tha mạng sống cho hắn.

7 Và giờ đây, Gia Rết rất đỗi đau buồn vì mất vương quốc, vì hắn đã để hết lòng
mình vào vương quốc và vinh quang của thế gian.

8 Lúc bấy giờ, vì con gái của Gia Rết là một người hết sức lão luyện và vì thấy cha
mình đau buồn, nên nàng bèn nghĩ ra một mưu kế để lấy lại vương quốc cho cha
mình.

9 Lúc bấy giờ con gái của Gia Rết hết sức xinh đẹp. Và chuyện rằng, nàng nói
chuyện với cha và bảo rằng: Sao cha lại quá ưu phiền như vậy? Cha không đọc biên sử
mà tổ phụ chúng ta đã đem theo khi vượt vực sâu hay sao? Này, chẳng phải trong ấy
có kể một câu chuyện về những người xưa đã chiếm được vương quốc và vinh quang
lớn lao nhờ những âm mưu bí mật đó sao?

10 Vậy thì giờ đây, xin cha hãy cho mời A Kích là con trai của Kim Nô lại đây; và này,
con là một người xinh đẹp, con sẽ khiêu vũ trước mặt hắn. Con sẽ làm cho hắn hài
lòng, khiến hắn muốn lấy con làm vợ; vậy nên, nếu hắn đòi cha gả con cho hắn thì cha
hãy bảo hắn: Ta sẽ gả con gái ta cho ngươi nếu ngươi đem được đầu cha ta là nhà vua
về đây cho ta.

11 Và lúc bấy giờ Ô Me là bạn của A Kích; vậy nên, khi Gia Rết mời được A Kích tới,
thì con gái của Gia Rết khiêu vũ trước mặt hắn, khiến hắn rất hài lòng, đến nỗi hắn
muốn lấy nàng làm vợ. Và chuyện rằng hắn nói với Gia Rết: Xin hãy gả nàng cho tôi.

12 Gia Rết bèn đáp lời hắn: Ta sẽ gả nàng cho ngươi nếu ngươi đem được đầu cha ta
là nhà vua về đây cho ta.

13 Và chuyện rằng, A Kích cho tập họp tất cả những họ hàng thân quyến của mình lại
tại nhà của Gia Rết và bảo họ rằng: Các người có chịu thề rằng, các người sẽ trung
thành với điều ta đòi hỏi các người chăng?

14 Và chuyện rằng, tất cả mọi người đều đem Thượng Đế trên trời, cùng cả trời đất và
đầu họ ra mà thề với hắn rằng nếu kẻ nào không giúp đỡ điều A Kích đòi hỏi thì sẽ bị
mất đầu; và kẻ nào tiết lộ bất cứ chuyện gì A Kích nói cho họ hay thì cũng sẽ bị mất
mạng.

15 Và chuyện rằng, như vậy là họ đã thỏa thuận với A Kích. Và A Kích đã làm cho họ
nói lên lời thề như người xưa đã thề lúc tìm kiếm quyền hành. Đó là những lời thề
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được lưu truyền từ thời Ca In, một kẻ sát nhân từ lúc mới khởi thủy.
16 Và những lời thề đó được quyền năng của quỷ dữ tiếp tục lưu truyền lại cho dân

chúng, để giữ họ trong bóng tối, để giúp những kẻ muốn tìm kiếm quyền hành, để có
được quyền hành, để giết người, cướp của, nói dối, cùng làm đủ mọi việc tà ác và tà
dâm.

17 Và chính con gái của Gia Rết đã gieo điều ấy vào lòng hắn để hắn tìm lại những
việc làm của người xưa; và Gia Rết cũng gieo vào lòng A Kích điều đó; vậy nên A
Kích đã gieo vào lòng bà con và bạn bè của mình điều đó và dẫn dắt họ đi lạc hướng
bằng những lời hứa hẹn tốt đẹp, để họ làm theo những điều hắn muốn.

18 Và chuyện rằng, họ thành lập một tập đoàn bí mật giống hệt như người xưa; đó là
một tập đoàn khả ố và tà ác nhất trước mắt Thượng Đế;

19 Vì Chúa không bao giờ làm những công việc của Ngài trong những tập đoàn bí
mật, và Ngài cũng không muốn loài người đổ máu, mà trái lại Ngài cấm chỉ tất cả
những việc đó từ lúc mới sáng tạo loài người.

20 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, không viết ra những cách thức thề thốt và âm mưu liên
kết của họ, vì tôi được cho biết là những việc đó đều có ở trong khắp dân chúng, và
cũng tồn tại trong dân La Man nữa.

21 Và những sự việc ấy đã khiến cho sự hủy diệt của dân này, tức là sắc dân mà tôi
đang nói tới, và luôn cả sự hủy diệt của dân Nê Phi.

22 Và bất cứ dân nào duy trì những tập đoàn bí mật như thế để chiếm quyền hành và
mưu cầu lợi lộc cho đến khi nó lan tràn khắp xứ, này, chúng sẽ bị hủy diệt; vì Chúa
không chịu để máu của các thánh đồ của Ngài bị chúng làm đổ ra cứ kêu gào từ dưới
lòng đất để xin Ngài trả thù cho họ mà Ngài vẫn không trả thù cho họ.

23 Vậy nên, hỡi Dân Ngoại, vì sự thông sáng của Thượng Đế nên các điều này mới
được tiết lộ cho các người biết, để các người nhờ đó mà có thể hối cải các tội lỗi của
mình, và đừng để cho những tập đoàn sát nhân này chế ngự được các người, đó là
những tập đoàn được thành lập ra để chiếm đoạt quyền hành và mưu cầu lợi lộc—và
rồi hậu quả, phải, hậu quả là sự hủy diệt sẽ đến với các người; phải, chính gươm công
lý của Thượng Đế Vĩnh Cửu sẽ rơi xuống các người để lật đổ và hủy diệt các người
nếu các người để những sự việc đó xảy ra.

24 Vậy nên Chúa truyền lệnh cho các người, khi các người trông thấy những việc đó
xảy đến ở giữa các người, thì các người phải biết thức tỉnh và ý thức được tình trạng
khủng khiếp của mình, vì tập đoàn bí mật đó sẽ ở giữa các người; khốn thay cho nó, vì
máu của những người bị sát hại; vì họ sẽ kêu gào từ bụi đất đòi trả thù nó và luôn cả
những kẻ nào đã thành lập ra nó.

25 Vì chuyện rằng, những kẻ nào thành lập ra nó đều tìm cách lật đổ nền tự do của tất
cả các xứ, các quốc gia, và các lãnh thổ; nó đem lại sự hủy diệt cho mọi người, vì nó do
quỷ dữ tạo nên, mà quỷ dữ là cha của mọi điều dối trá; chính nó là kẻ đã nói dối để lừa
gạt thủy tổ chúng ta; phải, chính nó là kẻ nói dối đã xúi giục loài người phạm tội sát
nhân từ lúc ban đầu; chính nó đã làm cho lòng dạ loài người trở nên chai đá, khiến họ
giết hại các vị tiên tri và ném đá vào các vị cùng xua đuổi các vị từ lúc ban đầu.

26 Vậy nên, tôi, Mô Rô Ni, được lệnh phải viết ra những điều này để cho sự tà ác có
thể được loại bỏ, và có thể đến một thời gian kia Sa Tan sẽ không còn quyền năng chi
đối với trái tim con cái loài người nữa, mà trái lại, họ sẽ được thuyết phục làm điều
thiện luôn luôn, ngõ hầu họ có thể đến được nguồn gốc của mọi điều ngay chính và
được cứu.
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ÊThe 9
1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, xin tiếp tục biên sử của tôi. Vậy nên, này, chuyện rằng, nhờ

tập đoàn bí mật của A Kích và bạn bè của hắn, vậy nên này, chúng đã lật đổ được
vương quốc của Ô Me.

2 Tuy nhiên, Chúa thương xót Ô Me, và Ngài cũng thương xót những người con trai
và con gái của ông, là những người không tìm cách hủy diệt cha mình.

3 Và trong giấc mơ, Chúa báo cho Ô Me biết để ông rời khỏi xứ ra đi; vậy nên, Ô Me
đã ra đi khỏi xứ cùng với gia đình mình, và ông đã hành trình nhiều ngày, băng qua
đồi Sim, đến gần nơi dân Nê Phi bị hủy diệt, và từ đó đi về hướng đông, và đến một
nơi gọi là Áp Lôm, cạnh bờ biển. Rồi ông dựng lều, và cả các con trai con gái cùng
toàn thể gia quyến ông đều dựng lều, ngoại trừ Gia Rết và gia đình hắn.

4 Và chuyện rằng, Gia Rết được xức dầu làm vua cai trị dân chúng nhờ bàn tay tà ác;
và hắn gả con gái hắn cho A Kích làm vợ.

5 Và chuyện rằng, A Kích lại tìm cách giết cha vợ mình. Hắn lợi dụng những kẻ đã
thề với hắn theo lối thề của người xưa, và họ đã lấy được đầu của cha vợ hắn khi vua
đang ngồi trên ngai vàng để tiếp kiến dân chúng.

6 Bởi vì tập đoàn bí mật và độc ác này đã bành trướng quá rộng đến nỗi nó làm cho
tất cả lòng dạ dân chúng trở nên sa đọa; vậy nên Gia Rết bị ám sát ngay trên ngôi của
mình, và A Kích lên trị vì thay thế.

7 Và chuyện rằng, A Kích bắt đầu ganh tị với con trai của mình, nên hắn bắt con trai
bỏ vào ngục thất, và cho ăn rất ít hoặc không cho ăn cho đến khi người con ấy chết đi.

8 Và lúc bấy giờ, anh của người bị giết (tên là Nim Ra) rất đỗi tức giận cha mình vì
những điều ông ta đã làm cho em mình.

9 Và chuyện rằng, Nim Ra quy tụ được một nhóm người. Rồi họ cùng nhau trốn ra
khỏi xứ và đến cư ngụ với Ô Me.

10 Và chuyện rằng, A Kích sinh được các con trai khác, và những người này chiếm
được lòng của dân chúng, mặc dù chúng cũng thề nguyền sẽ làm đủ mọi điều bất
chính mà hắn muốn.

11 Bấy giờ dân của A Kích muốn tìm kiếm lợi lộc, như A Kích muốn có quyền hành;
vậy nên, các con trai của A Kích đem tiền bạc tặng dân chúng và nhờ cách đó mà
chúng lôi cuốn được phần lớn dân chúng theo mình.

12 Và chiến tranh bắt đầu xảy ra giữa A Kích và các con trai của A Kích. Trận chiến
này kéo dài nhiều năm, phải, và đã hủy diệt gần hết dân chúng trong vương quốc, phải,
tất cả, chỉ còn lại có ba mươi người, cùng những người đã chạy trốn với gia tộc Ô Me.

13 Vậy nên, Ô Me được khôi phục lại đất thừa hưởng của mình.
14 Và chuyện rằng, Ô Me bắt đầu trở nên già cả; tuy nhiên trong tuổi già ông sinh

được một người con trai tên là Ê Me; và ông xức dầu cho Ê Me làm vua trị vì thay thế
ông.

15 Và sau khi ông xức dầu cho Ê Me làm vua xong, ông còn nhìn thấy xứ sở thái bình
thêm hai năm nữa. Rồi ông qua đời, sau khi đã thấy biết bao ngày tháng đầy đau
thương. Và chuyện rằng Ê Me lên trị vì thay thế ông, và đi đúng theo đường lối của
cha mình.

16 Và Chúa lại bắt đầu cất bỏ sự rủa sả trên đất ấy, và gia tộc Ê Me lại hết sức thịnh
vượng dưới triều đại của Ê Me; và trong khoảng thời gian sáu mươi hai năm họ trở
nên vô cùng hùng mạnh, đến nỗi họ trở nên hết sức giàu có—

17 Họ có đủ loại trái cây, ngũ cốc, lụa là, hàng vải, vàng, bạc, cùng nhiều vật quý giá
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khác;
18 Và họ cũng có đủ loại gia súc, bò đực, bò cái, cừu, heo, dê, cùng nhiều loại súc vật

hữu ích khác dùng làm thực phẩm cho loài người.
19 Và họ cũng có cả ngựa, lừa, voi và các con cơ re lom cùng cơ mom; tất cả những

con vật này rất có ích cho loài người, nhất là voi, cơ re lom và cơ mom.
20 Và như vậy là Chúa đã đổ phước lành xuống trên khắp xứ sở này, là xứ chọn lọc

hơn hết thảy mọi xứ khác; và Ngài đã truyền lệnh rằng ai chiếm hữu xứ sở này thì
phải chiếm hữu nó trong Chúa, bằng không họ sẽ bị hủy diệt khi họ đã chín muồi
trong sự bất chính; vì đối với những kẻ đó, lời Chúa phán: Ta sẽ trút lên chúng cơn
thịnh nộ tràn đầy của ta.

21 Và Ê Me đã thực thi sự xét xử theo lẽ ngay chính suốt đời mình, và ông sinh được
nhiều con trai và con gái; ông sinh ra Cô Ri An Tum, và ông xức dầu cho Cô Ri An
Tum lên trị vì thế mình.

22 Và sau khi xức dầu cho Cô Ri An Tum lên trị vì thế mình, ông còn sống thêm được
bốn năm nữa, và nhìn thấy cảnh thái bình trong xứ sở; phải, ông cũng được thấy Vị
Nam Tử Ngay Chính, và ông vui sướng và hưởng vinh quang trong đời ông; rồi ông
qua đời trong sự bình an.

23 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum đã đi theo đường lối của cha mình. Ông xây dựng
nhiều thành phố kiên cố, và thi hành nhiều điều tốt đẹp cho dân chúng suốt đời ông.
Và chuyện rằng, ông không có được một người con nào cho đến khi ông đã luống
tuổi.

24 Và chuyện rằng, vợ ông qua đời, bà thọ được một trăm lẻ hai tuổi. Và chuyện rằng,
lúc về già, Cô Ri An Tum có cưới một phụ nữ trẻ làm vợ, và sinh được nhiều con trai
và con gái; rồi ông sống cho đến một trăm bốn mươi hai tuổi.

25 Và chuyện rằng, ông sinh ra Côm, và Côm lên trị vì thay thế ông; và Côm trị vì
được bốn mươi chín năm, và sinh ra Hếch; và ông còn sinh ra nhiều con trai và con
gái khác nữa.

26 Và dân chúng đã bắt đầu lan tràn khắp xứ, và trong xứ cũng lại bắt đầu có sự tà ác
hết sức lớn lao, và Hếch cũng bắt đầu ôm lấy những âm mưu bí mật theo lối người xưa
để hủy diệt cha mình.

27 Và chuyện rằng, hắn truất phế ngôi cha, vì hắn đã giết cha với gươm của mình và
lên ngôi trị vì thay thế.

28 Và lúc ấy có các vị tiên tri lại đến trong xứ kêu gọi dân chúng hối cải—rằng họ
phải sửa soạn con đường của Chúa, bằng không thì sự rủa sả sẽ đến với xứ sở này;
phải, họ sẽ bị một nạn đói kém lớn lao khiến họ bị hủy diệt nếu họ không hối cải.

29 Nhưng dân chúng không tin những lời của các tiên tri, mà họ xua đuổi các vị đi; và
còn liệng một số vị xuống các hố sâu và để mặc cho họ chết. Và chuyện rằng, họ làm
tất cả những việc này theo lệnh truyền của vua Hếch.

30 Và chuyện rằng, nạn đói kém lớn lao đã bắt đầu xảy ra trong xứ, và dân cư bắt đầu
bị nạn đói hủy diệt rất mau chóng, vì không có trận mưa nào đổ xuống mặt đất.

31 Và có nhiều rắn độc xuất hiện trong xứ và cắn chết rất nhiều người. Và chuyện
rằng, các bầy gia súc của họ bắt đầu chạy trốn những con rắn độc đó. Chúng chạy về
xứ phía nam, nơi mà dân Nê Phi gọi là Gia Ra Hem La.

32 Và chuyện rằng, trên đường chạy trốn, nhiều gia súc đã chết; tuy vậy, cũng có một
số đến được xứ phía nam.

33 Và chuyện rằng, Chúa khiến cho những rắn ấy không đuổi theo các bầy gia súc
nữa, mà lại chận đường không cho dân chúng đi qua, khiến cho những ai cố vượt qua
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phải ngã xuống vì rắn độc.
34 Và chuyện rằng, dân chúng chạy theo lộ trình của đàn súc vật, và họ đã ăn các xác

chết của những con vật bị chết dọc đường, cho đến khi họ ăn hết tất cả những xác
chết ấy. Giờ đây khi dân chúng thấy mình sắp bị chết họ mới bắt đầu hối cải những
điều bất chính của mình và kêu cầu Chúa.

35 Và chuyện rằng, khi họ đã biết hạ mình đủ trước mặt Chúa, thì Ngài khiến mưa
rơi xuống mặt đất; và dân chúng lại bắt đầu hồi sinh, và bắt đầu có trái cây ở các xứ
miền bắc và ở tất cả các xứ lân cận. Và như vậy là Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài
trong việc bảo tồn họ khỏi nạn đói.

ÊThe 10
1 Và chuyện rằng, Se Giơ là con cháu của Hếch—vì Hếch và cả nhà của hắn, ngoại trừ

Se Giơ, đã chết vì nạn đói—vậy nên, Se Giơ bắt đầu gây dựng lại một dân tộc tan rã.
2 Và chuyện rằng, Se Giơ nhớ việc các tổ phụ mình bị hủy diệt nên ông thiết lập

một vương quốc ngay chính. Vì ông nhớ đến những việc Chúa đã làm khi Ngài đem
Gia Rết và anh người vượt qua biển cả, nên ông đi theo đường lối của Chúa; và ông
sinh được nhiều con trai và con gái.

3 Và con trai đầu lòng của ông, cũng tên là Se Giơ, nổi lên chống ông, tuy nhiên, Se
Giơ bị bàn tay một tên cướp giết hại, vì hắn quá giàu có, và điều này đã đem lại sự
bình an cho cha hắn.

4 Và chuyện rằng, cha hắn đã xây dựng được nhiều thành phố trong xứ, và dân
chúng lại bắt đầu sống lan tràn khắp xứ. Và Se Giơ sống rất thọ. Ông sinh ra Ríp La
Kích. Rồi ông qua đời, và Ríp La Kích lên trị vì thay ông.

5 Và chuyện rằng, Ríp La Kích không làm những điều gì ngay chính trước mặt
Chúa, vì hắn có nhiều vợ và nàng hầu, và hắn đặt lên vai người dân gánh nặng khó mà
chịu đựng nổi; phải, hắn bắt họ phải đóng góp thuế má rất nặng nề; và hắn dùng thuế
má ấy để xây dựng nhiều lâu đài rộng lớn nguy nga.

6 Và hắn đã làm một ngai vàng hết sức tráng lệ cho riêng mình; và hắn đã xây nhiều
nhà tù, và người nào không chịu đóng thuế, hắn cho bắt bỏ vào tù; và ai không đóng
thuế nỗi hắn cũng bỏ tù; và hắn khiến họ lao nhọc luôn luôn để nuôi dưỡng bọn hắn,
và người nào từ chối không chịu lao nhọc đều bị bắt xử tử.

7 Vậy nên hắn thu được tất cả các công trình tuyệt xảo, phải, ngay cả vàng ròng hắn
cũng bắt nhà tù phải gạn lọc lại cho tinh khiết hơn, và hắn còn sai làm đủ mọi vật quý
giá khác trong nhà tù. Và chuyện rằng, hắn làm cho dân chúng phải khốn khổ vì
những điều tà dâm và khả ố của hắn.

8 Và sau khi hắn đã trị vì một thời gian là bốn mươi hai năm, thì dân chúng nổi lên
chống lại hắn; và trong nước lại bắt đầu có chiến tranh, đến nỗi Ríp La Kích bị giết và
các con cháu của hắn đều bị đuổi ra khỏi xứ.

9 Và chuyện rằng, sau một thời gian nhiều năm, Mô Ri An Tôn (ông này là con cháu
của Ríp La Kích) quy tụ được một đạo quân gồm những kẻ bị xua đuổi, và đến gây
chiến với dân chúng. Ông chiếm được quyền cai trị nhiều thành phố. Và chiến tranh
trở nên vô cùng khốc liệt và tiếp diễn trong nhiều năm; rồi ông chiếm được quyền cai
trị khắp xứ và tự tôn mình lên làm vua toàn quốc.

10 Và sau khi tự tôn mình lên làm vua xong, ông đã giảm bớt gánh nặng cho dân, nhờ
thế mà ông chiếm được thiện cảm của người dân và được họ xức dầu tôn lên làm vua
của họ.
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11 Và ông đã thi hành lẽ công bình cho dân chúng, nhưng ông lại không thi hành cho
bản thân ông cũng vì nhiều hành vi tà dâm của ông, vậy nên ông bị loại trừ khỏi sự
hiện diện của Chúa.

12 Và chuyện rằng, Mô Ri An Tôn xây dựng được nhiều thành phố, và dưới triều đại
ông, dân chúng trở nên hết sức giàu có, về phương diện lâu đài dinh thự, vàng, bạc,
cũng như về phương diện trồng tỉa ngũ cốc, chăn nuôi các đàn gia súc và các bầy thú,
cùng tất cả những gì mà họ được khôi phục lại.

13 VàMô Ri An Tôn sống tới một tuổi thọ rất cao, và rồi ông sinh ra Kim. Và Kim lên
trị vì thay thế cha mình; và khi hắn trị vì được tám năm thì cha hắn mất. Và chuyện
rằng, Kim không trị vì trong sự ngay chính, vậy nên hắn không được Chúa ưu đãi.

14 Và anh của hắn nổi lên chống lại hắn, khiến hắn bị bắt cầm tù, và hắn bị tù đày
suốt quảng đời còn lại của mình. Và trong lúc bị tù đày, hắn có sinh được nhiều con
trai và con gái, và khi về già hắn sinh được Lê Vi; và hắn đã qua đời.

15 Và chuyện rằng, sau khi cha mất, Lê Vi đã sống trong cảnh tù đày bốn mươi hai
năm. Rồi sau đó ông gây chiến với vua trong xứ, và nhờ đó mà ông chiếm được vương
quốc cho mình.

16 Và sau khi chiếm được vương quốc, ông đã thi hành những điều phải trước mặt
Chúa; và dân chúng lại được thịnh vượng trong xứ. Ông sống rất thọ và sinh được
nhiều con trai và con gái; và ông sinh ra Cô Rôm, là người mà ông xức dầu phong lên
làm vua thay ông.

17 Và chuyện rằng, Cô Rôm suốt đời thi hành những điều tốt đẹp trước mặt Chúa;
và ông sinh được nhiều con trai và con gái; và sau khi ông đã sống rất thọ ông cũng
qua đời, giống như mọi người khác trên thế gian; rồi Kích lên trị vì thay ông.

18 Và chuyện rằng, rồi Kích cũng qua đời, và Líp lên trị vì thay thế.
19 Và chuyện rằng, Líp cũng thi hành những điều tốt đẹp trước mặt Chúa. Và vào

thời của Líp, những con rắn độc đều bị hủy diệt. Vậy nên, dân chúng đi xuống xứ
miền nam để săn thú đem về làm lương thực cho dân trong xứ, vì xứ ấy đầy rẫy thú
rừng. Và chính Líp cũng trở thành một người thợ săn thiện nghệ.

20 Và họ xây lên một thành phố rất lớn bên dải đất hẹp, gần vùng biển phân đôi hai
xứ.

21 Và họ đã bảo tồn xứ miền nam làm vùng hoang dã để săn thú. Và trọn xứ miền bắc
thì đầy rẫy dân cư.

22 Và họ hết sức siêng năng. Họ mua bán và giao dịch với nhau để kiếm lời.
23 Và họ khai thác mọi thứ khoáng kim để làm ra vàng bạc, sắt, đồng, và đủ loại kim

khí. Họ đào đất để lấy những thứ này, vì thế họ đã đào lên nhiều đống đất để tìm các
thứ quặng vàng, bạc, sắt và đồng. Và họ làm thành đủ thứ đồ quý giá.

24 Và họ có những thứ lụa là, và vải gai mịn. Họ dệt đủ thứ hàng vải để may mặc che
thân.

25 Và họ làm ra đủ thứ dụng cụ để canh tác, cày cấy đất đai, gieo giống, gặt hái và đập
lúa.

26 Và họ cũng làm đủ các loại dụng cụ để khiến các gia súc của họ làm việc.
27 Và họ còn làm đủ loại vũ khí chiến tranh. Họ cũng làm đủ loại đồ vật quý giá và lạ

mắt.
28 Và chưa bao giờ có một dân tộc nào được ban ân phước và được thịnh vượng nhờ

bàn tay của Chúa nhiều hơn như vậy. Họ được ở trong một xứ chọn lọc hơn hết thảy
mọi xứ khác, vì Chúa đã phán vậy.

29 Và chuyện rằng, Líp sống rất thọ. Ông sinh được nhiều con trai và con gái; và ông
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cũng sinh ra Hứa Thơm.
30 Và chuyện rằng, Hứa Thơm lên trị vì thay thế cha mình. Và sau khi Hứa Thơm trị

vì được hai mươi bốn năm, này, vương quốc bị lấy đi khỏi ông. Và ông sống trong
cảnh tù đày suốt nhiều năm, phải, suốt những ngày còn lại của đời ông.

31 Và ông sinh ra Hếch, và Hếch sống trong cảnh tù đày suốt đời mình. Và Hếch
sinh ra A Rôn, và A Rôn cũng sống trong cảnh tù đày suốt đời mình; rồi ông sinh ra
Am Ni Ga Đa, và Am Ni Ga Đa cũng sống trong cảnh tù đày suốt đời mình; và ông
sinh ra Cô Ri An Tum, và Cô Ri An Tum cũng sống trong cảnh tù đày suốt đời mình;
rồi ông sinh ra Côm.

32 Và chuyện rằng, Côm chiếm lại được phân nửa vương quốc. Và ông trị vì phần
vương quốc ấy suốt bốn mươi hai năm; rồi ông gây chiến với vua là Am Ghít, và họ
đánh nhau suốt nhiều năm, và trong thời gian đó, Côm thắng Am Ghít, và chiếm
quyền hành cai trị phần vương quốc còn lại.

33 Và vào thời của Côm, quân cướp lại bắt đầu xuất hiện trong xứ; và chúng áp dụng
các kế hoạch cũ, và dùng cách thề nguyền như người xưa, và tìm cách hủy diệt vương
quốc.

34 Lúc bấy giờ, Côm đánh lại chúng kịch liệt; tuy nhiên, ông không chế ngự được
bọn chúng.

ÊThe 11
1 Và trong thời của Côm cũng có nhiều vị tiên tri đến và nói tiên tri về sự hủy diệt của

dân tộc vĩ đại đó, nếu họ không hối cải và từ bỏ những việc làm sát nhân và sự tà ác
của họ.

2 Và chuyện rằng, các vị tiên tri bị dân chúng chối bỏ, và họ chạy đến với Côm để
được bảo vệ vì dân chúng đang lùng kiếm để hủy diệt họ.

3 Và họ nói tiên tri cho Côm nghe nhiều điều; và ông được ban phước trong những
ngày còn lại của ông.

4 Và ông sống rất thọ và sinh được Síp Lom; và Síp Lom lên trị vì thay thế ông. Rồi
anh của Síp Lom nổi lên chống lại Síp Lom, và một cuộc chiến tranh hết sức lớn bắt
đầu xảy ra trong khắp xứ.

5 Và chuyện rằng, anh của Síp Lom cho bắt đem xử tử tất cả những vị tiên tri đã nói
tiên tri về việc dân này sẽ bị hủy diệt;

6 Và một tai họa lớn lao đã đến khắp xứ, vì các vị này đã làm chứng rằng, một sự rủa
sả lớn lao sẽ đến với dân này và xứ này, và rằng một sự hủy diệt lớn lao sẽ đến với họ
mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra trên mặt địa cầu, và xương của họ sẽ chồng chất
trên mặt đất, nếu họ không hối cải về sự tà ác của mình.

7 Và họ đã không nghe theo tiếng nói của Chúa, vì những tập đoàn tà ác của họ; vậy
nên, khắp trong xứ bắt đầu có chiến tranh và tranh chấp, và có cả nạn đói kém, bệnh
dịch, khiến cho có một sự hủy diệt lớn lao mà từ trước tới giờ chưa bao giờ từng xảy ra
trên mặt đất; và tất cả những sự việc này đã xảy ra trong thời của Síp Lom.

8 Và dân chúng bắt đầu biết hối cải về sự bất chính của mình; và vì họ biết hối cải
nên Chúa động lòng thương xót họ.

9 Và chuyện rằng, Síp Lom bị giết, còn Sết thì bị tù đày và đã sống trong cảnh tù đày
suốt đời mình.

10 Và chuyện rằng, con trai ông là A Kha nhận được vương quốc và trị vì dân chúng
suốt đời mình. Và trong thời hắn, hắn làm đủ mọi điều bất chính, khiến máu đổ rất
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nhiều, và đời hắn thật ngắn ngủi.
11 Và Ê Thêm, vì là con cháu của A Kha, nên nhận được vương quốc, và hắn cũng làm

những điều tà ác suốt đời mình.
12 Và chuyện rằng, vào thời Ê Thêm có nhiều vị tiên tri đến nói tiên tri cho dân

chúng nghe; phải, họ tiên tri rằng, Chúa sẽ tận diệt dân này khỏi mặt đất nếu họ
không hối cải những điều bất chính của mình.

13 Và chuyện rằng, dân chúng đã chai đá trong lòng nên không nghe theo lời của các
vị ấy; và các vị tiên tri đành than khóc mà rút lui khỏi dân chúng.

14 Và chuyện rằng, Ê Thêm đã dùng sự tà ác mà thi hành sự xét xử trong suốt đời hắn;
rồi hắn sinh ra Mô Rôn. Và chuyện rằng, Mô Rôn lên trị vì thay thế hắn. Và Mô Rôn
cũng làm nhiều điều tà ác trước mặt Chúa.

15 Và chuyện rằng, một cuộc nổi loạn đã xảy ra trong dân chúng cũng vì tập đoàn bí
mật đó đã được thiết lập lên để chiếm quyền hành và lợi lộc; và có một người hùng
mạnh trong sự bất chính trong bọn họ đến gây chiến với Mô Rôn, mà qua trận chiến
kẻ đó đã lật đổ được một nửa vương quốc và chiếm giữ phân nửa vương quốc này suốt
nhiều năm.

16 Và chuyện rằng, Mô Rôn lật đổ được kẻ đó và chiếm lại vương quốc.
17 Và chuyện rằng, lại có một người hùng mạnh khác nổi lên. Người này là con cháu

của anh của Gia Rết.
18 Và chuyện rằng, người này lật đổ được Mô Rôn và chiếm vương quốc. Vậy nên Mô

Rôn sống trong cảnh tù đày trọn cuộc đời còn lại của mình; và hắn sinh ra Cô Ri An
Tô.

19 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tô sống trong cảnh tù đày suốt đời mình.
20 Và vào thời Cô Ri An Tô, cũng có nhiều vị tiên tri đến nói tiên tri nhiều điều vĩ đại

và kỳ diệu, cùng kêu gọi dân chúng hối cải, bằng không, thì Đức Chúa Trời sẽ hành
phạt họ cho đến khi họ phải bị tận diệt;

21 Và rồi Đức Chúa Trời sẽ gởi hay đem một dân tộc khác đến chiếm xứ này bằng
quyền năng của Ngài, theo cách thức mà Ngài đã đem tổ phụ họ tới đây vậy.

22 Nhưng họ đã bác bỏ tất cả những lời của các vị tiên tri cũng vì sự âm mưu liên kết
bí mật và những hành vi độc ác khả ố của họ.

23 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tô sinh ra Ê The. Rồi ông qua đời sau khi đã sống trong
cảnh tù đày suốt đời mình.

ÊThe 12
1 Và chuyện rằng, Ê The sống trong thời của Cô Ri An Tum Rơ; và Cô Ri An Tum Rơ

là vua cai trị khắp xứ.
2 Và Ê The là một vị tiên tri của Chúa; vậy nên Ê The xuất hiện vào thời Cô Ri An

Tum Rơ, và ông bắt đầu nói tiên tri cho dân chúng nghe, vì ông không thể đè nén
được bởi Thánh Linh của Chúa hằng có nơi ông.

3 Vì ông đã kêu gọi dân chúng từ lúc sớm mai cho đến khi mặt trời lặn để khuyên
nhủ họ phải tin nơi Thượng Đế, để hối cải, bằng không, họ sẽ bị hủy diệt. Ông bảo họ
rằng nhờ đức tin mọi việc sẽ được thực hiện—

4 Vậy nên, người nào tin Thượng Đế thì chắc chắn hy vọng sẽ được một thế giới tốt
đẹp hơn, phải, một chỗ bên tay phải của Thượng Đế. Niềm hy vọng này do đức tin mà
có, và là một chiếc neo đối với linh hồn loài người, làm cho họ được chắc chắn vững
vàng, luôn luôn dồi dào những việc làm tốt đẹp và được dẫn dắt để tôn vinh Thượng

444 ê the 12



Đế.
5 Và chuyện rằng, Ê The đã nói tiên tri cho dân chúng biết những điều vĩ đại và kỳ

diệu, nhưng họ không tin vì họ không trông thấy những điều ấy.
6 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, muốn nói một phần nào về những điều này. Tôi muốn

chỉ cho thế gian thấy rằng, đức tin là những gì người ta hy vọng nhưng không trông
thấy được; vậy thì các người chớ nên tranh biện vì lẽ mình không trông thấy được, vì
các người không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin của các người đã
được thử thách.

7 Vì chính nhờ đức tin nên Đấng Ky Tô mới hiện ra cho tổ phụ chúng ta thấy, sau
khi Ngài đã sống lại từ cõi chết; và Ngài chỉ xuất hiện cho họ thấy sau khi họ đã có
đức tin nơi Ngài; vậy nên, điều thiết yếu là một số người phải có đức tin nơi Ngài, vì
Ngài không xuất hiện cho thế gian thấy.

8 Nhưng nhờ đức tin của loài người nên Ngài đã xuất hiện cho thế gian thấy, và đã
vinh danh Đức Chúa Cha, cùng chuẩn bị một đường lối để nhờ đó những kẻ khác có
thể chia xẻ ân tứ thiên thượng, ngõ hầu họ có thể hy vọng vào những điều mà họ chưa
thấy được.

9 Vậy nên, các người cũng có thể hy vọng và cũng có thể chia xẻ ân tứ này nếu các
người có đức tin.

10 Này, chính nhờ đức tin mà người xưa được kêu gọi theo thánh ban của Thượng Đế.
11 Vậy nên, nhờ đức tin mà luật pháp Môi Se được ban hành. Nhưng trong ân tứ của

Vị Nam Tử của Ngài, Thượng Đế đã chuẩn bị một đường lối tốt đẹp hơn; và chính
nhờ đức tin mà luật pháp đó mới được làm tròn.

12 Vì nếu không có đức tin ở giữa con cái loài người thì Thượng Đế không thể làm
phép lạ ở giữa họ được; vậy nên, Ngài chỉ cho họ thấy sau khi họ đã có đức tin.

13 Này, chính đức tin của An Ma và A Mu Léc đã khiến cho nhà giam phải sụp đổ
xuống đất.

14 Này, chính đức tin của Nê Phi và Lê Hi đã tạo ra sự đổi thay cho dân La Man,
khiến họ được báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.

15 Này, chính đức tin của Am Môn và các anh em của ông đã làm ra được phép lạ vĩ
đại giữa đám người La Man.

16 Phải, tất cả những người thực hiện được các phép lạ đều thực hiện nó qua đức tin
của mình, những người sống trước thời Đấng Ky Tô hay sống sau thời Ngài cũng vậy.

17 Và cũng nhờ có đức tin mà ba môn đồ đã nhận được lời hứa là sẽ không nếm sự
chết; và họ chỉ nhận được lời hứa đó sau khi họ đã có đức tin.

18 Và bất cứ thời nào loài người cũng chỉ làm được những phép lạ sau khi họ có đức
tin mà thôi; vậy nên, việc đầu tiên là họ phải tin nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế.

19 Và đã có nhiều người có một đức tin hết sức mạnh mẽ, dù họ sống trước ngày
Đấng Ky Tô đến, nên họ không thể bị giữ ra khỏi bên trong bức màn che, mà trái lại,
họ đã thực sự chính mắt trông thấy được những điều mà họ đã được nhìn thấy bằng
con mắt của đức tin, và họ đã vui sướng.

20 Và này, trong biên sử này, chúng ta đã được thấy rằng một trong những người đó là
anh của Gia Rết; vì đức tin của ông nơi Thượng Đế thật quá lớn lao, đến nỗi khi
Thượng Đế đưa ngón tay ra, Ngài không thể giấu nó trước mắt anh của Gia Rết được,
vì lời của Ngài đã phán cùng ông, đó là lời mà ông đã nhận được nhờ có đức tin.

21 Và sau khi anh của Gia Rết đã thấy được ngón tay của Chúa, vì lời hứa mà anh của
Gia Rết đã nhận được nhờ đức tin, thì Chúa không thể che giấu điều gì trước mặt ông
được; vậy nên Ngài đã cho ông trông thấy mọi việc, vì ông không còn bị giữ lại bên
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ngoài bức màn che nữa.
22 Và nhờ đức tin mà tổ phụ tôi đã nhận được lời hứa rằng, những sự việc này sẽ đến

với các đồng bào của họ qua người Dân Ngoại; vậy nên, Chúa đã truyền lệnh cho tôi,
phải, chính Chúa Giê Su Ky Tô.

23 Và tôi thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, người Dân Ngoại sẽ nhạo báng những điều
này, vì sự yếu kém của chúng con trong văn viết; vì lẽ Chúa chỉ làm cho chúng con
được mạnh mẽ trong lời nói nhờ đức tin, nhưng Chúa không làm cho chúng con
được mạnh mẽ trong văn viết; vì Ngài đã làm cho tất cả dân tộc này được nói nhiều,
nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho họ.

24 Và Ngài cũng làm cho chúng con viết được, nhưng chỉ chút ít, vì bàn tay chúng
con vụng về. Này, Ngài không làm cho chúng con được mạnh mẽ trong văn viết như
đối với anh của Gia Rết, vì Ngài đã làm cho những điều người ấy viết ra được mạnh
mẽ như Ngài, để người nào đọc được những điều đó đều phải khiếp phục.

25 Ngài còn làm cho những lời nói của chúng con được đầy mãnh lực và vĩ đại đến
nỗi chúng con không thể viết ra được; vậy nên, khi chúng con viết chúng con nhận
thấy sự yếu kém của mình, và chúng con thấy lúng túng trong việc sắp đặt lời lẽ; và
chúng con e rằng Dân Ngoại sẽ nhạo báng những lời lẽ của chúng con.

26 Và khi tôi nói xong những lời này, Chúa bèn phán cùng tôi: Những kẻ điên rồ sẽ
nhạo báng, nhưng rồi chúng sẽ than khóc; và ân điển của ta sẽ đủ để ban cho người
nhu mì, ngõ hầu họ không thể lợi dụng sự yếu kém của các ngươi được.

27 Và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho
loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường; và ân điển của ta cũng đủ để ban cho
tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta; vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có
đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với
họ.

28 Này, ta sẽ chỉ cho người Dân Ngoại thấy sự yếu kém của họ, và ta sẽ cho họ thấy
rằng đức tin, hy vọng, và lòng bác ái sẽ đưa họ đến cùng ta là nguồn gốc của mọi điều
ngay chính.

29 Và tôi, Mô Rô Ni, sau khi nghe được những lời này, cảm thấy được an ủi, bèn thưa
rằng: Thưa Chúa, ý muốn ngay chính của Ngài sẽ được thực hiện, vì con biết rằng
Ngài thực hiện cho con cái loài người tùy theo đức tin của họ;

30 Vì anh của Gia Rết đã nói với núi Giê Rin rằng: Hãy dời đi—thì núi dời đi. Và
nếu ông ta không có đức tin thì núi đó đã không dời đi, vậy nên Ngài chỉ thực hiện
sau khi loài người có đức tin.

31 Vì Ngài cũng đã làm như vậy khi Ngài hiện ra cho các môn đồ của Ngài thấy; vì
sau khi họ có đức tin và đã nói lên trong danh Ngài, thì Ngài hiện ra cho họ thấy
trong quyền năng lớn lao.

32 Và con còn nhớ rằng, Ngài từng phán bảo rằng Ngài đã chuẩn bị một ngôi nhà
cho loài người, phải, trong số những gian nhà của Cha Ngài, nơi mà loài người có thể
có được hy vọng toàn hảo hơn; vậy nên, loài người phải hy vọng, nếu không, họ sẽ
không nhận được sự thừa hưởng tại nơi Ngài đã chuẩn bị.

33 Và lại nữa, con còn nhớ rằng, Ngài đã phán bảo rằng Ngài thương yêu thế gian đến
nỗi Ngài phải phó mạng sống của Ngài cho thế gian, ngõ hầu Ngài có thể lấy nó lại để
chuẩn bị một nơi cho con cái loài người.

34 Và giờ đây, con biết rằng tình thương yêu này mà Ngài dành cho con cái loài người
là lòng bác ái; vậy nên, nếu loài người không có lòng bác ái, thì họ không thừa hưởng
được nơi mà Ngài đã chuẩn bị trong các gian nhà của Cha Ngài.
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35 Vậy nên, nhờ điều Ngài phán bảo mà con biết được rằng, nếu người Dân Ngoại
không có lòng bác ái, vì sự yếu kém của chúng con, thì Ngài sẽ thử thách họ, Ngài sẽ
cất bỏ tài năng của họ, phải, tất cả những gì họ đã nhận được, để đem ban cho những
người nào đáng được có nhiều hơn.

36 Và chuyện rằng, tôi cầu nguyện lên Chúa, xin Ngài ban ân điển cho Dân Ngoại, để
họ có lòng bác ái.

37 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng tôi rằng: Nếu họ không có lòng bác ái thì điều
đó chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, vì ngươi đã trung thành, vậy nên, y phục của ngươi
sẽ được tẩy sạch. Và vì lẽ ngươi đã thấy được sự yếu kém của mình nên ngươi sẽ được
làm cho mạnh, để được ngồi nơi mà ta đã chuẩn bị trong các gian nhà của Cha ta.

38 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, xin nói lời vĩnh biệt với Dân Ngoại, phải, và vĩnh biệt
luôn cả những người anh em mà tôi yêu dấu, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trước
ghế phán xét của Đấng Ky Tô, nơi mà mọi người sẽ biết rằng, y phục của tôi không bị
tì vết bởi máu của các người.

39 Và lúc đó, các người sẽ biết rằng, tôi đã thấy Chúa Giê Su, và Ngài đã đối diện nói
chuyện với tôi. Ngài đã nói với tôi bằng một cách rất khiêm nhường về những điều
này, bằng ngôn ngữ của tôi, chẳng khác chi hai người trần nói chuyện với nhau vậy;

40 Và tôi chỉ viết lại một vài điều, vì tôi yếu kém trong việc viết văn.
41 Và giờ đây, tôi muốn khuyên nhủ các người hãy tìm kiếm Chúa Giê Su này, tức là

Đấng mà các tiên tri và các sứ đồ đã từng viết đến, để cho ân điển của Thượng Đế Đức
Chúa Cha, và Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh, là Đấng làm chứng cho hai
Ngài, sẽ có trong các người và tồn tại trong các người mãi mãi. A Men.

ÊThe 13
1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, tiếp tục viết nốt biên sử về sự hủy diệt của sắc dân mà tôi

đang viết và đề cập đến.
2 Vì này, họ đã bác bỏ tất cả những lời nói của Ê The; vì ông đã nói với họ sự thật về

mọi điều, từ lúc khởi đầu của loài người; và rằng, sau khi nước rút khỏi mặt đất của xứ
này, thì nó đã trở thành một xứ chọn lọc hơn hết thảy mọi xứ khác, một xứ được
Chúa chọn lọc; vậy nên, Chúa muốn rằng, tất cả loài người sống trong xứ này đều
phải phục vụ Ngài;

3 Và đây là địa điểm của Tân Giê Ru Sa Lem, và nó sẽ từ trên trời mà giáng xuống, và
là thánh đường của Chúa.

4 Này, Ê The đã trông thấy thời đại của Đấng Ky Tô, và ông đã nói đến một Tân Giê
Ru Sa Lem tại xứ này.

5 Và ông cũng đã nói về gia tộc Y Sơ Ra Ên và Giê Ru Sa Lem là nơi mà từ đó Lê Hi
sẽ đến—sau khi bị hủy diệt, nó sẽ được xây dựng lại thành một thành phố thánh cho
Chúa; vậy nên, nó không phải là một Tân Giê Ru Sa Lem, vì ngày xưa nó đã có rồi,
nhưng nay nó phải được xây cất lại và trở thành một thành phố thánh của Chúa; và
nó phải được xây dựng lên cho gia tộc Y Sơ Ra Ên—

6 Còn Tân Giê Ru Sa Lem thì sẽ được xây dựng trên xứ này cho những dân còn sót
lại của dòng dõi của Giô Sép, vì việc này đã có một biểu tượng.

7 Vì như Giô Sép đã dẫn cha mình vào xứ Ai Cập, và ông ta đã chết ở đó, nên Chúa
dẫn những dân còn sót lại của dòng dõi của Giô Sép ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, để
Ngài có thể thương xót dòng dõi của Giô Sép, khiến họ khỏi bị diệt vong, cũng như
Ngài đã thương xót phụ thân của Giô Sép để ông này khỏi bị diệt vong.
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8 Vậy nên, dân còn sót lại của gia tộc Giô Sép sẽ định cư trên xứ này, và đây sẽ là xứ
thừa hưởng của họ. Họ sẽ dựng lên một thành phố thánh cho Chúa, chẳng khác chi
thành Giê Ru Sa Lem thời xưa vậy; và họ sẽ không còn bị lẫn lộn nữa, cho đến khi sự
tận cùng đến, là lúc trái đất sẽ qua đi.

9 Và sẽ có trời mới và đất mới; và nó sẽ giống như xưa, chỉ trừ những gì cũ đều đã
qua đi, và vạn vật đều đổi mới.

10 Rồi một Tân Giê Ru Sa Lem sẽ đến; và phước thay cho những ai được sống trong
đó, vì chính họ là những người có y phục được tẩy trắng nhờ máu của Chiên Con. Họ
là những người được tính vào số dân còn sót lại của dòng dõi của Giô Sép, tức là
những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

11 Và rồi Giê Ru Sa Lem của thời xưa cũng sẽ đến; và những dân cư trong ấy, phước
thay cho họ, vì họ đã được tẩy sạch nhờ máu của Chiên Con. Họ là những người bị
phân tán, nhưng được quy tụ lại từ bốn phương trời của thế gian, và từ các xứ miền
bắc. Họ là những người được chia xẻ sự làm tròn giao ước mà Thượng Đế đã lập với tổ
phụ của họ là Áp Ra Ham.

12 Và khi những điều này đến, thì lời thánh thư sau đây sẽ được ứng nghiệm: Những
người đầu tiên sẽ trở thành những kẻ sau cùng, và những kẻ sau cùng sẽ trở thành
những người đầu tiên.

13 Và tôi định viết thêm nhiều nữa, nhưng tôi bị ngăn cấm. Những điều tiên tri của Ê
The thật vĩ đại và kỳ diệu thay; vậy mà họ xem ông chẳng ra gì, họ đã xua đuổi ông đi;
và ông đã ẩn mình trong hốc đá lúc ban ngày, và đêm đến ông đi ra xem xét những sự
việc đã xảy ra cho dân chúng.

14 Và trong thời gian ông ẩn mình trong hốc đá, ông đã viết nốt phần còn lại của biên
sử này, trong khi nhìn những sự hủy diệt đến với dân chúng lúc ban đêm.

15 Và chuyện rằng, cùng trong năm mà ông bị xua đuổi ra khỏi dân chúng, đã bắt đầu
xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở giữa dân chúng, vì có nhiều người hùng mạnh nổi
lên tìm cách hủy diệt Cô Ri An Tum Rơ, bằng những kế hoạch tà ác bí mật như đã
được nói đến.

16 Và giờ đây Cô Ri An Tum Rơ, nhờ đã từng nghiên cứu tất cả các kỹ thuật chiến
tranh và tất cả những sự xảo quyệt của thế gian nên hắn đã đến gây chiến với những kẻ
tìm cách giết hại mình.

17 Nhưng hắn đã không hối cải, và những con trai và con gái xinh đẹp của hắn cũng
vậy; và luôn cả những con trai và con gái xinh đẹp của Cô Ho và những con trai và
con gái xinh đẹp của Cô Ri Ho cũng vậy; nói tóm lại là tất cả những trai xinh gái đẹp
trên mặt đất này đều không hối cải những tội lỗi của mình.

18 Vậy nên, chuyện rằng, trong năm thứ nhất lúc Ê The ẩn náu trong hốc đá, có nhiều
người bị giết chết bởi lưỡi gươm của những tập đoàn bí mật ấy, khi chúng giao chiến
với Cô Ri An Tum Rơ để chiếm vương quốc.

19 Và chuyện rằng, các con trai của Cô Ri An Tum Rơ chiến đấu nhiều và bị đổ máu
nhiều.

20 Và đến năm thứ hai, lời của Chúa đến với Ê The mà rằng ông phải đi nói tiên tri
cho Cô Ri An Tum Rơ hay rằng, nếu hắn cùng tất cả gia đình chịu hối cải, thì Chúa sẽ
ban cho hắn vương quốc và tha cho dân chúng—

21 Bằng không, thì họ sẽ bị hủy diệt, và tất cả gia đình hắn ngoại trừ hắn cũng sẽ bị
hủy diệt. Và hắn sẽ sống chỉ để chứng kiến sự ứng nghiệm của các lời tiên tri nói về
việc một dân tộc khác sẽ đến nhận xứ này làm xứ thừa hưởng; và Cô Ri An Tum Rơ sẽ
được những người ấy chôn cất; và tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt ngoại trừ Cô Ri An
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Tum Rơ.
22 Và chuyện rằng Cô Ri An Tum Rơ không hối cải, và gia đình hắn và dân chúng

cũng vậy; và chiến tranh vẫn không chấm dứt. Họ tìm cách giết chết Ê The nhưng
ông đã chạy trốn khỏi họ và vào ẩn lại trong hốc đá.

23 Và chuyện rằng, Sa Rết nổi loạn và cũng gây chiến với Cô Ri An Tum Rơ; và hắn
đánh bại Cô Ri An Tum Rơ, đến nỗi vào năm thứ ba hắn bắt được Cô Ri An Tum Rơ
cầm tù.

24 Và đến năm thứ tư, các con trai của Cô Ri An Tum Rơ đánh bại Sa Rết và chiếm
lại được vương quốc cho cha họ.

25 Giờ đây chiến tranh bắt đầu lan tràn khắp nơi trong xứ, mỗi người cầm đầu một
nhóm đánh phá để giành lấy những gì mình thích.

26 Và rồi có nhiều trộm cướp. Nói tóm lại, khắp trong xứ xảy ra đủ mọi chuyện tà ác.
27 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ vô cùng tức giận Sa Rết. Hắn đem quân tiến

đánh Sa Rết, và họ đụng độ với nhau trong cơn tức giận cực độ tại thung lũng Ghinh
Ganh, và trận chiến trở nên vô cùng ác liệt.

28 Và chuyện rằng, Sa Rết giao chiến với Cô Ri An Tum Rơ trong suốt thời gian ba
ngày. Và chuyện rằng Cô Ri An Tum Rơ đánh bại được hắn và rượt đuổi hắn đến tận
đồng bằng Hết Lân.

29 Và chuyện rằng, Sa Rết lại giao chiến với Cô Ri An Tum Rơ trên vùng đồng bằng;
và này, hắn đánh bại được Cô Ri An Tum Rơ và đánh đuổi Cô Ri An Tum Rơ lui về
lại thung lũng Ghinh Ganh.

30 Và Cô Ri An Tum Rơ lại giao chiến với Sa Rết trong thung lũng Ghinh Ganh, và
tại đây hắn đã đánh bại và giết chết được Sa Rết.

31 Và Sa Rết cũng làm cho Cô Ri An Tum Rơ bị thương ở đùi khiến hắn không thể
xuất trận được trong thời gian hai năm khi mà tất cả dân chúng khắp xứ đều gây cảnh
đổ máu mà không một ai ngăn cản được.

ÊThe 14
1 Và giờ đây một sự rủa sả lớn lao đã bắt đầu giáng xuống khắp nơi trong xứ, vì sự bất

chính của dân chúng, như là nếu có một người cất dụng cụ hay gươm của mình trên
giá, hay nơi nào mà người đó muốn cất, này, đến ngày hôm sau, người đó không còn
tìm thấy vật ấy nữa. Thật lớn lao thay cho sự rủa sả trên xứ này.

2 Vậy nên, mỗi người đều giữ chặt trong tay những vật sở hữu của mình, và họ cũng
không mượn hoặc cho ai mượn. Mọi người đều nắm chặt chuôi gươm trong tay phải
của mình để bảo vệ tài sản cùng mạng sống của mình và vợ con mình.

3 Và giờ đây, sau một thời gian hai năm, và sau cái chết của Sa Rết, này, có một người
em của Sa Rết nổi lên gây chiến với Cô Ri An Tum Rơ. Trong trận ấy, Cô Ri An Tum
Rơ đánh thắng và rượt đuổi người đó chạy vào vùng hoang dã A Kích.

4 Và chuyện rằng, em của Sa Rết giao chiến với hắn trong vùng hoang dã A Kích; và
trận chiến ấy trở nên vô cùng khốc liệt, và có hằng ngàn người phải ngã gục dưới lưỡi
gươm.

5 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ cho quân bao vây vùng hoang dã; nhưng em
của Sa Rết cho quân tiến ra khỏi vùng hoang dã lúc ban đêm, và giết chết được một
phần quân lính của Cô Ri An Tum Rơ trong lúc chúng đang say rượu.

6 Rồi người đó tiến thẳng về xứ Mô Rôn và tự đặt mình lên trên ngôi của Cô Ri An
Tum Rơ.
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7 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ phải sống trong vùng hoang dã với quân của
hắn trong suốt hai năm, và trong thời gian này, hắn đã nhận được nhiều quân tăng
cường cho quân của mình.

8 Giờ đây em của Sa Rết tên là Ga La Át cũng nhận được nhiều quân tăng cường cho
quân của mình, nhờ những tập đoàn bí mật.

9 Và chuyện rằng, một thầy tư tế thượng phẩm của hắn đã ám sát hắn khi hắn đang
ngồi trên ngôi.

10 Và chuyện rằng, một người trong tập đoàn bí mật lại giết chết ông này trong một
đường ngầm bí mật, và chiếm lấy vương quốc cho mình; người này tên là Líp; và Líp
là một người có vóc dáng to lớn, lực lưỡng hơn tất cả mọi người khác trong tất cả dân
chúng.

11 Và chuyện rằng, trong năm đầu của Líp, Cô Ri An Tum Rơ lại đến xứ Mô Rôn gây
chiến với Líp.

12 Và chuyện rằng, hắn giao chiến với Líp, và trong trận này Líp đã đánh hắn bị
thương nơi cánh tay; tuy vậy, quân của Cô Ri An Tum Rơ xông tới đánh Líp, khiến
Líp phải bỏ chạy đến vùng ranh giới cạnh bờ biển.

13 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ rượt theo, và Líp giao chiến với hắn trên bờ
biển.

14 Và chuyện rằng, Líp lại đánh thắng quân của Cô Ri An Tum Rơ, khiến chúng phải
chạy trốn trở về vùng hoang dã A Kích.

15 Và chuyện rằng, Líp rượt đuổi theo hắn mãi tới đồng bằng A Gốt. Và Cô Ri An
Tum Rơ đã đem tất cả dân chúng đi theo hắn, khi hắn chạy trốn Líp đến phần đất này
nơi mà hắn chạy trốn.

16 Và khi đến được đồng bằng A Gốt, hắn bèn giao chiến với Líp và hắn đánh Líp
cho đến khi Líp bị giết chết; tuy nhiên, em của Líp lại đến đánh với Cô Ri An Tum
Rơ thay cho anh, và trận chiến lại trở nên vô cùng khốc liệt. Trong trận này, Cô Ri An
Tum Rơ, một lần nữa, phải chạy trốn quân em của Líp.

17 Bấy giờ em của Líp tên là Si Giơ. Và chuyện rằng, Si Giơ đuổi theo Cô Ri An Tum
Rơ, và hắn tàn phá rất nhiều thành phố, và giết hại rất nhiều đàn bà trẻ con cùng đốt
cháy các thành phố đó.

18 Và Si Giơ làm cho khắp xứ phải khiếp sợ; phải, tiếng kêu than nổi lên khắp xứ—Ai
có thể đương cự nổi với quân của Si Giơ? Này, hắn đi đến đâu là quét sạch đến đó!

19 Và chuyện rằng, khắp nơi trong xứ, dân chúng bắt đầu quy tụ lại thành những đạo
quân.

20 Và họ chia làm hai phe; một phe chạy trốn đến với quân của Si Giơ, còn một phe
thì chạy trốn đến với quân của Cô Ri An Tum Rơ.

21 Và cuộc chiến ấy thật là lớn lao và lâu dài; cảnh máu đổ và tàn sát đã xảy ra quá lâu
đến nỗi cả mặt đất ngổn ngang đầy những xác chết.

22 Và chiến tranh xảy ra quá mau lẹ và cấp tốc khiến cho không còn ai ở lại để chôn
người chết. Họ đi từ cuộc đổ máu này đến cuộc đổ máu khác, bỏ mặc những xác chết
của đàn ông, đàn bà và trẻ con nằm ngổn ngang trên mặt đất, làm mồi cho loài dòi bọ
rỉa thịt.

23 Và mùi hôi thúi xông lên khắp nơi, đến nỗi nó lan tràn khắp xứ; vậy nên, dân
chúng rất khổ sở đêm ngày vì mùi xú uế đó.

24 Vậy mà Si Giơ vẫn không ngừng đuổi theo Cô Ri An Tum Rơ; vì hắn đã thề phải
trả thù Cô Ri An Tum Rơ cho máu của anh hắn, là người đã bị giết chết, và vì lời của
Chúa đã phán bảo Ê The rằng, Cô Ri An Tum Rơ sẽ không ngã gục dưới lưỡi gươm.
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25 Và do đó mà chúng ta thấy được rằng, Chúa đã đến viếng họ trong cơn thịnh nộ
tràn đầy của Ngài, và sự tà ác cùng những điều khả ố của họ đã sửa soạn cho họ một
con đường đưa đến sự hủy diệt vĩnh viễn.

26 Và chuyện rằng, Si Giơ rượt đuổi Cô Ri An Tum Rơ chạy về phía đông, tận tới
vùng ranh giới cạnh bờ biển. Và ở đấy Cô Ri An Tum Rơ giao chiến với Si Giơ suốt
ba ngày.

27 Và quân của Si Giơ bị tàn sát thật là khủng khiếp, khiến dân chúng bắt đầu khiếp
sợ, và bắt đầu chạy trốn quân của Cô Ri An Tum Rơ, và chúng chạy trốn về xứ Cô Ri
Ho, và đi tới đâu là chúng tàn sát hết những dân cư nào không theo chúng.

28 Và chúng dựng trại trong thung lũng Cô Ri Ho, còn Cô Ri An Tum Rơ thì dựng
trại trong thung lũng Su Rơ. Bấy giờ thung lũng Su Rơ nằm gần bên ngọn đồi Com
No; vậy nên Cô Ri An Tum Rơ tập họp quân của mình trên ngọn đồi Com No, và
thổi kèn thách quân của Si Giơ ra giao chiến.

29 Và chuyện rằng, chúng tiến quân ra đánh, nhưng lại bị đẩy lui; và chúng lại tiến
quân lần thứ hai, nhưng lần thứ hai cũng bị đẩy lui. Và chuyện rằng, chúng lại tiến
quân ra đánh lần thứ ba, và trận chiến trở nên vô cùng ác liệt.

30 Và chuyện rằng, Si Giơ giao chiến với Cô Ri An Tum Rơ và gây cho hắn nhiều vết
thương nặng; và vì Cô Ri An Tum Rơ bị mất máu quá nhiều nên ngất xỉu và được
khiêng đi như người đã chết.

31 Giờ đây vì số đàn ông, đàn bà, và trẻ con cả hai bên đều chết quá nhiều nên Si Giơ
ra lệnh cho quân mình không được đuổi theo quân của Cô Ri An Tum Rơ nữa; vậy
nên chúng cùng nhau trở về trại của mình.

ÊThe 15
1 Và chuyện rằng, khi các vết thương của Cô Ri An Tum Rơ đã lành, hắn bắt đầu nhớ

lại những lời Ê The đã nói với hắn.
2 Hắn thấy có gần hai triệu dân của hắn đã bị giết chết dưới gươm đao, và hắn bắt

đầu cảm thấy buồn khổ trong lòng; phải, hai triệu đàn ông khỏe mạnh đã bị giết chết
cùng với vợ con họ.

3 Và hắn bắt đầu hối cải những điều độc ác hắn đã làm; hắn bắt đầu nhớ lại những
lời từ miệng của tất cả các tiên tri nói ra, và hắn thấy rằng, cho đến nay những lời đó
đều ứng nghiệm, không sai một mảy may nào; rồi tâm hồn hắn than khóc, và không
chịu để được an ủi.

4 Và chuyện rằng, hắn viết cho Si Giơ một bức thư, mong muốn Si Giơ hãy dung tha
cho dân chúng, và hắn vui lòng nhường lại vương quốc của mình để đổi lấy mạng
sống cho dân.

5 Và chuyện rằng, khi nhận được bức thư, Si Giơ bèn viết một bức thư trả lời Cô Ri
An Tum Rơ rằng nếu Cô Ri An Tum Rơ chịu nạp mình để hắn giết bằng chính lưỡi
gươm của hắn, thì hắn sẽ tha mạng cho dân chúng.

6 Và chuyện rằng, dân chúng không chịu hối cải những sự bất chính của mình, và
dân của Cô Ri An Tum Rơ bị khích động lòng tức giận đối với dân của Si Giơ, và dân
của Si Giơ cũng bị khích động lòng tức giận đối với dân của Cô Ri An Tum Rơ; vậy
nên, dân của Si Giơ lại đến gây chiến với dân của Cô Ri An Tum Rơ.

7 Và khi Cô Ri An Tum Rơ nhận thấy mình sắp thua, hắn bèn chạy trốn dân của Si
Giơ.

8 Và chuyện rằng, hắn chạy đến bên bờ đại dương Ríp Li An Cum, dịch ra có nghĩa
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là rộng lớn hay vượt trên tất cả; vậy nên, khi họ đến bên bờ đại dương này, họ dừng lại
cắm lều; và Si Giơ cũng cắm lều gần đó, và hôm sau hai bên lại cùng nhau giao tranh.

9 Và chuyện rằng, họ giao chiến với nhau hết sức ác liệt; trong trận này Cô Ri An
Tum Rơ lại bị thương, và ngất xỉu vì mất máu.

10 Và chuyện rằng, quân của Cô Ri An Tum Rơ xông lên đánh quân của Si Giơ và
đánh bại được quân này, khiến chúng phải chạy trốn; và chúng chạy xuống miền nam
và cắm lều tại một nơi có tên là Ô Gát.

11 Và chuyện rằng, quân của Cô Ri An Tum Rơ cắm lều bên đồi Ra Ma, và chính
ngọn đồi này là nơi mà cha tôi là Mặc Môn đã chôn giấu những biên sử thiêng liêng
cho mục đích của Chúa.

12 Và chuyện rằng, họ quy tụ tất cả những người dân chưa bị giết chết trong xứ, ngoại
trừ Ê The.

13 Và chuyện rằng, Ê The thấy tất cả những việc làm của dân chúng. Ông thấy những
người theo Cô Ri An Tum Rơ tụ họp lại với quân của Cô Ri An Tum Rơ; còn những
người nào theo Si Giơ thì tụ họp lại với quân của Si Giơ.

14 Vậy nên, họ phải mất một thời gian là bốn năm để quy tụ dân chúng. Họ thu gồm
tất cả dân chúng trong xứ, và gom góp tất cả những lực lượng nào họ có thể gom góp
được.

15 Và chuyện rằng, sau khi dân chúng đã quy tụ lại, người nào theo về với quân của
người nấy, cùng với vợ con mình—cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con đều được võ trang
đủ loại vũ khí chiến tranh, gồm có khiên, giáp che ngực, mão đội đầu, và được mặc đồ
chiến trận—rồi họ lần lượt tiến ra chiến trường. Họ đánh nhau suốt ngày hôm đó
nhưng không phân thắng bại.

16 Và chuyện rằng, khi đêm xuống, họ mỏi mệt rút về trại mình; và sau khi trở về trại
rồi, họ mới bắt đầu kêu gào than khóc cho những người dân của mình đã bị giết; và
tiếng kêu la, gào thét và khóc than thảm thiết của họ quá lớn lao đến nỗi nó xé tan cả
bầu không gian.

17 Và chuyện rằng, đến sáng hôm sau họ lại xuất trận nữa, và thật là khủng khiếp và ác
liệt thay cho ngày hôm đó; tuy nhiên, họ cũng không phân thắng bại, và khi đêm
xuống, họ lại xé tan bầu không gian bằng những tiếng kêu la, gào thét và khóc than
cho những người dân đã bị giết.

18 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ lại viết một bức thư khác gởi cho Si Giơ, yêu
cầu hắn đừng giao tranh nữa mà hãy chiếm lấy vương quốc, và tha mạng sống cho dân
chúng.

19 Nhưng này, Thánh Linh của Chúa đã ngừng tranh đấu với họ, và Sa Tan đã hoàn
toàn chế ngự trái tim của họ; vì họ đã bị phó mặc theo lòng dạ chai đá và tâm trí mù
quáng, khiến họ phải bị hủy diệt; vậy nên họ lại giao tranh.

20 Và chuyện rằng, họ đánh nhau suốt ngày hôm đó, và khi đêm xuống họ nằm ngủ
trên gươm của mình.

21 Và hôm sau họ lại đánh nhau cho đến lúc tối trời.
22 Và khi đêm xuống, họ vẫn còn say sưa trong cơn tức giận chẳng khác chi một

người bị say vì rượu vậy; và họ lại nằm ngủ trên gươm của mình.
23 Và đến hôm sau họ lại đánh nhau nữa; và khi đêm đến tất cả đều đã ngã gục dưới

lưỡi gươm, chỉ còn năm mươi hai người trong dân của Cô Ri An Tum Rơ, và sáu mươi
chín người trong dân của Si Giơ.

24 Và chuyện rằng, họ ngủ trên gươm mình đêm đó, và hôm sau lại đánh nhau nữa;
và họ hết sức chiến đấu bằng gươm và khiên suốt ngày hôm đó.
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25 Và khi đêm xuống, chỉ còn lại ba mươi hai người trong dân của Si Giơ, và hai mươi
bảy người trong dân của Cô Ri An Tum Rơ.

26 Và chuyện rằng, họ ăn, ngủ, và sửa soạn chết vào ngày hôm sau. Và họ là những
người to lớn và khỏe mạnh đối với sức lực của loài người.

27 Và chuyện rằng, họ đánh nhau suốt ba tiếng đồng hồ, rồi họ ngất xỉu vì mất máu.
28 Và chuyện rằng, khi quân lính của Cô Ri An Tum Rơ đã hồi tĩnh lại và có thể bước

đi được, thì họ định chạy trốn để thoát chết; nhưng này, Si Giơ và quân lính của hắn
đã đứng lên, và hắn tức giận thề rằng, hoặc là hắn giết chết Cô Ri An Tum Rơ, hoặc là
hắn sẽ chết bởi gươm đao.

29 Vậy nên, hắn chạy đuổi theo họ, và đến ngày hôm sau, hắn đuổi kịp, và họ lại đánh
nhau bằng gươm. Và chuyện rằng, khi mọi người đều ngã xuống dưới lưỡi gươm, chỉ
trừ Cô Ri An Tum Rơ và Si Giơ, này, Si Giơ cũng bị ngất xỉu vì mất máu.

30 Và chuyện rằng, sau khi Cô Ri An Tum Rơ dựa vào gươm để nghỉ mệt một lát
xong, hắn bèn chặt đứt đầu của Si Giơ.

31 Và chuyện rằng, sau khi hắn đã chặt đứt đầu của Si Giơ, thì Si Giơ còn chống tay
lên rồi ngã xuống; rồi sau khi cố gắng thở lần chót, Si Giơ đã trút linh hồn.

32 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ cũng ngã xuống đất nằm bất động như người
đã chết.

33 Và Chúa phán cùng Ê The và bảo ông rằng: Ngươi hãy đi ra. Và ông đi ra, thấy
rằng tất cả những lời nói của Chúa đều ứng nghiệm; và ông chấm dứt biên sử của
mình; (và dù chỉ một phần trăm tôi cũng không chép lại hết được) rồi ông đã cất giấu
biên sử của ông bằng một cách thức mà dân Lim Hi đã có thể tìm thấy được.

34 Giờ đây những lời cuối cùng của Ê The viết là như vầy: Dù Chúa muốn tôi được
chuyển hóa hay muốn tôi phải chịu theo ý muốn của Chúa trong xác thịt trần gian,
điều đó không quan hệ gì, miễn là tôi được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế.
A Men.
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SáchMôRôNi
MôRôNi 1

1 Giờ đây tôi, Mô Rô Ni, sau khi tóm lược xong truyện ký về dân Gia Rết, tôi định
không viết thêm gì nữa, nhưng tôi chưa chết và tôi không ra mặt cho người La Man
thấy, vì sợ họ sẽ sát hại tôi.

2 Vì này, cuộc chiến tranh giữa họ thật vô cùng ác liệt; và cũng vì mối hận thù nên
họ đã xử tử tất cả những người Nê Phi nào không chịu chối bỏ Đấng Ky Tô.

3 Và tôi, Mô Rô Ni, không chối bỏ Đấng Ky Tô; vậy nên, tôi phải ra đi đến bất cứ
nơi nào tôi có thể đến để bảo toàn mạng sống của mình.

4 Vậy nên, tôi viết thêm một vài điều nữa, trái với dự định của tôi; vì tôi đã định sẽ
không viết thêm gì nữa; nhưng nay tôi lại viết thêm vài điều, mà có lẽ sẽ có giá trị đối
với các đồng bào của tôi là dân La Man, một ngày nào đó trong tương lai, theo ý muốn
của Chúa.

MôRôNi 2
1 Đây là những lời của Đấng Ky Tô phán cùng các môn đồ của Ngài, là mười hai vị mà

Ngài đã chọn khi Ngài đặt tay lên họ—
2 Và Ngài gọi tên họ và phán rằng: Các ngươi phải kêu cầu Đức Chúa Cha trong

danh ta, bằng những lời cầu nguyện mãnh liệt; và sau khi làm vậy, các ngươi sẽ có
quyền năng ban truyền Đức Thánh Linh cho ai mà các ngươi đặt tay lên; và các ngươi
phải ban truyền Thánh Linh trong danh ta, vì các sứ đồ của ta làm như vậy.

3 Lúc bấy giờ Đấng Ky Tô phán những lời này với họ vào lần xuất hiện đầu tiên của
Ngài; và dân chúng không nghe được, nhưng các môn đồ nghe được; và tất cả những
người nào được họ đặt tay lên đều được Đức Thánh Linh giáng xuống.

MôRôNi 3
1 Đây là thể thức mà các môn đồ, là những người được gọi là các anh cả trong giáo hội,

sắc phong các thầy tư tế và thầy giảng—
2 Sau khi họ cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh Đấng Ky Tô, họ đặt tay lên

những người này mà nói rằng:
3 Trong danh Chúa Giê Su Ky Tô, tôi sắc phong cho anh chức thầy tư tế, (hoặc nếu

người đó là thầy giảng, tôi sắc phong cho anh chức thầy giảng), để thuyết giảng sự hối
cải và sự xá miễn tội lỗi qua Chúa Giê Su Ky Tô, bằng sự kiên trì đức tin nơi danh
Ngài cho đến cùng. A Men.

4 Và với thể thức này, họ đã sắc phong các thầy tư tế và thầy giảng, theo các ân tứ và
sự kêu gọi của Thượng Đế đối với loài người; và họ đã sắc phong cho những người này
bằng quyền năng của Đức Thánh Linh hằng có nơi họ.

MôRôNi 4
1 Đây là thể thức mà các anh cả và các thầy tư tế ban phước lành về thịt và máu của

Đấng Ky Tô trong Giáo Hội; và họ đã ban phước lành đó theo lệnh truyền của Đấng

454 mô rô ni 4



Ky Tô; vậy nên chúng ta biết được rằng thể thức đó là chân thật. Vị anh cả hay thầy tư
tế đã làm lễ đó như sau:

2 Và họ quỳ xuống với những người trong giáo hội, và cầu nguyện lên Đức Chúa
Cha trong danh Đấng Ky Tô, nói rằng:

3 Hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong tôn danh Con của Cha là Chúa
Giê Su Ky Tô, chúng con cầu xin Cha ban phước và thánh hóa bánh này cho linh hồn
của tất cả những ai cùng chia xẻ bánh này; để họ được phép ăn trong sự tưởng nhớ
đến thể xác Con của Cha, và được làm chứng cùng Cha, hỡi Thượng Đế, Đức Chúa
Cha Vĩnh Cửu, rằng họ tình nguyện mang danh Con của Cha, và luôn luôn tưởng
nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho họ, để họ có thể luôn
được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ. A Men.

MôRôNi 5
1 Đây là thể thức ban phước lành rượu—Này, họ cầm ly rượu lên mà nói rằng:
2 Hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong tôn danh Con của Cha là Chúa

Giê Su Ky Tô, chúng con cầu xin Cha ban phước và thánh hóa rượu này cho linh hồn
của tất cả những ai cùng uống rượu này, để họ được phép uống trong sự tưởng nhớ
đến máu Con của Cha đã đổ ra vì họ; và để họ được làm chứng cùng Cha, hỡi Thượng
Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, rằng họ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, để họ có thể
được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ. A Men.

MôRôNi 6
1 Và giờ đây, tôi nói về phép báp têm. Này, các anh cả, các thầy tư tế, và các thầy giảng

đều được báp têm; và họ không được báp têm nếu họ không đưa ra những thành quả
chứng minh rằng họ xứng đáng được báp têm.

2 Và họ cũng không nhận ai vào lễ báp têm trừ khi những người ấy đến với một tấm
lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối, và chứng tỏ cho giáo hội biết rằng, họ đã
thực sự hối cải tất cả tội lỗi của mình.

3 Và không một ai được nhận vào lễ báp têm trừ khi họ chịu mang danh Đấng Ky Tô
và quyết tâm phục vụ Ngài cho tới cùng.

4 Và sau khi họ đã được nhận vào lễ báp têm, và được quyền năng của Đức Thánh
Linh tác động cùng tẩy sạch, thì họ được kể là dân của giáo hội của Đấng Ky Tô; và
tên họ được ghi nhận, ngõ hầu họ được nhớ tới và được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt
lành của Thượng Đế, để giữ họ đi con đường đúng, làm cho họ luôn luôn chú tâm cầu
nguyện, và chỉ trông cậy vào công nghiệp của Đấng Ky Tô, là Đấng tạo nên và hoàn tất
đức tin của họ.

5 Và giáo hội thường nhóm họp, để nhịn ăn và cầu nguyện, và để nói với nhau về sự
an lạc của tâm hồn mình.

6 Và họ thường nhóm họp để chia xẻ bánh và rượu, trong sự tưởng nhớ tới Chúa
Giê Su.

7 Và họ nghiêm nhặt gìn giữ để cho không có một sự bất chính nào có thể xảy ra
giữa bọn họ; và bất cứ ai bị xem là đã phạm điều bất chính, thì sẽ bị ba nhân chứng
trong giáo hội kết tội trước mặt các anh cả, và nếu họ không hối cải và không thú tội
thì tên của họ sẽ bị xóa bỏ và họ sẽ không còn được xem là dân của Đấng Ky Tô nữa.

8 Nhưng một khi họ hối cải và chân thành xin được tha thứ thì họ sẽ được tha thứ.
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9 Và các buổi nhóm họp của họ được giáo hội điều khiển theo sự tác động của
Thánh Linh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh; vì dù thuyết giảng, khuyên nhủ,
cầu nguyện, khẩn cầu, hay ca hát, mà họ được quyền năng của Thánh Linh hướng dẫn,
thì những việc đó đều được thực hiện.

MôRôNi 7
1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, xin viết một ít điều mà cha tôi là Mặc Môn đã nói về đức

tin, hy vọng và lòng bác ái; vì chính ông đã nói như vậy cho dân chúng nghe khi ông
giảng dạy họ trong nhà hội mà họ đã xây dựng để làm nơi thờ phượng.

2 Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, xin nói với các người, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi;
chính vì nhờ ân điển của Thượng Đế Đức Chúa Cha, và Chúa Giê Su Ky Tô của
chúng ta, cùng thánh ý của Ngài, vì Ngài đã ban sự kêu gọi cho tôi, nên tôi mới được
phép ngỏ lời cùng các người vào lúc này.

3 Vậy nên, tôi muốn ngỏ lời cùng các người là những người trong giáo hội, là những
tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô, là những người đã có đủ hy vọng để nhờ đó mà có
thể bước vào chốn an nghỉ của Chúa, từ nay về sau, cho đến khi các người được an
nghỉ cùng Ngài nơi thiên thượng.

4 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi xét đoán những điều này về các người, vì cách ăn ở
hiền hòa của các người đối với con cái loài người.

5 Vì tôi nhớ tới lời Thượng Đế đã phán rằng: Qua những việc làm của họ, các ngươi
sẽ biết được họ, vì nếu những việc làm của họ tốt thì họ cũng tốt.

6 Vì này, Thượng Đế có phán rằng: Kẻ ác không thể làm điều thiện; và ví dù kẻ đó
có hiến dâng một món quà hay cầu nguyện lên Thượng Đế, mà lại không làm với một
ý định chân thật, thì hành động đó cũng không đem lại lợi ích gì cho kẻ đó.

7 Vì này, hành động đó không được xem như một điều ngay chính cho kẻ đó.
8 Vì này, kẻ ác dù dâng quà, thì cũng dâng một cách miễn cưỡng, vậy nên, kẻ đó bị

xem như đã giữ vật hiến dâng đó lại; vậy nên, kẻ đó bị xem như một người ác trước
mặt Thượng Đế.

9 Cũng chẳng khác chi có một người cầu nguyện nhưng không có ý định chân thành
trong lòng, thì người đó cũng bị xem như một kẻ ác; phải, sự cầu nguyện đó sẽ không
đem lại lợi ích gì cho kẻ đó, vì Thượng Đế không thu nhận một người như vậy.

10 Vậy nên, kẻ ác không thể làm điều thiện được; và kẻ đó cũng không dâng quà tốt
được.

11 Vì này, suối đắng không thể đem lại nước ngọt; và suối ngọt không thể đem lại
nước đắng; vậy nên, kẻ nào làm tôi tớ cho quỷ dữ không thể theo Đấng Ky Tô được;
và ai theo Đấng Ky Tô thì không thể làm tôi tớ cho quỷ dữ được.

12 Vậy nên, tất cả những gì tốt lành đều từ Thượng Đế mà ra; và những gì tà ác đều từ
quỷ dữ mà đến; vì quỷ dữ là kẻ thù của Thượng Đế, nó luôn luôn chống lại Ngài, và
luôn luôn dụ dỗ và xúi giục loài người phạm tội và làm điều ác.

13 Nhưng này, những điều gì thuộc về Thượng Đế đều luôn luôn thuyết phục và mời
mọc loài người làm điều thiện; vậy nên, tất cả những gì để mời mọc và thuyết phục
loài người làm điều thiện, cùng yêu mến Thượng Đế và phục vụ Ngài đều do Thượng
Đế soi dẫn cả.

14 Vậy nên, hãy thận trọng, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, để các người không xét
đoán lầm rằng những điều tà ác là do Thượng Đế, hay những điều gì tốt lành và của
Thượng Đế lại thuộc về quỷ dữ.
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15 Vì này, hỡi đồng bào, các người được ban cho quyền xét đoán, để các người có thể
biết phân biệt được thiện và ác, và cách xét đoán rất minh bạch, để các người có thể
hiểu được một cách rõ ràng, chẳng khác chi ánh sáng ban ngày đối với bóng tối ban
đêm vậy.

16 Vì này, Thánh Linh của Đấng Ky Tô được ban cho mọi người, để họ có thể biết
phân biệt được thiện và ác; vậy nên, tôi chỉ cho các người biết cách xét đoán; vì bất cứ
việc gì mời mọc làm điều thiện, và thuyết phục để tin nơi Đấng Ky Tô, đều do quyền
năng và ân tứ của Đấng Ky Tô đưa lại; vậy nên các người có thể hiểu biết một cách rõ
ràng rằng điều đó do Thượng Đế mà ra.

17 Nhưng bất cứ việc gì xúi giục loài người làm điều ác, và không tin nơi Đấng Ky Tô,
cùng chối bỏ Ngài và không phục vụ Thượng Đế, thì các người có thể biết một cách
rõ ràng rằng điều đó là do quỷ dữ mà ra; vì đó là cách thức mà quỷ dữ thường làm, vì
nó không bao giờ thuyết phục ai làm một điều gì tốt lành cả, phải, không một người
nào; và ngay cả những quỷ sứ của nó hay những kẻ tự phục tùng nó cũng vậy.

18 Và giờ đây, hỡi đồng bào, vì các người biết được sự sáng mà nhờ đó các người có
thể xét đoán, sự sáng này là ánh sáng của Đấng Ky Tô, nên các người hãy lưu ý để khỏi
xét đoán sai lầm; vì các người xét đoán thể nào, thì cũng bị xét đoán lại thể ấy.

19 Vậy nên, hỡi đồng bào, tôi van nài các người, xin các người tìm kiếm một cách cần
mẫn trong ánh sáng của Đấng Ky Tô, để các người có thể biết phân biệt được thiện và
ác; và nếu các người nắm vững được mọi điều tốt lành và không chỉ trích nó, thì chắc
chắn các người sẽ là con cái của Đấng Ky Tô.

20 Và giờ đây, hỡi đồng bào, làm thế nào để các người có thể nắm vững được mọi điều
tốt lành?

21 Và giờ đây, tôi xin nói tới đức tin mà tôi đã nói là tôi sẽ đề cập tới, và tôi sẽ chỉ cách
cho các người có thể nắm vững được mọi điều tốt lành.

22 Này, vì Thượng Đế biết tất cả mọi việc, từ vĩnh viễn này đến vĩnh viễn khác; này,
Ngài sai các thiên sứ xuống phục sự con cái loài người, biểu lộ cho biết về sự hiện đến
của Đấng Ky Tô; và trong Đấng Ky Tô mọi sự tốt lành sẽ phải đến.

23 Và Thượng Đế cũng đã từng phán với các vị tiên tri, bằng chính miệng của Ngài, là
Đấng Ky Tô sẽ đến.

24 Và này, Ngài đã biểu lộ nhiều điều tốt lành cho con cái loài người biết qua nhiều
cách thức khác nhau; và tất cả những điều tốt lành đều do Đấng Ky Tô đem lại; nếu
không thì loài người đã sa ngã và chẳng có điều gì tốt lành đến với họ.

25 Vậy nên, nhờ sự phù trợ của các thiên sứ cùng mọi lời thốt ra từ miệng của Thượng
Đế mà loài người mới bắt đầu thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô; và nhờ đức tin đó
họ mới nắm vững được mọi điều tốt lành, và họ đã làm được như vậy cho đến ngày
Đấng Ky Tô đến.

26 Và sau khi Ngài đã đến, loài người cũng được cứu rỗi nhờ có đức tin trong danh
Ngài và nhờ đức tin mà họ trở thành những người con của Thượng Đế. Và chắc chắn
như Đấng Ky Tô hằng sống, Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta những lời như vầy: Bất
cứ điều gì tốt lành mà các ngươi khẩn cầu Đức Chúa Cha trong danh ta, với đức tin
tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, này, những điều đó sẽ được thực hiện cho các
ngươi.

27 Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, phải chăng những phép lạ đã chấm dứt
vì Đấng Ky Tô đã thăng lên trời, và đã ngồi bên tay phải của Thượng Đế, để đòi Đức
Chúa Cha quyền thương xót mà Ngài có trên con cái loài người?

28 Vì Ngài đã đáp ứng cho mục đích của luật pháp, và Ngài tuyên nhận tất cả những
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ai có đức tin nơi Ngài; và những ai có đức tin nơi Ngài đều sẽ gắn bó với mọi điều tốt
lành; vậy nên Ngài biện hộ cho chính nghĩa của con cái loài người; và Ngài vĩnh viễn
ngự trên các tầng trời.

29 Và vì Ngài đã làm như vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, phải chăng các
phép lạ đã chấm dứt? Này, tôi nói cho các người hay: Không; và luôn cả các thiên sứ
cũng không ngưng phục sự con cái loài người.

30 Vì này, các thiên sứ đều thuộc dưới quyền Ngài để phục sự theo những lời Ngài
truyền lệnh, cùng xuất hiện trước mặt những ai có đức tin mạnh mẽ và một lòng vững
chắc trong mọi hình thức tin kính.

31 Và giáo vụ của các vị thiên sứ là kêu gọi loài người hối cải, làm tròn những công
việc thuộc giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với con cái loài người, và chuẩn bị
đường lối cho con cái loài người, bằng cách rao truyền lời của Đấng Ky Tô cho những
ai được chọn làm những bình chứa của Chúa, để họ có thể làm chứng về Ngài.

32 Và bằng cách làm như vậy, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đường lối để cho số loài
người còn lại có thể có đức tin nơi Đấng Ky Tô, ngõ hầu Đức Thánh Linh có chỗ
đứng trong tim họ, thể theo quyền năng của Đức Thánh Linh; và bằng cách đó, Đức
Chúa Cha thực hiện giao ước mà Ngài đã lập với con cái loài người.

33 Và Đấng Ky Tô có phán rằng: Nếu có đức tin nơi ta, các ngươi sẽ có quyền năng để
làm tất cả những điều gì thích đáng đối với ta.

34 Và Ngài còn phán rằng: Hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất,
hãy đến cùng ta, và chịu phép báp têm trong danh ta, và hãy có đức tin nơi ta để các
ngươi có thể được cứu.

35 Và giờ đây, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, trong trường hợp những điều tôi nói
với các người đây là có thật, và nếu Thượng Đế cho các người thấy bằng quyền năng và
sự vinh quang lớn lao vào ngày sau cùng rằng, những điều đó là thật, và nếu quả thật
như vậy, thì phải chăng thời của những phép lạ đã chấm dứt?

36 Hay phải chăng các thiên sứ đã thôi không còn hiện đến với con cái loài người
nữa? Hay phải chăng Ngài đã cất bỏ quyền năng của Đức Thánh Linh khỏi họ? Hay
phải chăng Ngài sẽ làm như vậy, khi nào thời gian còn tồn tại, hay khi nào trái đất còn
đứng vững, hay khi nào còn có một người trên mặt địa cầu này cần được cứu?

37 Này, tôi nói cho các người hay: Không; vì chính nhờ đức tin mà phép lạ được thực
hiện; và cũng chính nhờ đức tin mà các thiên sứ xuất hiện và phục sự loài người; vậy
nên, nếu những điều này đã chấm dứt rồi thì thật khốn thay cho con cái loài người, vì
đó là bởi sự chẳng tin, và tất cả đều trở nên vô bổ.

38 Vì theo như những lời của Đấng Ky Tô phán, thì không ai có thể được cứu rỗi nếu
không có đức tin nơi danh Ngài; vậy nên, nếu những điều này đã chấm dứt thì đức tin
cũng chấm dứt; và rồi lúc đó trạng thái của loài người thật là khủng khiếp, vì họ như
chưa bao giờ được cứu chuộc cả.

39 Nhưng này, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, tôi xét đoán những điều tốt đẹp hơn
về các người, vì tôi cho rằng, nhờ sự nhu mì của các người mà các người đã có đức tin
nơi Đấng Ky Tô; vì nếu không có đức tin nơi Ngài thì các người đã không xứng đáng
được kể là những tín đồ trong giáo hội của Ngài.

40 Và lại nữa, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, tôi muốn nói với các người về hy
vọng. Làm sao có được đức tin nếu các người không có hy vọng?

41 Và các người sẽ hy vọng điều gì? Này, tôi nói cho các người hay rằng, qua sự chuộc
tội của Đấng Ky Tô cùng quyền năng phục sinh của Ngài, các người sẽ có hy vọng
được sống lại vĩnh cửu, và sở dĩ được vậy là nhờ các người có đức tin nơi Ngài theo
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như lời hứa.
42 Vậy nên, nếu một người có đức tin thì người đó cần phải có hy vọng; vì nếu không

có đức tin thì không thể có bất cứ hy vọng gì.
43 Và lại nữa, này, tôi nói cho các người hay rằng, một người không thể có đức tin và

hy vọng nếu người đó không nhu mì và không khiêm tốn trong lòng.
44 Vì nếu không được như vậy thì đức tin và hy vọng của người đó đều trở nên vô bổ,

vì không ai được chấp nhận trước mặt Thượng Đế ngoài những người nhu mì và
khiêm tốn trong lòng; và nếu một người nhu mì và khiêm tốn trong lòng, và thú
nhận, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, thì
người đó cần phải có lòng bác ái; vì nếu không có lòng bác ái thì người đó chẳng ra gì
cả, vậy nên người đó cần phải có lòng bác ái.

45 Và lòng bác ái có thể nhịn nhục lâu dài, và là nhân từ, không ganh tỵ, không cao
ngạo, không tìm lợi lộc cho cá nhân mình, không dễ bị khiêu khích, không nghĩ đến
điều xấu xa, và không vui trong sự bất chính, mà chỉ vui trong lẽ thật, chịu đựng mọi
sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự và nhẫn nại mọi sự.

46 Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, nếu không có lòng bác ái, thì các người
chẳng ra gì cả, vì lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên, hãy gắn bó với lòng bác
ái, nó là một điều vĩ đại nhất trong mọi điều, vì tất cả mọi điều sẽ tàn lụi—

47 Nhưng lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô, và nó bền bỉ
mãi mãi; và vào ngày sau cùng ai được tìm thấy rằng có được nó thì sẽ được mọi điều
tốt lành.

48 Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức
Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương
này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của Vị Nam
Tử của Ngài, tức là Chúa Giê Su Ky Tô; ngõ hầu các người có thể trở thành con cái
của Thượng Đế; để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ
trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy; để chúng ta có hy vọng ấy; ngõ hầu chúng ta
được thanh khiết giống như Ngài thanh khiết vậy. A Men.

MôRôNi 8
1 Đây là bức thư của cha tôi, Mặc Môn, viết cho tôi, Mô Rô Ni. Thư này được viết cho

tôi ngay sau khi tôi được kêu gọi vào giáo vụ. Và ông đã viết cho tôi như vầy:
2 Hỡi con trai yêu dấu của cha là Mô Rô Ni, cha hết sức vui mừng vì Chúa Giê Su Ky

Tô đã nhớ đến con và đã kêu gọi con vào giáo vụ của Ngài và vào công việc thánh của
Ngài.

3 Cha luôn luôn nhớ đến con trong lời cầu nguyện của cha. Cha hằng cầu nguyện
lên Thượng Đế Đức Chúa Cha, trong danh Con Thánh của Ngài là Chúa Giê Su, để
cầu xin, qua lòng nhân từ và ân điển vô hạn của Ngài, Ngài sẽ gìn giữ con được kiên trì
trong đức tin nơi danh Ngài cho đến cùng.

4 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha nói cho con biết về điều đã làm cho cha đau
buồn vô cùng; cha đau buồn vì trong đám dân của con đã xảy ra những cuộc tranh
luận.

5 Vì nếu điều cha biết quả có thật, thì đã có những cuộc tranh luận giữa đám dân
của con về vấn đề làm phép báp têm cho trẻ thơ.

6 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha mong con hãy chuyên tâm làm việc để cho sự
sai lầm lớn lao đó được cất bỏ khỏi đám dân của con; vì chính vì mục đích đó mà cha
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mới viết bức thư này.
7 Vì ngay sau khi biết được chuyện này trong đám dân của con, cha đã cầu vấn Chúa

về vấn đề đó. Và lời của Chúa đã đến cùng cha qua quyền năng của Đức Thánh Linh
như vầy:

8 Hãy lắng nghe những lời của Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc, là Chúa của các
ngươi và Thượng Đế của các ngươi. Này, ta đến thế gian không phải để kêu gọi những
người ngay chính, mà để kêu gọi những kẻ phạm tội phải hối cải. Người lành mạnh
không cần y sĩ mà người đau yếu mới cần; vậy nên, trẻ con là những người lành mạnh,
vì chúng không thể phạm tội; vậy nên, ở trong ta, lời nguyền rủa A Đam đã được cất
bỏ khỏi chúng, để nó không còn hiệu lực gì đối với chúng nữa; và trong ta, luật cắt bì
cũng được bãi bỏ.

9 Và theo cách đó Đức Thánh Linh đã biểu lộ lời của Thượng Đế cho cha biết; vậy
nên, hỡi con trai yêu dấu của cha, cha biết rằng, nếu con làm phép báp têm cho trẻ
thơ, thì đó sẽ là một sự nhạo báng nghiêm trọng trước mặt Thượng Đế vậy.

10 Này, cha nói cho con hay rằng, con phải giảng dạy về điều này: Sự hối cải và phép
báp têm cho những ai hiểu biết trách nhiệm và có thể phạm tội được; phải, hãy giảng
dạy cho các bậc cha mẹ biết rằng, họ phải hối cải và chịu phép báp têm, và biết hạ
mình như các con trẻ của họ, rồi họ sẽ được cứu cùng với các con trẻ của họ.

11 Và các con trẻ của họ không cần phải hối cải và cũng không cần phải chịu phép
báp têm. Này, phép báp têm là đưa tới sự hối cải để làm tròn các lệnh truyền khiến
đưa tới sự xá miễn tội lỗi.

12 Còn trẻ thơ thì sống trong Đấng Ky Tô, ngay từ lúc thế gian mới được tạo dựng;
nếu không thì Thượng Đế chỉ là một Thượng Đế thiên vị, và là một Thượng Đế hay
thay đổi và vị nễ; vì đã có biết bao trẻ thơ chết đi mà không được báp têm!

13 Vậy nên, nếu chỉ vì không được báp têm mà các trẻ thơ không được cứu rỗi, thì ắt
hẳn là chúng phải đi vào chốn ngục giới bất tận.

14 Này, cha nói cho con hay rằng, nếu kẻ nào cho rằng trẻ thơ cần phải được báp têm,
thì kẻ đó đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của điều bất chính; vì kẻ đó
chẳng có đức tin, hy vọng, hay lòng bác ái gì cả; vậy nên, nếu kẻ đó bị loại trừ trong
khi đang có tư tưởng như vậy, thì kẻ đó phải xuống ngục giới.

15 Vì quả là một sự tà ác ghê gớm nếu nghĩ rằng Thượng Đế chỉ cứu đứa bé này vì nó
đã được báp têm, còn đứa bé kia thì phải bị diệt vong vì nó chưa được báp têm.

16 Khốn thay cho kẻ nào làm sai lạc đường lối của Chúa bằng cách này, vì kẻ đó phải
bị diệt vong nếu không hối cải. Này, cha mạnh dạn nói ra như vậy, vì cha đã có được
thẩm quyền từ Thượng Đế; và cha cũng không sợ những gì loài người sẽ làm cho cha,
vì tình thương trọn vẹn sẽ đánh đuổi được tất cả mọi sợ hãi.

17 Và cha tràn đầy lòng bác ái, đó là tình thương yêu vĩnh viễn; vậy nên, tất cả mọi trẻ
thơ đối với cha đều như nhau; vì cha yêu mến trẻ thơ với một tình thương yêu trọn
vẹn; và tất cả chúng đều như nhau và đều chung hưởng sự cứu rỗi.

18 Vì cha biết Thượng Đế không phải là một Thượng Đế thiên vị, và cũng không phải
là một Đấng hay thay đổi, mà trái lại, Ngài là một Đấng bất di bất dịch suốt mọi vĩnh
cửu này đến mọi vĩnh cửu khác.

19 Trẻ thơ không thể hối cải; vậy nên, thật là một sự tà ác gớm ghê để chối bỏ những
sự thương xót thanh khiết của Thượng Đế đối với chúng, vì tất cả trẻ thơ đều sống
trong Ngài nhờ lòng thương xót của Ngài.

20 Và kẻ nào bảo rằng, trẻ thơ cần phải được báp têm, tức là chối bỏ những sự thương
xót của Đấng Ky Tô, và xem sự chuộc tội của Ngài cùng quyền năng cứu chuộc của
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Ngài như không có vậy.
21 Khốn thay cho những kẻ đó, vì họ bị nguy cơ của cái chết, ngục giới và một cực

hình bất tận. Cha mạnh dạn nói lên điều này, vì Thượng Đế đã truyền lệnh cho cha
phải nói. Con hãy để tâm nghe những lời này, bằng không thì nó sẽ nổi lên chống lại
con tại ghế phán xét của Đấng Ky Tô.

22 Vì này, tất cả trẻ thơ đều sống trong Đấng Ky Tô, kể luôn tất cả những kẻ sống
không có luật pháp, vì quyền năng cứu chuộc đến với tất cả những kẻ không có luật
pháp; vậy nên, kẻ nào không bị kết tội, hay không nằm dưới sự kết tội nào, đều không
thể hối cải; và đối với những kẻ ấy, phép báp têm chẳng đem lại lợi ích gì—

23 Mà đó chỉ là một sự nhạo báng trước mặt Thượng Đế, chối bỏ những sự thương
xót của Đấng Ky Tô, cùng quyền năng của Đức Thánh Linh của Ngài, và đặt lòng tin
cậy vào những công việc chết.

24 Này, hỡi con trai của cha, việc này không nên để nó xảy ra; vì sự hối cải chỉ dành
riêng cho những ai nằm dưới sự kết tội và dưới sự nguyền rủa của một luật pháp bị vi
phạm.

25 Và thành quả đầu tiên của sự hối cải là phép báp têm; và phép báp têm có được là
nhờ có đức tin để làm tròn các lệnh truyền; và việc làm tròn các lệnh truyền đem lại sự
xá miễn tội lỗi.

26 Và sự xá miễn tội lỗi đem lại sự nhu mì và sự khiêm tốn trong lòng; và nhờ sự nhu
mì và sự khiêm tốn trong lòng nên mới có được sự viếng thăm của Đức Thánh Linh, là
Đấng An Ủi đem lại niềm hy vọng và tình thương yêu trọn vẹn tràn đầy; và nhờ sự
chuyên tâm cầu nguyện mà tình thương yêu này sẽ bền chặt cho tới khi sự cuối cùng
xảy đến, là lúc mà tất cả các thánh hữu sẽ được sống chung với Thượng Đế.

27 Này, hỡi con trai của cha, cha sẽ viết nữa cho con, nếu cha không sắp phải đi ra để
chống lại dân La Man. Này, sự cao ngạo của dân này, tức là dân Nê Phi, đã chứng tỏ
rằng họ sẽ bị hủy diệt trừ phi họ hối cải.

28 Hãy cầu nguyện cho họ, hỡi con trai của cha, để sự hối cải có thể đến cùng họ.
Nhưng này, cha sợ rằng Thánh Linh đã thôi tranh đấu với họ; và trong phần đất này
của xứ sở, họ cũng đang tìm cách loại bỏ tất cả quyền năng và thẩm quyền do từ
Thượng Đế; và họ đang chối bỏ Đức Thánh Linh.

29 Và sau khi chối bỏ một sự hiểu biết lớn lao như vậy, hỡi con trai của cha, thế nào
họ cũng sớm phải bị diệt vong, để những lời tiên tri do các vị tiên tri nói ra, cũng như
những lời của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, được ứng nghiệm.

30 Tạm biệt, hỡi con trai của cha, cho đến khi nào cha lại viết cho con hoặc có dịp tái
ngộ với con. A Men.

Bức thư thứ hai của MặcMôn viết cho con trai là Mô Rô Ni.

MôRôNi 9
1 Hỡi con trai yêu dấu của cha, cha lại viết thư cho con để con biết là cha vẫn còn sống;

này cha sẽ viết phần nào về những điều đau buồn.
2 Vì này, cha vừa dự một trận giao tranh ác liệt với dân La Man, mà trong trận này

chúng ta không thắng; và A Kê An Tu đã ngã gục vì lưỡi gươm, cùng Lu Ram và Em
Rôn; phải, và chúng ta còn bị mất một số lớn quân tinh nhuệ.
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3 Và giờ đây này, hỡi con trai của cha, cha sợ rằng dân La Man sẽ hủy diệt dân này; vì
họ không hối cải, và Sa Tan luôn luôn xúi giục họ tức giận với nhau.

4 Này, cha vẫn luôn luôn nhọc nhằn với họ; và khi nào cha giảng dạy lời của Thượng
Đế một cách nghiêm khắc, thì họ run lên và giận dữ với cha; còn khi nào cha không
dùng sự nghiêm khắc nữa, thì họ chai đá trong lòng chống lại lời đó; vậy nên, cha e
rằng Thánh Linh của Chúa đã thôi tranh đấu với họ.

5 Vì họ quá ư giận dữ, làm cha nghĩ rằng họ không còn sợ chết nữa. Họ đã mất hẵn
tình thương yêu lẫn nhau, họ khát máu và luôn luôn muốn trả thù.

6 Và giờ đây, hỡi con trai yêu dấu của cha, mặc dù với sự chai đá của họ, nhưng
chúng ta hãy chuyên tâm làm việc; vì nếu chúng ta ngừng làm việc thì chúng ta ắt sẽ bị
kết tội; vì chúng ta có một công việc phải làm trong lúc chúng ta còn ở trong đền tạm
bằng đất sét này, để chúng ta có thể thắng được kẻ thù của tất cả mọi điều ngay chính,
và để cho tâm hồn chúng ta được an nghỉ trong vương quốc của Thượng Đế.

7 Và giờ đây, cha viết phần nào về những sự khổ đau của dân này. Vì này, theo như
điều A Mô Rôn cho cha biết, thì dân La Man có bắt được nhiều tù binh ở tháp Sê Ri
Gia, gồm đàn ông, đàn bà, lẫn trẻ con.

8 Và chúng đã giết chết chồng và cha của những đàn bà và trẻ con ấy; rồi chúng nuôi
những người đàn bà này bằng thịt của chồng họ, và nuôi những trẻ con bằng thịt của
cha chúng; và chúng cho họ uống rất ít nước.

9 Và mặc dù sự khả ố lớn lao này của dân La Man, nhưng nó cũng chưa bằng sự khả
ố của dân ta ở Mô Ri An Tum. Vì này, có nhiều con gái dân La Man bị họ bắt cầm tù;
và sau khi những người con gái ấy đã bị lấy đi những gì yêu quý và quý giá nhất của
mình, tức là sự trinh khiết và đức hạnh—

10 Và sau khi làm xong việc này, họ giết những người con gái ấy bằng một cách thức
dã man nhất: họ hành hạ thể xác của những người con gái ấy cho đến chết; và sau khi
giết chết xong, họ còn ăn thịt những người con gái ấy chẳng khác chi loài dã thú, vì
lòng dạ họ chai đá; và họ đã làm điều đó như một biểu hiệu của sự anh dũng.

11 Hỡi con trai yêu dấu của cha, một dân tộc như thế này mà sao chẳng có chút văn
minh nào—

12 (Và chỉ mới vài năm trước đây, họ còn là một dân tộc được khai hóa và dễ thương.)
13 Nhưng hỡi con trai của cha, một dân tộc như thế này mà sao lại thích thú với sự

khả ố quá đáng như vậy được—
14 Làm sao chúng ta có thể hy vọng Thượng Đế sẽ nương tay khi đoán phạt chúng ta

được?
15 Này, tim cha gào thét lên rằng: Khốn thay cho dân này. Hỡi Thượng Đế, xin Ngài

hãy bước ra để phán xét, và xin Ngài hãy che giấu tội lỗi, sự độc ác và những điều khả
ố của họ, để khỏi bày ra trước mắt Ngài!

16 Và lại nữa, hỡi con trai của cha, có nhiều đàn bà góa và những con gái của họ còn
sống sót ở Sê Ri Gia; và phần lương thực mà không bị quân La Man lấy đi, này, quân
của Giê Nê Phi lại lấy đi, khiến cho họ phải đi lang thang đến bất cứ nơi nào họ đến
được để kiếm thức ăn; và nhiều người đàn bà già cả đã phải ngã gục và chết bên đường.

17 Và đạo quân đi theo cha thì yếu kém; và quân La Man lại chận giữa quân của cha
và quân của Sê Ri Gia; và tất cả những người nào chạy theo quân của A Rôn đều bị
ngã gục và trở thành nạn nhân của sự tàn bạo khủng khiếp của chúng.

18 Ôi, đồi bại thay cho dân ta! Họ không còn một chút quy củ hay lòng thương xót
nào nữa. Này, cha cũng chỉ là người, và cha cũng chỉ có sức lực của một người, và cha
không thể bắt họ tuân theo mệnh lệnh của cha được nữa.
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19 Họ đã trở thành quá đáng trong sự đồi bại của mình. Họ tàn ác như nhau, không
tha cho một người nào, dù già hay trẻ; và họ thích thú trong mọi điều ngoại trừ điều
thiện. Nỗi đau khổ của những đàn bà và trẻ con của chúng ta khắp xứ này đã vượt lên
trên mọi sự; phải, không thể nào nói hết hay viết hết ra được.

20 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha không còn dài giòng thêm về cảnh tượng
khủng khiếp này nữa. Này, con đã biết sự tà ác của dân này, con biết là họ không còn
chút quy tắc nào, không còn chút tình cảm nào; và sự tà ác của họ đã vượt hơn cả sự tà
ác của dân La Man.

21 Này, hỡi con trai của cha, cha không thể gởi gắm họ với Thượng Đế được nữa, vì sợ
rằng Ngài sẽ đánh cha.

22 Nhưng này, hỡi con trai của cha, cha gởi gắm con cho Thượng Đế, và cha trông cậy
nơi Đấng Ky Tô là con sẽ được cứu; và cha cầu nguyện lên Thượng Đế rằng Ngài sẽ
tha mạng sống cho con, để con được chứng kiến việc dân của Ngài sẽ trở về với Ngài
hay sẽ bị hủy diệt hoàn toàn; vì cha biết rằng họ ắt sẽ bị diệt vong trừ phi họ hối cải và
trở về với Ngài.

23 Và nếu bị diệt vong thì họ sẽ chẳng khác chi dân Gia Rết, cũng vì lòng họ ngoan
cố, chỉ biết tìm sự đổ máu và sự trả thù.

24 Và nếu quả thật họ bị diệt vong như vậy, thì chúng ta biết rằng có nhiều đồng bào
của chúng ta đã ly khai theo dân La Man, và còn nhiều người nữa sẽ ly khai theo
chúng; vậy nên, con hãy viết thêm một vài điều nữa, nếu con còn sống sót mà cha sẽ
chết đi và không được gặp con; nhưng cha tin rằng, cha sẽ sớm gặp lại con; vì cha có
những biên sử thiêng liêng muốn trao cho con giữ.

25 Hỡi con trai của cha, hãy trung thành nơi Đấng Ky Tô; và cha mong rằng những
điều cha viết cho con đây sẽ không làm cho con quá đau buồn đến nổi con bị nặng
lòng đến chết; nhưng cha cầu xin Đấng Ky Tô sẽ nâng con lên, và cầu xin những nỗi
thống khổ và cái chết của Ngài, cùng sự xuất hiện trong thể xác của Ngài cho tổ phụ
chúng ta trông thấy, và lòng thương xót và sự nhịn nhục của Ngài, cùng niềm hy vọng
về sự vinh quang của Ngài và về cuộc sống vĩnh cửu sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí
con.

26 Và cầu xin ân điển của Thượng Đế Đức Chúa Cha, mà ngôi cao của Ngài ở trên
các tầng trời, và Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta, là Đấng ngồi bên tay phải đầy quyền
năng của Ngài, cho đến khi tất cả mọi sự vật đều thuộc dưới quyền Ngài, ở cùng con
mãi mãi. A Men.

MôRôNi 10
1 Giờ đây, tôi, Mô Rô Ni xin viết một chút ít về những điều tôi thấy là tốt đẹp; và tôi

viết những điều này cho các đồng bào của tôi là dân La Man; tôi muốn họ biết rằng đã
có hơn bốn trăm hai mươi năm trôi qua kể từ ngày điềm triệu được ban ra về sự giáng
thế của Đấng Ky Tô.

2 Và tôi niêm phong các biên sử này sau khi đã nói một đôi lời với tính cách khuyên
nhủ với các người.

3 Này, tôi muốn khuyên nhủ các người rằng, khi các người đọc được những điều này,
nếu vì sự thông sáng của Thượng Đế mà các người được đọc những điều này, thì các
người hãy nhớ Chúa đã thương xót con cái loài người biết bao, kể từ lúc sáng tạo ra A
Đam cho đến khi các người nhận được những điều này và suy ngẫm trong lòng.

4 Và khi nào các người nhận được những điều này, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu
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vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem những
điều này có thật không; và nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với
chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này
cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

5 Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của
tất cả mọi điều.

6 Và bất cứ những điều nào tốt lành là những điều hợp lẽ chính đáng và chân thật;
vậy nên, chẳng có điều gì tốt lành lại chối bỏ Đấng Ky Tô, mà trái lại, đều công nhận
rằng Ngài hằng hữu.

7 Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người có thể biết rằng Ngài hằng
hữu; vậy nên, tôi khuyên nhủ các người chớ chối bỏ quyền năng của Thượng Đế, vì
Ngài dùng quyền năng để hành động, tùy theo đức tin của con cái loài người, hôm
nay cũng như ngày mai và mãi mãi về sau.

8 Và lại nữa, hỡi đồng bào, tôi khuyên nhủ các người chớ chối bỏ các ân tứ của
Thượng Đế, vì có rất nhiều, và đều từ một Thượng Đế mà đến. Tuy các ân tứ ấy được
ban cho bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng chỉ có một Thượng Đế, là Đấng làm
mọi việc trong mọi người; và các ân tứ ấy được ban cho loài người bởi những sự biểu
hiện của Thánh Linh của Thượng Đế, để họ được ích lợi.

9 Vì này, người này nhờ Thánh Linh của Thượng Đế ban cho ân tứ để có thể dạy lời
thông sáng;

10 Và người kia cũng nhờ một Thánh Linh ấy ban cho ân tứ để có thể giảng dạy lời tri
thức;

11 Và người khác thì được ban cho đức tin lớn lao; và người khác nữa, cũng nhờ một
Thánh Linh ấy ban cho ân tứ chữa lành bệnh;

12 Và lại nữa, người này thì được ban cho ân tứ làm được những phép lạ lớn lao;
13 Và lại nữa, còn người kia thì được ban cho ân tứ nói tiên tri mọi điều;
14 Và lại nữa, người khác được ban cho ân tứ thấy các thiên sứ và các thần linh phù

trợ;
15 Và lại nữa, có người được ban cho ân tứ nói đủ thứ tiếng;
16 Và lại nữa, còn người khác được ban cho ân tứ thông dịch các ngôn ngữ và các thứ

tiếng khác nhau.
17 Và tất cả những ân tứ này đều do bởi Thánh Linh của Đấng Ky Tô mà đến, và được

ban cho riêng từng cá nhân theo ý của Ngài.
18 Và tôi muốn khuyên nhủ các người, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người

hãy nhớ rằng, mọi ân tứ tốt lành đều từ Đấng Ky Tô mà đến.
19 Hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, tôi muốn khuyên nhủ các người hãy nhớ rằng

Ngài lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau, và tất cả các ân
tứ mà tôi vừa nói đó, là các ân tứ thuộc linh, sẽ không bao giờ bị cất bỏ, một khi thế
gian này còn tồn tại, chỉ trừ khi nào vì sự vô tín ngưỡng của con cái loài người.

20 Vậy nên, phải có đức tin; và nếu phải có đức tin là phải có hy vọng; và nếu phải có
hy vọng thì cũng phải có lòng bác ái.

21 Và trừ phi các người có lòng bác ái, bằng không thì các người không có cách gì để
được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế; các người cũng không thể được cứu
vào trong vương quốc của Thượng Đế nếu các người không có đức tin hay nếu các
người không có hy vọng.

22 Và nếu các người không có hy vọng tức là các người phải tuyệt vọng; và sự tuyệt
vọng đến vì sự bất chính.
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23 Và Đấng Ky Tô quả thật đã phán cùng tổ phụ chúng ta rằng: Nếu các ngươi có đức
tin, các ngươi có thể làm mọi điều thích đáng đối với ta.

24 Và giờ đây, tôi xin nói với tất cả các nơi tận cùng của trái đất—rằng nếu ngày nào
quyền năng và các ân tứ của Thượng Đế chấm dứt giữa các người, thì đó chính là vì sự
vô tín ngưỡng vậy.

25 Và nếu trường hợp này xảy ra thì thật khốn thay cho con cái loài người; vì lúc ấy sẽ
chẳng có một ai trong số các người làm được điều gì tốt đẹp, phải, sẽ chẳng có một ai.
Vì nếu có người nào trong số các người làm điều tốt đẹp thì người đó sẽ làm bằng
quyền năng và các ân tứ của Thượng Đế.

26 Khốn thay cho những ai bỏ qua những điều này và chết đi, vì những kẻ đó chết
trong tội lỗi và không thể được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế; và tôi nói
điều này theo những lời của Đấng Ky Tô phán; và tôi không nói dối.

27 Và tôi khuyên nhủ các người nên ghi nhớ những điều này; vì sẽ chóng đến lúc mà
các người biết rằng tôi không nói dối, vì các người sẽ gặp lại tôi trước rào phán xét của
Thượng Đế; và Đức Chúa Trời sẽ phán cùng các người rằng: Chẳng phải ta đã truyền
phán cho các ngươi biết những lời của ta do người này viết ra, như một người kêu lên
từ cõi chết, phải, chẳng khác chi một người nói lên từ bụi đất đó sao?

28 Tôi rao truyền những điều này để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và này,
những điều này sẽ do từ miệng của Thượng Đế vĩnh viễn thốt ra; và lời của Ngài sẽ
vang đi từ thế hệ này đến thế hệ khác.

29 Và Thượng Đế sẽ cho các người thấy rằng, những điều tôi viết ra là thật.
30 Và lại nữa, tôi khuyên nhủ các người hãy đến cùng Đấng Ky Tô, và hãy nắm giữ

mọi ân tứ tốt lành, và chớ động tới ân tứ xấu xa cùng vật dơ bẩn.
31 Và hãy thức tỉnh và chỗi dậy khỏi bụi đất, hỡi Giê Ru Sa Lem; phải, hãy khoác lên

y phục đẹp đẽ, hỡi con gái của Si Ôn; và hãy tăng cường những cọc chống và nới rộng
các biên cương của ngươi mãi mãi, để ngươi không còn bị bối rối nữa, ngõ hầu những
giao ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu đã lập với ngươi có thể được làm tròn, hỡi gia
tộc Y Sơ Ra Ên.

32 Phải, hãy đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài, và hãy chối bỏ tất
cả mọi sự không tin kính; và nếu các người chối bỏ được tất cả mọi sự không tin kính
cùng yêu mến Thượng Đế với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh, thì ân điển của
Ngài sẽ đủ cho các người, để nhờ ân điển của Ngài mà các người sẽ có thể được toàn
thiện trong Đấng Ky Tô; và nếu nhờ ân điển của Thượng Đế mà các người được trở
nên toàn thiện trong Đấng Ky Tô, thì không vì lý do gì các người lại chối bỏ quyền
năng của Thượng Đế.

33 Và lại nữa, nếu nhờ ân điển của Thượng Đế mà các người trở nên toàn thiện trong
Đấng Ky Tô, và không chối bỏ quyền năng của Ngài, thì lúc đó, các người sẽ được
thánh hóa trong Đấng Ky Tô nhờ ân điển của Thượng Đế, qua sự đổ máu của Đấng
Ky Tô, mà điều này nằm trong giao ước của Đức Chúa Cha để xá miễn tội lỗi các
người, ngõ hầu các người được trở nên thánh thiện và không có tì vết.

34 Và giờ đây tôi xin vĩnh biệt tất cả mọi người. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ lên an
nghỉ trong thiên đàng của Thượng Đế, cho đến khi nào linh hồn và thể xác của tôi tái
hợp, và tôi được đưa xuyên qua không trung một cách đắc thắng, để gặp lại các người
trước rào phán xét dễ chịu của Đấng Giê Hô Va vĩ đại, là Đấng Phán Xét Vĩnh Cửu
của người sống lẫn người chết. A Men.

Hết
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