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Mormon Kitab›
NEF‹ LEVHALARINDAN ALINARAK
MORMON’UN EL‹YLE
LEVHALAR ÜZER‹NE YAZILMIﬁ
B‹R KAYITTIR

Bu nedenle bu kitap Nefi halk›n›n ve Laman halk›n›n kay›tlar›ndan al›nan bir özettir — ‹srail Evi’nin bir kal›nt›s› olan Lamanl›lar
için ve ayn› zamanda Yahudiler ve Yahudi olmayan uluslar için
yaz›lm›ﬂt›r — Tanr›’n›n emriyle ve ayn› zamanda peygamberlik ve
vahiy ruhuyla yaz›lm›ﬂt›r — Yaz›l›p mühürlendikten sonra yok
olmamas› ve Tanr›’n›n gücü ve arma¤an›yla yeniden ortaya ç›kar›l›p baﬂka dillere çevrilebilmesi için Rab’be emanet edilerek saklanm›ﬂt›r — Moroni’nin eliyle mühürlenmiﬂ ve uygun bir zamanda Yahudi olmayan uluslar›n eliyle yeniden ortaya ç›kar›lmak
üzere Rab’be emanet edilerek saklanm›ﬂt›r — Bu kitab›n tercümesi
Tanr›’n›n arma¤an›yla yap›lm›ﬂt›r.
Bu kitap ayn› zamanda Eter Kitab›’n›n bir özetini içerir. Eter
Kitab›, cennete ulaﬂmak için bir kule inﬂa eden insanlar›n dili Rab
taraf›ndan kar›ﬂt›r›ld›¤› zaman da¤›lan Yared halk›n›n kay›tlar›ndan biridir — Bu kitab›n amac› ‹srail Evi’nden geriye kalanlara,
Rab’bin onlar›n atalar› için yapm›ﬂ oldu¤u büyük iﬂleri göstermektir; böylece onlar Rab’bin antlaﬂmalar›n› ö¤renerek sonsuza
dek terk edilmediklerini bilebilirler —Ve ayr›ca bu kitab›n amac›
Yahudileri ve Yahudi olmayanlar›, kendisini bütün uluslara açan
‹sa’n›n Mesih oldu¤una, Ebedi Tanr› oldu¤una inand›rmakt›r —
Ve ﬂimdi, bu kay›tta hatalar varsa, bunlar insanlar›n hatas›d›r; bu
nedenle, Mesih’in yarg› kürsüsü önünde lekesiz bulunabilmek
için Tanr›’n›n yapt›¤› iﬂlerde kusur aramay›n.

Levhalardan al›narak ‹ngilizce’ye yap›lan
as›l tercüme Joseph Smith (O¤ul) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
‹lk ‹ngilizce bask›s› Palmyra, New York, A.B.D.’de
1830 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r.

Yay›nlayan
‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi
Salt Lake City, Utah A.B.D.
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ormon Kitab›, Kutsal Kitap’la karﬂ›laﬂt›r›lmaya de¤er, kutsal
yaz›lardan oluﬂan bir kitapt›r. Tanr›’n›n eskiden Amerika
k›tas›nda yaﬂam›ﬂ olan insanlarla kurdu¤u iliﬂkilerin bir kayd›d›r
ve sonsuz Sevindirici Haber’in bütününü içerir.
Bu kitap, birçok eski peygamber taraf›ndan peygamberlik ve
vahiy ruhuyla yaz›lm›ﬂt›r. Eski peygamberlerin alt›n levhalara
yaz›lm›ﬂ olan sözleri Mormon adl› bir peygamber-tarihçi taraf›ndan aktar›lm›ﬂ ve özetlenmiﬂtir. Bu kay›tlar iki büyük uygarl›¤›n
kay›tlar›n› anlat›r. Uygarl›klardan biri m.ö. 600 y›l›nda Yeruﬂalem’den gelmiﬂ ve daha sonra Nefililer ve Lamanl›lar olarak bilinen iki
farkl› millete ayr›lm›ﬂt›r. Di¤er uygarl›k ise çok daha önce, Rab,
Babil Kulesi’ndeki halk›n dilini kar›ﬂt›rd›ktan sonra gelmiﬂtir. Bu
grup Yaredliler olarak bilinir. Binlerce y›l geçtikten sonra Lamanl›lar hariç, herkes yok olmuﬂtur. Bu insanlar Amerika k›tas›ndaki
K›z›lderililer’in as›l atalar›d›r.
Mormon Kitab›’nda kaydedilen en önemli olay, Rab ‹sa Mesih’in dirildikten hemen sonra Nefililer’in aras›nda vermiﬂ oldu¤u
kiﬂisel hizmettir. Mormon Kitab›, Sevindirici Haber’in ö¤retilerini
ortaya koyar, kurtuluﬂ plan›n›n ana hatlar›n› aç›klar ve insanlara
bu yaﬂamda huzura ve gelecek yaﬂamda sonsuz kurtuluﬂa kavuﬂabilmeleri için neler yapmalar› gerekti¤ini bildirir.
Mormon yazd›klar›n› tamamlad›ktan sonra kay›tlar› o¤lu
Moroni’ye teslim etmiﬂtir; o da kendisinden birkaç kelime ekleyip
levhalar› Kumora tepesine saklam›ﬂt›r. 21 Eylül 1823 tarihinde
ayn› Moroni, bu kez yücelmiﬂ ve dirilmiﬂ bir kiﬂi olarak Peygamber Joseph Smith’e görünür ve ona bu eski kay›tlar hakk›nda bilgi
verir; bu kay›tlar›n ‹ngilizce diline çevrilmesinin Tanr›’n›n iste¤i
oldu¤unu bildirir.
Zaman› gelince levhalar Joseph Smith’e verilir; o da bunlar›
Tanr›’n›n verdi¤i arma¤an ve güçle tercüme eder. Bu kay›t, ‹sa
Mesih’in yaﬂayan Tanr›’n›n O¤lu oldu¤unu ve O’na gelip O’nun
Sevindirici Haber’inin yasalar›na ve kutsal törenlerine uyan herkesin kurtulabilece¤ini gösteren yeni ve ek bir kan›t olarak ﬂu an
birçok dilde yay›nlanmaktad›r.
Bu kay›t hakk›nda Peygamber Joseph Smith: “Kardeﬂlere,
Mormon Kitab›’n›n yeryüzündeki bütün kitaplar›n en do¤rusu ve
bizim dinimizin kilit taﬂ› oldu¤unu ve insanlar›n herhangi baﬂka
bir kitaptan daha çok, bu kitab›n ilkelerine uyarak Tanr›’ya daha
çok yaklaﬂabileceklerini söyledim” demiﬂtir.
Rab, Joseph Smith’e ilaveten on bir kiﬂinin daha kendi gözleriyle bu alt›n levhalar› görmelerini ve onlar›n Mormon Kitab›’n›n
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gerçekli¤i ve kutsall›¤› konusunda özel ﬂahit olmalar›n› mümkün
k›lm›ﬂt›r. Onlar›n yaz›lm›ﬂ olan tan›kl›klar› buraya “Üç ﬁahidin
Tan›kl›¤›” ve “Sekiz ﬁahidin Tan›kl›¤›” olarak dahil edilmiﬂtir.
Dünyan›n her yerindeki bütün insanlar› Mormon Kitab›’n›
okumaya, bu kitab›n içerdi¤i mesaj› yüreklerinde derince düﬂünmeye ve ondan sonra da bu kitab›n do¤ru olup olmad›¤›n› Ebedi
Baba Tanr›’ya, Mesih’in ad›yla sormaya davet ediyoruz. Bu
yoldan gidip inançla soranlar, Kutsal Ruh’un gücü ile bu kitab›n
gerçekli¤i ve kutsall›¤› hakk›nda bir tan›kl›k kazanacaklard›r.
(Bkz. Moroni 10:3–5.)
Kutsal Ruh’tan bu ilahi tan›kl›¤› kazananlar, yine ayn› gücün
yard›m›yla ‹sa Mesih’in Dünya’n›n Kurtar›c›s› oldu¤unu, Joseph
Smith’in bu son günlerde O’nun vahiy bildiricisi ve peygamberi
oldu¤unu ve ‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin, Mesih’in
ikinci geliﬂini haz›rlamak amac›yla yeryüzünde bir kere daha
kurulmuﬂ olan Rab’bin Krall›¤› oldu¤unu bileceklerdir.
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ÜÇ ﬁAH‹D‹N TANIKLI⁄I
Bu eserin ulaﬂaca¤› bütün uluslar, sülaleler, diller ve insanlar
ﬂunu bilsin: Biz, Tanr› Baba’n›n ve Rabbimiz ‹sa Mesih’in lütfu ile
bu kay›tlar› içeren Nefi halk›n›n, onlar›n kardeﬂleri Lamanl›lar’›n
ve ayr›ca daha önce sözü edilmiﬂ kuleden gelen Yared halk›n›n
kay›tlar› olan levhalar› gördük. Ve biz ayn› zamanda bu levhalar›n Tanr›’n›n arma¤an› ve gücü ile tercüme edildi¤ini biliyoruz;
çünkü O’nun sesi bize bunu bildirdi; bu nedenle bu eserin gerçek
oldu¤unu kesinlikle biliyoruz. Ve ayr›ca bu levhalar›n üzerine
iﬂlenmiﬂ olan yaz›lar› da gördü¤ümüze tan›kl›k ederiz; bunlar
bize insan gücüyle de¤il, Tanr›’n›n gücüyle gösterilmiﬂtir. Ve ciddi bir ﬂekilde beyan ederiz ki Tanr›’n›n bir mele¤i gökten indi ve
bu levhalar› getirip gözlerimizin önüne serdi; öyle ki bakt›¤›m›zda levhalarla birlikte onlar›n üzerine iﬂlenmiﬂ olan yaz›lar› gördük; ve bunlar› Tanr› Baba’n›n ve Rabbimiz ‹sa Mesih’in lütfu
sayesinde gördü¤ümüzü biliyoruz ve bu ﬂeylerin gerçek oldu¤una tan›kl›k ederiz. Muhteﬂem ﬂeyler gördük. Bununla birlikte,
Rab’bin sesi bize bu ﬂeyler hakk›nda tan›kl›k etmemizi emretti; bu
nedenle Tanr›’n›n emirlerine itaat etmek için bütün bu gördüklerimize tan›kl›k ediyoruz. E¤er Mesih’e ba¤l› kal›rsak giysilerimizin bütün insanlar›n kan›ndan temizlenece¤ini, Mesih’in yarg›
kürsüsü önünde lekesiz bulunaca¤›m›z› ve onunla cennetlerde
sonsuza dek beraber yaﬂayaca¤›m›z› biliyoruz. Tek bir Tanr› olan
Baba’ya ve O¤ul’a ve Kutsal Ruh’a sayg›lar olsun. Amin.
Ol›ver Cowdery
Dav›d Wh›tmer
Mart›n Harr›s
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SEK‹Z ﬁAH‹D‹N TANIKLI⁄I
Bu eserin ulaﬂaca¤› bütün uluslar, sülaleler, diller ve insanlar ﬂunu
bilsin: Bu eserin çevirmeni olan Joseph Smith (O¤ul) görünüﬂü
alt›na benzeyen, sözü edilmiﬂ olan bu levhalar› bize göstermiﬂtir.
Sözü edilen Smith’in ‹ngilizce’ye tercüme etti¤i ne kadar alt›n
yaprak varsa, biz bunlar›n hepsine kendi ellerimizle dokunduk;
ayr›ca eski el iﬂi ve ince iﬂçilikle yap›lm›ﬂ görünümünü and›ran bu
yapraklar›n üzerindeki yaz›lar› gördük. Ve buna, sözü edilen
Smith’in bu levhalar› bize gösterdi¤ine dair ciddi bir ﬂekilde
tan›kl›k ederiz; çünkü biz bu levhalar› gördük ve onlar› elimizle
tutup kald›rd›k. Kesinlikle biliyoruz ki sözünü etti¤imiz levhalar,
sözü edilen Smith’in elinde bulunan levhalard›r. Ve gördü¤ümüz
bu ﬂeylere tan›kl›k etmek için adlar›m›z› dünyaya veriyoruz.
Yalan söylemiyoruz, Tanr› buna ﬂahittir.
Chr›st›an Wh›tmer
Jacob Wh›tmer
Peter Wh›tmer (O¤ul)
John Wh›tmer

H›ram Page
Joseph Sm›th (Baba)
Hyrum Sm›th
Samuel H. Sm›th
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PEYGAMBER JOSEPH SMITH’‹N TANIKLI⁄I
Peygamber Joseph Smith’in, Mormon Kitab›’n›n gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lmas›yla ilgili olarak söyledi¤i kendi sözleri:
“[1823] y›l›n›n yirmi bir eylül . . . gecesi . . . her ﬂeye gücü yeten
Tanr›’ya dua ediyor ve O’ndan yard›m diliyordum. . . .
“Tanr›’ya böyle seslenirken, odamda bir ›ﬂ›¤›n belirdi¤ini fark
ettim; odam ö¤le ayd›nl›¤›ndan daha ayd›nl›k oluncaya kadar
artmaya devam etti; ans›z›n yata¤›m›n kenar›nda havada duran
yüce bir kiﬂi göründü; çünkü ayaklar› yere de¤miyordu.
“Onun üzerinde son derece mükemmel bir beyazl›kta olan bol
bir kaftan vard›. Bu, o zamana kadar dünyada gördü¤üm her
ﬂeyden daha beyazd›; dünyadaki hiçbir ﬂeyin bu kadar çok beyaz
ya da parlak yap›labilece¤ine inanm›yorum. Elleri ç›plakt› ve kollar› da bileklerinin biraz üstüne kadar öyleydi; ayr›ca ayaklar› da
ayn› ﬂekilde, ayak bileklerinin biraz üstüne kadar ç›plakt›. Baﬂ›
ve boynu aç›kt›. Üzerinde bu kaftandan baﬂka bir giysi olmad›¤›n›
fark ettim; yakas› aç›k oldu¤u için onun ba¤r›n› görebiliyordum.
“Kaftan›n›n son derece beyaz olmas›n›n yan› s›ra, kiﬂinin bütün
görünümü de tarif edilemeyecek kadar görkemliydi ve yüzünün
görünüﬂü gerçekten bir ﬂimﬂek gibiydi. Oda son derece parlakt›,
ama onun etraf›n› tamamen çeviren ›ﬂ›k kadar parlak de¤ildi. Ona
ilk bakt›¤›mda korkmuﬂtum; ne var ki korkum hemen geçti.
“Bana ad›mla seslendi ve bana, kendisinin Tanr›’n›n huzurundan benim için gönderilmiﬂ bir haberci oldu¤unu ve ad›n›n Moroni oldu¤unu söyledi; öyle ki Tanr›’n›n yapmam› istedi¤i bir iﬂ
varm›ﬂ; ve benim ad›m bütün uluslar, sülaleler ve diller aras›nda
hem iyi hem de kötü olarak bilinecekmiﬂ; yani bütün insanlar
aras›nda benden hem iyi hem de kötü olarak söz edilecekmiﬂ.
“Bu haberci, eskiden bu k›tada yaﬂam›ﬂ olan insanlar›n baﬂlar›ndan geçenleri ve onlar›n kökenlerinin nereden geldi¤ini anlatan alt›n levhalar üzerine yaz›l›, sakl› bir kitap oldu¤unu söyledi.
Ayr›ca sonsuz Sevindirici Haber’in tümünün Kurtar›c› taraf›ndan
buradaki eski yerlilere verilmiﬂ ﬂekliyle, bu kitab›n içinde yer
ald›¤›n› söyledi.
“Ayr›ca, levhalarla beraber gümüﬂ çerçevelere yerleﬂtirilmiﬂ —
ve gö¤üs z›rh›na tutturulmuﬂ olan bu taﬂlara, Urim ve Tummim
taﬂlar› denir — iki taﬂ›n oldu¤unu ve eskiden ya da daha önceki
zamanlarda bu taﬂlara sahip olanlara ve onlar› kullananlara
Görenler denildi¤ini söyledi; ve Tanr› bu taﬂlar› kitab›n tercümesini gerçekleﬂtirmek amac›yla haz›rlam›ﬂt›.
* * * * * * *
“O’nun sözünü etmiﬂ oldu¤u bu levhalar› ald›ktan sonra —
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onlar›n ele geçirilme zaman› henüz gelmemiﬂti — haberci onlar›
hiç kimseye göstermemem gerekti¤ini bana yine söyledi. Urim ve
Tummim’le birlikte gö¤üs z›rh›n› da, sadece bana emredilen kiﬂiler d›ﬂ›nda baﬂka hiç kimseye göstermemem gerekiyordu; e¤er
onlar› baﬂkalar›na gösterirsem, yok olacakt›m. Haberci bana bu
levhalardan konuﬂurken, zihnimde Tanr›’dan bir görüm canland›; öyle ki levhalar›n konuldu¤u yeri o kadar aç›k ve belirgin bir
ﬂekilde gördüm ki oraya gitti¤im zaman, o yeri hemen tan›d›m.
“Bu görüﬂmeden sonra, oday› dolduran ›ﬂ›¤›n benimle konuﬂmakta olan bu kiﬂinin hemen etraf›nda toplanmaya baﬂlad›¤›n›
gördüm ve bu böyle, onun etraf› hariç oda tekrar karanl›k kal›ncaya kadar devam etti. Derken, birden sanki gö¤e do¤ru aç›lan bir
geçit gördüm ve haberci oradan yukar›ya yükselip tamamen gözden kayboldu; odam yine bu ilahi ›ﬂ›¤›n görünmesinden önceki
durumunu ald›.
“Tan›k oldu¤um bu sahnenin tuhafl›¤›n› düﬂünerek yata¤›ma
uzand›m; bu ola¤anüstü haberci taraf›ndan bana söylenilenler
beni hayretler içinde b›rakm›ﬂt›. Bunlar› düﬂünürken aniden odam›n yine ayd›nlanmaya baﬂlad›¤›n› fark ettim ve birden ayn› ilahi
haberciyi yine yata¤›m›n baﬂ ucunda gördüm.
“Haberci konuﬂmaya baﬂlay›p ilk ziyaretinde anlatt›¤› ﬂeylerin
tam ayn›s›n›, en küçük bir de¤iﬂiklik yapmadan yeniden anlatmaya
baﬂlad›. Bunlar› anlatt›ktan sonra bana, k›tl›k, k›l›ç ve salg›n hastal›klar›n neden olaca¤› büyük felaketlerin yeryüzüne getirece¤i a¤›r
cezalar› bildirdi; ve bu a¤›r cezalar yeryüzüne bu kuﬂakta gelecekti. Bunlar› anlatt›ktan sonra yine daha önceki gibi gö¤e yükseldi.
“Bu sefer akl›mda kalan izlenimler o kadar derin olmuﬂtu ki uyku
gözümden kaçm›ﬂt› ve görüp duyduklar›mdan dolay› ﬂaﬂk›n bir
halde yata¤›ma uzand›m. Ama ayn› haberciyi yata¤›m›n baﬂ
ucunda yine görünce ve daha önce söyledi¤i ayn› ﬂeyleri baﬂ›ndan
itibaren yeniden anlatmaya ve tekrarlamaya baﬂlad›¤›n› duyunca,
ﬂaﬂk›nl›¤›m bir kat daha artt›. Ve haberci bu kez sözlerine benim
için bir de uyar› ekleyerek, ﬂeytan›n (babam›n bakmakla yükümlü
oldu¤u ailemizin fakirlik durumunu bahane ederek) beni zengin
olmak amac›yla levhalar› almaya ayartmaya çal›ﬂaca¤›n› söyledi.
Levhalar› al›rken düﬂüncelerimde Tanr›’y› yüceltmekten baﬂka
hiçbir amac›n olmamas› gerekti¤ini ve O’nun Krall›¤›’n› kurmaktan baﬂka bir nedenle düﬂüncelerimin etkilenmemesi gerekti¤ini
söyleyerek bunu bana yasaklad›; yoksa levhalar› alamayacakt›m.
“Bu üçüncü ziyaretten sonra haberci önceki gibi yine gö¤e yükseldi ve ben, baﬂ›mdan henüz geçen bu olaylar›n tuhafl›¤›n› düﬂünerek yine derin düﬂüncelere dalm›ﬂt›m; ilahi haberci üçüncü kez
yan›mdan gö¤e yükseldikten hemen sonra horoz öttü ve o zaman

xi
sabah oldu¤unu, bu yüzden görüﬂmelerimizin bütün gece boyunca sürmüﬂ oldu¤unu anlad›m.
“Az sonra yata¤›mdan kalk›p her zaman oldu¤u gibi yapmam
gereken günlük iﬂlerime baﬂlad›m; ancak di¤er zamanlardaki gibi
iﬂimi yapmaya kalk›ﬂt›¤›mda, gücümün tamam›yla tükenmiﬂ, kendimin çal›ﬂamaz bir durumda oldu¤umu gördüm. Benimle birlikte
çal›ﬂan babam da iyi olmad›¤›m› fark etti ve eve gitmemi söyledi.
Eve gitmek üzere yürümeye baﬂlad›m; ancak bulundu¤umuz tarlan›n çitinden atlamaya çal›ﬂ›rken, gücüm büsbütün kesildi ve çaresiz
bir ﬂekilde yere düﬂtüm; bir süre tamamen kendimden geçmiﬂim.
“Hat›rlayabildi¤im ilk ﬂey bana konuﬂan, beni ad›mla ça¤›ran
bir sesti. Gözlerimi aç›nca ayn› habercinin baﬂ›m›n üzerinde durdu¤unu ve daha önce oldu¤u gibi, onun etraf›n›n ›ﬂ›kla çevrilmiﬂ
oldu¤unu gördüm. O zaman haberci bana bir önceki gece anlatm›ﬂ oldu¤u her ﬂeyi yeniden anlatt› ve bana babama giderek, ona
gördü¤üm görümü ve ald›¤›m emirleri anlatmam› emretti.
“Dedi¤ini yapt›m; tarlada olan babam›n yan›na dönerek ona
her ﬂeyi oldu¤u gibi anlatt›m. Babam bana cevap olarak, bunun
Tanr›’dan oldu¤unu ve gidip habercinin emrettiklerini yapmam›
söyledi. Tarladan ayr›l›p habercinin bana söyledi¤i, levhalar›n
yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤u yere gittim; bu yer hakk›nda gördü¤üm
görümün aç›kl›¤› sayesinde, oraya var›r varmaz yeri tan›d›m.
“New York eyaletinin, Ontario bölgesindeki Manchester köyüne yak›n bir yerde yüksekçe bir tepe vard›r ve oras› bu yöredeki
tepelerin en yükse¤idir. Levhalar, bu tepenin bat› yamac›nda zirveye yak›n bir yerde, büyükçe bir taﬂ›n alt›nda, taﬂtan bir kutu içinde
duruyordu. Taﬂ kal›nd›, üst k›sm› bombe ﬂeklindeydi ve kenarlara
do¤ru inceliyordu; öyle ki taﬂ›n orta k›sm› topra¤›n üzerinden
görünmesine ra¤men bütün kenarlar› toprakla kapl›yd›.
“Topra¤› temizleyerek elime geçirdi¤im bir sopay› taﬂ›n kenar›ndan alt›na soktum ve az bir gayretle taﬂ› kald›rd›m. ‹çine bakt›¤›mda
orada gerçekten habercinin bildirdi¤i gibi levhalar›, Urim’le Tummim’i ve gö¤üs z›rh›n› gördüm. Bu ﬂeylerin içinde bulundu¤u
kutu ise taﬂlar›n bir çeﬂit çimento ile birleﬂtirilmesiyle yap›lm›ﬂt›.
Kutunun dibinde birbirine paralel iki taﬂ duruyordu ve bu taﬂlar›n üzerinde levhalarla beraber baﬂka ﬂeyler de duruyordu.
“Onlar› oradan ç›karmaya çal›ﬂt›m, ama haberci bunu yapmam›
yasaklad› ve bunlar›n ç›kar›lma zaman›n›n henüz gelmedi¤ini,
fakat o günden dört y›l sonra gelece¤ini bildirdi; ancak bana tam
bir y›l sonra buraya gelmem gerekti¤ini ve benimle burada buluﬂaca¤›n› ve levhalar› alma zaman› gelinceye kadar her y›l buraya
gelmeye devam etmemi söyledi.
“Bu yüzden bana emredildi¤i gibi, her sene sonunda oraya gittim
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ve her seferinde ayn› haberciyi orada buldum ve her görüﬂmemizde,
ondan Rab’bin neler yapaca¤›na ve O’nun Krall›¤›’n›n bu son günlerde nas›l ve ne ﬂekilde yönetilece¤ine dair talimat ve bilgi ald›m.
* * * * * * *
“Sonunda levhalar›, Urim’le Tummim’i ve gö¤üs z›rh›n› alaca¤›m zaman gelmiﬂti. Yirmi iki eylül, bin sekiz yüz yirmi yedi
tarihinde, her zamanki gibi baﬂka bir senenin sonunda levhalar›n
b›rak›ld›¤› yere gitti¤imde, ayn› ilahi haberci onlar› bana ﬂu talimatla
teslim etti: Bunlar›n sorumlulu¤u bana ait olacakt›; e¤er dikkatsizlik
sonucu ya da herhangi bir ihmalkârl›¤›mdan dolay› bu ﬂeylerin
elimden gitmesine izin verirsem, Tanr›’yla olan iliﬂkim kesilecekti; ancak haberci bunlar› benden istemeye gelinceye kadar elimden
gelen her ﬂeyi yap›p onlar› korumaya çal›ﬂ›rsam, onlar korunacakt›.
“Çok geçmeden, bunlar› korumam için neden bu kadar s›k›
emirler ald›¤›m› ve yapmam istenilen iﬂi yerine getirdikten sonra
habercinin bunlar› neden geri isteyece¤ini anlad›m. Nitekim onlar›n bende oldu¤u ö¤renilir ö¤renilmez, onlar› elimden almak için
en büyük çabalar sarf edildi. Bu amaçla akla gelebilecek her türlü
hilelere baﬂvuruldu. Yap›lan bask›lar gittikçe daha ﬂiddetli ve
ac›mas›z bir duruma geldi. Onlar› benden almak için bir sürü insan
devaml› f›rsat kolluyordu. Ancak Tanr›’n›n hikmeti sayesinde,
benden istenilen görevi bu levhalar› kullanarak yerine getirinceye
kadar, onlar emin bir ﬂekilde elimde kald›. Anlaﬂt›¤›m›z ﬂekilde
haberci bunlar› geri almaya geldi¤i zaman onlar› kendisine teslim
ettim ve levhalar bugüne kadar, bin sekiz yüz otuz sekiz y›l›n›n
may›s ay›n›n ikinci gününe kadar, onun sorumlulu¤u alt›ndad›r.”
Bu yaz›n›n tamam› için Çok De¤erli ‹nci kitab›ndaki Joseph
Smith — Tarihi adl› bölüme ve History of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints’in [‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin
Tarihi] adl› eserin 1. cildinin 1. bölümünden 6. bölümünün sonuna kadar olan k›sma bak›n›z.
Bu eski kay›tlar böylece tozun içinden konuﬂan bir halk›n sesi
olarak yerden ç›kar›lm›ﬂ ve Tanr› taraf›ndan do¤rulu¤u onaylanarak Tanr›’n›n arma¤an› ve gücüyle ça¤daﬂ konuﬂma diline çevrilmiﬂtir. Bütün dünyaya ilk kez ‹ngilizce olarak 1830 y›l›nda The
Book of Mormon ad›yla yay›nlanm›ﬂt›r.

xiii

Mormon Kitab›
HAKKINDA KISA B‹R AÇIKLAMA
Mormon Kitab›, Amerika k›tas›nda yaﬂam›ﬂ eski halklar›n
mukaddes bir kayd›d›r ve metal sayfalar üzerine iﬂlenmiﬂtir. Kitab›n içinde dört çeﬂit metal levhadan söz edilmektedir:
1. Nefi Levhalar› iki çeﬂittir: Küçük Levhalar ve Büyük Levhalar. ‹lk
levhalar daha çok özellikle ruhsal konulara, peygamberlerin
verdikleri hizmet ve ö¤retilere adanm›ﬂt›r; ikinci levhalar ise
genelde ilgili halklar›n dinsel olmayan tarihini kaydetmek için
kullan›lm›ﬂt›r (1. Nefi 9:2–4). Mosiya döneminden baﬂlayarak,
büyük levhalar ruhsal yönden de önemli olan baﬂl›ca konular›
içermiﬂtir.
2. Mormon Levhalar›, Mormon’un Büyük Nefi Levhalar›’ndan
ç›kard›¤› özetle beraber yapt›¤› birçok aç›klamalardan meydana
gelmiﬂtir. Bu levhalar ayr›ca Mormon’un yazd›¤› tarihsel kayd›n
bir devam›n› ve o¤lu Moroni’nin ekledi¤i k›s›mlar› da içerir.
3. Eter Levhalar›, Yaredliler’in tarihini sunmaktad›r. Bu kay›tlar,
kendi aç›klamalar›n› eklemiﬂ olan ve kay›tlar› “Eter Kitab›”
baﬂl›¤› alt›nda, genel tarihi konularla birleﬂtiren Moroni taraf›ndan özetlenmiﬂtir.
4. Pirinç Levhalar, Lehi halk› taraf›ndan m.ö. 600 y›l›nda Yeruﬂalem’den getirilmiﬂtir. Bunlar, “Musa’n›n beﬂ kitab›n› . . .ve Yahudiler’in baﬂlang›çtan itibaren . . .Yahuda Kral› Tsedekiya yönetiminin
baﬂ›na kadar tutmuﬂ olduklar› kay›tlar› ve ayr›ca kutsal peygamberlerin peygamberliklerini” kapsamaktad›r (1. Nefi 5:11–13).
Mormon Kitab›’nda ‹ﬂaya’dan ve Kutsal Kitap’ta ad› geçen ve
geçmeyen di¤er peygamberlerin yazd›klar›ndan birçok al›nt›lar
görülmektedir.
Mormon Kitab› bir tanesi hariç, kitaplar olarak bilinen her biri
baﬂyazar›n›n ad›n› taﬂ›yan on beﬂ ana bölümden veya k›s›mdan
oluﬂur. ‹lk parça (Omni ile sona eren ilk alt› kitap) Küçük Nefi
Levhalar›’ndan yap›lm›ﬂ bir çeviridir. Omni ve Mosiya kitaplar›n›n aras›nda, Mormon’un Sözleri denen ara bir ek vard›r. Bu ara
ek, Küçük Levhalar’a iﬂlenmiﬂ olan kay›tlar› Mormon’un Büyük
Levhalar’dan ç›kard›¤› özetle birleﬂtirir.
Mosiya’dan, Mormon’un 7. Bölüm’ünün sonuna kadar olan en
uzun parça, Mormon’un Büyük Nefi Levhalar›’ndan yapt›¤› özetin bir çevirisidir. Mormon’un 8. Bölüm’ünün baﬂ›ndan kitab›n
sonuna kadar olan son parça ise Mormon’un o¤lu Moroni taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r. Babas›n›n hayat›n› kaydetmeyi bitirdikten sonra
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Moroni, Yaredli kay›tlar›n›n bir özetini (Eter Kitab› olarak) ç›karm›ﬂt›r ve daha sonra da Moroni Kitab› diye bilinen bölümü eklemiﬂtir.
m.s. 421 y›l›nda veya yaklaﬂ›k o y›llarda Nefili peygambertarihçilerin sonuncusu olan Moroni, bu kutsal kay›tlar› mühürlemiﬂ
ve Tanr›’n›n eski peygamberlerinin a¤z›yla önceden bildirdi¤i
gibi, bu kay›tlar›n son günlerde ortaya ç›kar›lmas› için onlar› saklay›p Rab’be teslim etmiﬂtir. m.s. 1823 y›l›nda, ayn› Moroni, bu kez
dirilmiﬂ yüce bir kiﬂi olarak Peygamber Joseph Smith’i ziyarete
gelmiﬂ ve daha sonra elle iﬂlenmiﬂ bu levhalar› ona teslim etmiﬂtir.
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Birinci Nefi Kitab›
NEF‹’N‹N YÖNET‹M‹ VE H‹ZMET‹

L

ehi’nin, eﬂi Sariya’n›n ve adlar› (en büyü¤ü baﬂta olmak üzere)
Laman, Lemuel, Sam ve Nefi olan dört o¤lunun baﬂ›ndan geçenler. Lehi, halka kötülükleri hakk›nda peygamberlik eder. Halk
onun can›na k›ymaya çal›ﬂt›¤›ndan, Rab, Lehi’yi Yeruﬂalem ülkesinden ayr›lmas› için uyar›r. Lehi ailesiyle beraber çölde üç gün
yol al›r. Nefi kardeﬂlerini yan›na al›p Yahudiler’in kay›tlar› için
Yeruﬂalem ülkesine geri döner. Çektikleri s›k›nt›lar›n öyküsü.
‹smail’in k›zlar›yla evlenirler. Aileleri ile birlikte çölde yollar›na
devam ederler. Çölde çektikleri ac›lar, s›k›nt›lar ve izledikleri yol.
Büyük sulara gelirler. Nefi’nin kardeﬂleri ona karﬂ› ayaklan›rlar.
Nefi onlar› ﬂaﬂk›nl›¤a u¤rat›r ve bir gemi inﬂa eder. O yere Bolluk
ad›n› verirler. Büyük sular› geçerek vaadedilen diyara ulaﬂ›rlar ve
baﬂlar›ndan geçen di¤er olaylar. Bunlar Nefi’nin tuttu¤u kay›tlara
göre yaz›lm›ﬂt›r ya da baﬂka bir deyiﬂle, bu kay›tlar› ben Nefi,
kendim tuttum.
1. BÖLÜM
Nefi, halk›n›n kay›tlar›n› tutmaya
baﬂlar — Lehi bir görümde ateﬂ sütunu görür ve bir peygamberlik
kitab›ndan okur — Tanr›’y› över,
Mesih’in geliﬂinin haberini verir
ve Yeruﬂalem’in y›k›laca¤›na dair
peygamberlik eder — Yahudiler
taraf›ndan zulüm görür. m.ö. tahminen 600 y›l›.

B

EN Nefi, iyi bir anne ve
babadan dünyaya geldim;
bu nedenle babam›n bildiklerinin hepsi bana az çok ö¤retildi
ve yaﬂad›¤›m günler boyunca
çok s›k›nt› çektim; buna ra¤men
yaﬂad›¤›m her gün Rab bana
yard›m etti; evet, Tanr›’n›n
iyili¤i ve s›rlar› hakk›nda çok
bilgi sahibi oldum; bu yüzden
hayat›m boyunca yapt›¤›m iﬂleri
anlatan bir kay›t tutuyorum.
2 Evet, babam›n dilinde, Ya-

hudiler’in bilgisini ve M›s›rl›lar’›n dilini içeren bir kay›t
tutuyorum.
3 Ve ben tuttu¤um bu kay›tlar›n do¤ru oldu¤unu biliyorum;
ve bunlar› kendi elimle yaz›yorum; ve kendi bilgilerime
dayanarak yaz›yorum.
4 Çünkü öyle oldu ki Yahuda
kral› Tsedekiya yönetiminin
baﬂlad›¤› ilk y›l (babam Lehi,
tüm hayat› boyunca Yeruﬂalem’de yaﬂam›ﬂt›r) ve o ayn› y›l
içinde, halka tövbe etmeleri
gerekti¤ine dair peygamberlikte
bulunan birçok peygamber
geldi; yoksa büyük Yeruﬂalem
ﬂehri y›k›lacakt› .
5 Bu nedenle, öyle oldu ki babam Lehi gitti; evet, hatta halk›
için bütün yüre¤iyle Rab’be
dua etti.
6 Ve öyle oldu ki babam, Rab’be dua ederken önünde bir ateﬂ
sütunu belirdi ve bir kayan›n
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üzerinde durdu; ve babam birçok ﬂey görüp duydu ve görüp
duydu¤u bu ﬂeylerden dolay›
son derece sars›l›p titredi.
7 Ve öyle oldu ki Yeruﬂalem’deki kendi evine döndü ve Kutsal Ruh’un ve görmüﬂ oldu¤u
bu ﬂeylerin etkisiyle kendisini
yata¤›n›n üzerine att›.
8 Ve böylece Kutsal Ruh’un
etkisi alt›ndayken bir görüm
görerek kendisinden geçti; hatta
göklerin aç›ld›¤›n› gördü; ve
Tanr›’y› taht›nda otururken gördü¤ünü sand›. O’nun etraf›n›
ilahiler söyleyen ve Tanr›’lar›n›
övüyormuﬂ gibi gözüken, say›lamayacak kadar büyük bir
melek toplulu¤u sarm›ﬂt›.
9 Ve öyle oldu ki Lehi gö¤ün
ortas›ndan birinin indi¤ini gördü ve O’nun görkeminin ö¤le
güneﬂinin ›ﬂ›¤›ndan daha parlak oldu¤unu gördü.
10 Ve ayr›ca O’nu izleyen on
iki kiﬂi daha gördü ve onlar›n
›ﬂ›lt›s› gök kubbede bulunan
y›ld›zlardan daha parlakt›.
11 Ve onlar aﬂa¤›ya inip yeryüzünde yürüdüler; ve birincisi
gelip babam›n önünde durdu
ve ona bir kitap verip okumas›n›
buyurdu.
12 Ve öyle oldu ki babam kitab›
okurken içi Rab’bin Ruhu ile
doldu.
13 Ve o ﬂöyle diyerek okudu:
Vay haline, vay haline, ey
Yeruﬂalem! Çünkü senin i¤rençliklerini gördüm! Evet,
babam, Yeruﬂalem hakk›nda,
oras›n›n y›k›laca¤›na ve orada
yaﬂayanlar›n mahvolaca¤›na
dair birçok ﬂey okudu; birçok
kiﬂi k›l›çtan geçirilecek ve

2
birço¤u da Babil’e tutsak olarak
götürülecekti.
14 Ve öyle oldu ki babam, bu
kitab› okuyup birçok yüce ve
ola¤anüstü ﬂeyler gördükten
sonra var olan gücüyle Rab’be
ﬂöyle hayk›rd›: Ey her ﬂeye gücü
yeten Rab Tanr›! Senin iﬂlerin
ne kadar harika ve yücedir!
Senin taht›n yüce göklerdedir
ve senin gücün, iyili¤in ve merhametin dünyada yaﬂayan herkesin üzerindedir! Ve sen
merhametli oldu¤un için, sana
gelenlerin mahvolmas›na izin
vermezsin!
15 Ve babam›n Tanr›s›n› övmek için söyledi¤i sözler bu
ﬂekildeydi; çünkü görmüﬂ oldu¤u, evet Rab’bin ona göstermiﬂ
oldu¤u bu ﬂeylerden dolay›
onun ruhu sevinçle coﬂmuﬂ ve
bütün kalbi dolmuﬂtu.
16 Ve ﬂimdi ben Nefi, babam›n
yazd›¤› her ﬂeyi burada anlatmayaca¤›m; çünkü babam görümlerinde ve rüyalar›nda görmüﬂ oldu¤u pek çok ﬂeyi yazd›;
ve ayr›ca çocuklar›na peygamberlik edip söyledi¤i birçok ﬂeyi
de yazd›; bunlar›n tam bir
anlat›m›n› vermeyece¤im.
17 Fakat ben hayat›m boyunca
yapm›ﬂ oldu¤um iﬂlerin bir kayd›n› tutaca¤›m. ‹ﬂte kendi ellerimle haz›rlam›ﬂ oldu¤um bu
levhalar›n üzerine babam›n kay›tlar›n›n bir özetini yaz›yorum;
bu nedenle babam›n kay›tlar›n›
özetledikten sonra kendi hayat›m› anlatan bir kay›t tutaca¤›m.
18 Bu yüzden bilmenizi isterim
ki Rab, babam Lehi’ye o kadar
çok ola¤anüstü ﬂeyler gösterdikten sonra, evet, Yeruﬂalem’in
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1. Nefi 1:19–2:9

y›k›l›ﬂ› ile ilgili, iﬂte babam halk›n aras›na girerek peygamberlik etmeye ve hem gördü¤ü hem
de duydu¤u bu ﬂeyleri halka
duyurmaya baﬂlad›.
19 Ve öyle oldu ki Yahudiler
babam›n onlar hakk›nda tan›kl›k etti¤i gerçekler yüzünden
onunla alay ettiler; çünkü babam onlara gerçekten yapt›klar›
kötülükler ve i¤rençlikler hakk›nda tan›kl›k etmiﬂti; ve babam
görüp duyduklar›n›n ve ayr›ca
kitapta okuduklar›n›n Mesih’in
geliﬂini ve ayr›ca dünyan›n
fidye ile kurtuluﬂunu aç›kça
gösterdi¤ine dair tan›kl›k etti.
20 Ve Yahudiler bu ﬂeyleri
duyunca, evet, içlerinden at›p
taﬂlad›klar› ve öldürdükleri
eski peygamberler gibi ona da
k›zd›lar; ve babam›n hayat›na
da kastederek onu öldürmeye
çal›ﬂt›lar. Fakat iﬂte, ben Nefi,
Rab’bin ﬂefkatli merhametinin,
inançlar›ndan ötürü seçti¤i herkesin üzerinde onlar› kurtuluﬂ
gücüyle güçlendirmek için olaca¤›n› size gösterece¤im.
2. BÖLÜM
Lehi, ailesini K›z›ldeniz yak›nlar›nda bulunan çöle götürür —
Mallar›n› ve mülklerini geride
b›rak›rlar — Lehi, Rab’be kurban
sunar ve o¤ullar›na emirleri yerine getirmelerini ö¤retir — Laman
ve Lemuel babalar›na karﬂ› söylenirler — Nefi itaat eder ve inançla
dua eder; Rab onunla konuﬂur
ve Nefi’yi kardeﬂlerinin baﬂ›na
geçmesi için seçer. m.ö. tahminen
600 y›l›.

Çünkü iﬂte, öyle oldu ki Rab,
babamla konuﬂtu; evet, hatta
bir rüyas›nda ona konuﬂup ﬂöyle dedi: Yapt›klar›ndan dolay›
sana ne mutlu Lehi! Ve sad›k
kal›p sana emretti¤im sözleri bu
halka bildirdi¤in için iﬂte halk
senin can›na k›ymak istiyor.
2 Ve öyle oldu ki Rab, babama
hatta bir rüyas›nda ailesini yan›na al›p çöle gitmesini emretti.
3 Ve öyle oldu ki babam,
Rab’bin sözüne itaat etti; bu nedenle Rab ne emrettiyse yapt›.
4 Ve öyle oldu ki babam çöle
do¤ru yola ç›kt›. Ve evini ve
miras› olan topra¤›n› ve alt›n›n› ve gümüﬂünü ve de¤erli
eﬂyalar›n› geride b›rak›p yan›na
ailesinden, erzak ve çad›rlardan baﬂka bir ﬂey almadan çöle
do¤ru yola ç›kt›.
5 Ve K›z›ldeniz k›y›s›na yak›n
bir yerde sahile indi ve K›z›ldeniz’e yak›n k›y› s›n›r›ndaki çöl
boyunca yoluna devam etti; ve
babam, çölde annem Sariya ve
a¤abeylerim Laman, Lemuel
ve Sam’dan oluﬂan ailesiyle
birlikte yolculuk etti.
6 Ve öyle oldu ki babam çölde
üç gün yol ald›ktan sonra suyla
dolu bir ›rma¤›n kenar›ndaki
vadide çad›r›n› kurdu.
7 Ve öyle oldu ki taﬂtan bir
sunak yap›p Rab’be adak sundu ve Tanr›m›z Rab’be ﬂükretti.
8 Ve öyle oldu ki bu ›rma¤a
Laman ad›n› verdi ve ›rmak
K›z›ldeniz’e dökülüyordu; ve
vadi, ›rmak a¤z›na yak›n bir
yerdeydi.
9 Ve babam ›rmak sular›n›n
K›z›ldeniz’in kayna¤›na döküldü¤ünü görünce, Laman’a
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ﬂöyle diyerek konuﬂtu: Dilerim
ki sen de bu ›rmak gibi sürekli
olarak bütün do¤ruluklar›n
kayna¤›na do¤ru koﬂars›n!
10 Ve Lemuel’e de ﬂöyle konuﬂtu: Dilerim ki sen de bu vadi
gibi sa¤lam ve dayan›kl› olarak
Rab’bin emirlerini sars›lmadan
tutars›n!
11 ﬁimdi babam bunlar› Laman
ve Lemuel’in dik kafal›l›klar›ndan dolay› söylemiﬂti; çünkü
iﬂte, onlar babalar›na karﬂ› birçok konuda söyleniyorlard›.
Babalar›n›n hayalperest birisi
oldu¤unu ve kendilerini Yeruﬂalem ülkesinden, miraslar›
olan topraktan ve alt›nlar›ndan
ve gümüﬂlerinden ve k›ymetli
eﬂyalar›ndan ay›rarak, ölmeleri için çöle sürükledi¤ini söylüyorlard›. Ve babam›n bunu
yüre¤indeki ç›lg›nca hayaller
yüzünden yapt›¤›n› söylüyorlard›.
12 Ve en büyük kardeﬂlerim
Laman ile Lemuel babalar›na
karﬂ› böyle söylenip durdular.
Ve söylenip durdular, çünkü
kendilerini yaratan Tanr›’n›n
iﬂlerini bilmiyorlard›.
13 Ve onlar o büyük Yeruﬂalem ﬂehrinin, peygamberlerin
söylemiﬂ oldu¤u gibi y›k›laca¤›na inanm›yorlard›. Ve onlar
bu halleriyle babam›n can›na
k›ymaya çal›ﬂan Yeruﬂalem’deki Yahudiler’e benziyorlard›.
14 Ve öyle oldu ki babam
Lemuel vadisinde Ruh’un gücüyle dolu olarak o¤ullar›n›n
vücutlar› onun önünde titreyinceye kadar onlarla konuﬂtu.
Ve onlar› öyle bir ﬂaﬂk›nl›¤a
u¤ratt› ki ona karﬂ› bir söz söy-
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lemeye cesaret edemediler; bu
yüzden babalar› ne emrettiyse
öyle yapt›lar.
15 Ve babam bir çad›rda
yaﬂad›.
16 Ve öyle oldu ki ben Nefi
oldukça genç olmama ra¤men
iri yap›l›yd›m ve ayr›ca Tanr›’n›n s›rlar›n› ö¤renmeyi çok istiyordum; bu nedenle Rab’be
yakard›m. Ve iﬂte, O da gelip
benim yüre¤imi yumuﬂatt›; öyle
ki babam›n söyledi¤i sözlerin
hepsine inand›m; bu nedenle
kardeﬂlerim gibi babama baﬂ
kald›rmad›m.
17 Ve ben Sam’la konuﬂtum;
ona Rab’bin bana Kutsal Ruh’u
arac›l›¤›yla göstermiﬂ oldu¤u
ﬂeyleri bildirdim. Ve öyle oldu
ki Sam sözlerime inand›.
18 Fakat iﬂte, Laman ile Lemuel
sözlerime kulak asmak istemediler; yüreklerinin kat›l›¤›na çok
üzüldüm ve onlar için Rab’be
yakard›m.
19 Ve öyle oldu ki Rab
bana ﬂöyle diyerek konuﬂtu:
‹nanc›ndan dolay› sana ne
mutlu Nefi! Çünkü beni gayret ederek alçakgönüllülükle
arad›n.
20 Ve sizler emirlerimi yerine
getirece¤iniz ölçüde refaha kavuﬂacaks›n›z ve vaadedilen bir
diyara do¤ru, evet, hatta sizler
için haz›rlam›ﬂ oldu¤um bir
diyara, evet, bütün di¤er diyarlardan daha seçkin bir diyara
do¤ru yol gösterileceksiniz.
21 Ve kardeﬂlerin sana baﬂ
kald›rd›klar› sürece, Rab’bin
huzurundan kovulacaklar.
22 Ve sen emirlerimi yerine
getirdi¤in sürece, kardeﬂlerinin
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üzerine yönetici ve ö¤retmen
olacaks›n.
23 Çünkü iﬂte, kardeﬂlerini
bana baﬂ kald›racaklar› gün ac›
bir lanetle lanetleyece¤im ve
senin soyun da bana baﬂ kald›rmad›¤› sürece, onlar›n senin
soyun üzerinde hiçbir gücü olmayacak.
24 Ve e¤er öyle olur da senin
soyun bana baﬂ kald›r›rsa, kardeﬂlerinin soyu, benim yollar›m› senin soyuna hat›rlatmak
için bir kamç› vazifesi görecek.
3. BÖLÜM
Lehi’nin o¤ullar›, pirinç levhalar›
ele geçirmek üzere Yeruﬂalem’e geri
döner — Laban, levhalar› onlara
vermeyi reddeder—Nefi kardeﬂlerini teﬂvik eder ve onlar› cesaretlendirir — Laban onlar›n mallar›n›
çalar ve onlar› öldürmeye kalk›ﬂ›r
— Laman ve Lemuel, Nefi’yle
Sam’› döverken bir melek taraf›ndan azarlan›r. m.ö. tahminen 600–
592 y›llar›.
Ve öyle oldu ki ben Nefi, Rab
ile konuﬂtuktan sonra babam›n
çad›r›na geri döndüm.
2 Ve öyle oldu ki babam bana
ﬂöyle diyerek konuﬂtu: ‹ﬂte bir
rüya gördüm. Rüyamda Rab,
bana senin ve kardeﬂlerinin Yeruﬂalem’e dönmesini emretti.
3 Çünkü iﬂte, Yahudiler’in kay›tlar› ve ayr›ca atalar›m›n soya¤ac› Laban’›n elindedir ve
bunlar›n hepsi pirinç levhalar
üzerine yaz›lm›ﬂt›r.
4 Bu nedenle, Rab seninle kardeﬂlerinin Laban’›n evine gidip
kay›tlar› ondan istemenizi ve

onlar› buraya çöle getirmenizi
bana emretti.
5 Ve ﬂimdi iﬂte, kardeﬂlerin
kendilerinden istedi¤im bu iﬂin
güç oldu¤unu söyleyip yak›n›yorlar; fakat iﬂte, bunu onlardan
isteyen ben de¤ilim; oysa bu
Rab’bin bir emridir.
6 Bu yüzden, o¤lum sen git,
söylenmedi¤in için Rab sana
yard›m edecektir.
7 Ve öyle oldu ki ben Nefi, babama: “Gidip Rab’bin emretti¤i iﬂleri yapaca¤›m; çünkü
Rab’bin, emretti¤i iﬂleri baﬂarabilmeleri için insançocuklar›na
bir yol haz›rlamadan, hiçbir
emir vermeyece¤ini biliyorum”
dedim.
8 Ve öyle oldu ki, babam bu
sözleri duyunca son derece
memnun oldu; çünkü benim
Rab taraf›ndan bereketlenmiﬂ
oldu¤umu biliyordu.
9 Ve ben Nefi, kardeﬂlerimle
birlikte çad›rlar›m›z› yan›m›za
alarak Yeruﬂalem ülkesine ç›kmak üzere çölde yolculu¤umuza baﬂlad›k.
10 Ve öyle oldu ki Yeruﬂalem
ülkesine ç›kt›¤›m›zda, ben ve
kardeﬂlerim birbirimize ak›l
dan›ﬂt›k.
11 Ve hangimiz Laban’›n evine
gidecek diye kura çektik. Ve
öyle oldu ki kura Laman’a ç›kt›; ve Laman, Laban’›n evine
girdi ve onunla evinde oturup
konuﬂtu.
12 Ve Laban’dan babam›n soya¤ac›n› içeren, pirinç levhalar
üzerine iﬂlenmiﬂ olan kay›tlar›
istedi.
13 Ve iﬂte, öyle oldu ki Laban
öfkelenip Laman’› huzurundan
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kovdu ve kay›tlar› ona vermek
istemedi. Bu nedenle ona: “‹ﬂte,
sen bir h›rs›zs›n, seni gebertece¤im” dedi.
14 Fakat Laman onun huzurundan kaçarak Laban’›n yapt›klar›n› bize anlatt›. Ve buna
çok üzüldük. A¤abeylerim çölde olan babam›n yan›na geri
dönmek üzereydiler.
15 Fakat iﬂte onlara: “Rab’bin
yaﬂad›¤› nas›l gerçekse ve
bizim yaﬂad›¤›m›z da nas›l
gerçekse, O’nun bize emretti¤i
bu iﬂi baﬂarmadan çöldeki babam›z›n yan›na dönmeyece¤iz” dedim.
16 Bu nedenle Rab’bin emirlerini tutup O’na sad›k kalal›m;
bu yüzden babam›z›n miras›
olan topraklara inelim; çünkü
iﬂte, babam›z orada alt›n,
gümüﬂ ve her türlü de¤erli eﬂyalar›n› b›rakt›. Ve bütün bunlar› Rab’bin emirlerini yerine
getirmek için yapt›.
17 Çünkü halk›n iﬂledi¤i kötülükler yüzünden Yeruﬂalem’in y›k›laca¤›n› biliyordu.
18 Çünkü iﬂte, Yeruﬂalem’deki
insanlar peygamberlerin sözlerini reddettiler. Bu nedenle,
babam kendisine kaçmas› için
emir verildikten sonra orada
kalsayd›, iﬂte o da ölecekti. Dolay›s›yla, onun ülkeden kaçmas› gerekiyordu.
19 Ve iﬂte, atalar›m›z›n dilini
çocuklar›m›za saklayabilmek
için bu kay›tlar› ele geçirmemiz gerekiyor ki bu Tanr›’n›n
bir hikmetidir.
20 Ve böylece dünyan›n baﬂlang›c›ndan bu güne kadar
bütün kutsal peygamberlerin
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a¤z›ndan ç›kan, Tanr›’n›n gücü
ve Ruhu arac›l›¤›yla onlara teslim edilen bu sözleri çocuklar›m›za saklayabiliriz.
21 Ve öyle oldu ki kardeﬂlerimle bu ﬂekilde konuﬂarak, onlar›
Tanr›’n›n emirlerine sad›k kalmaya ikna ettim.
22 Ve öyle oldu ki miras›m›z
olan topra¤a indik ve alt›n›m›z› ve gümüﬂümüzü ve de¤erli
eﬂyalar›m›z› bir araya toplad›k.
23 Ve bunlar› bir araya toplad›ktan sonra tekrar Laban’›n
evine ç›kt›k.
24 Ve öyle oldu ki Laban’›n
huzuruna ç›k›p ondan pirinç
levhalar üzerine iﬂlenmiﬂ olan
kay›tlar› bize vermesini istedik; karﬂ›l›k olarak da kendisine alt›n›m›z› ve gümüﬂümüzü
ve bütün de¤erli eﬂyalar›m›z›
verecektik.
25 Ve öyle oldu ki Laban elimizdeki mallar› görünce, mal›m›z da baya¤› çoktu, onlara göz
dikerek bizi kap› d›ﬂar› etti ve
peﬂimizden bizi öldürmeleri için
hizmetkârlar›n› yollad›; amac›
mallar›m›z› eline geçirmekti.
26 Ve öyle oldu ki Laban’›n
hizmetkârlar›ndan kaçt›k. Fakat
mallar›m›z› geride b›rakmak zorunda kald›k ve onlar Laban’›n
eline düﬂtü.
27 Ve öyle oldu ki çöle do¤ru
kaçt›k ve Laban’›n uﬂaklar› bizi
yakalayamad›lar; ve bir kayan›n kovu¤unda gizlendik.
28 Ve öyle oldu ki Laman bana
ve babama çok k›zd›; ayn› ﬂekilde Lemuel de k›z›p köpürdü.
Çünkü o, Laman’›n sözlerine
kulak verirdi. Bu yüzden Laman
ve Lemuel, biz küçük kardeﬂle-
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rine karﬂ› çok a¤›r sözler söylediler ve ellerine birer sopa geçirip bizi dövdüler.
29 Ve öyle oldu ki onlar bizi
sopayla döverken, iﬂte Rab’bin
bir mele¤i geldi ve onlar›n
önünde durdu ve onlara ﬂöyle
diyerek konuﬂtu: Küçük kardeﬂinize neden sopayla vuruyorsunuz? Rab’bin onu üzerinize
bir yönetici olarak seçti¤ini ve
bunu kötülükleriniz yüzünden
yapt›¤›n› bilmiyor musunuz?
‹ﬂte yine Yeruﬂalem’e ç›kacaks›n›z ve Rab, Laban’› sizin elinize teslim edecek.
30 Ve melek bunlar› bize söyledikten sonra ayr›ld›.
31 Ve melek ayr›ld›ktan sonra
Laman ile Lemuel tekrar söylenmeye baﬂlayarak: “Rab, Laban’›
elimize nas›l teslim edecek?
‹ﬂte, Laban güçlü bir adam ve
emri alt›nda elli tane adam›
var. Evet, isterse elli kiﬂiyi bile
öldürebilir; o halde bizi niçin
öldüremesin?” dediler.
4. BÖLÜM
Nefi, Rab’bin emriyle Laban’› öldürür ve ard›ndan pirinç levhalar›
kurnazl›kla güvenlik alt›na al›r —
Zoram çöldeki Lehi’nin ailesine
kat›lmaya karar verir. m.ö. tahminen 600–592 y›llar›.
Ve öyle oldu ki kardeﬂlerime
ﬂöyle diyerek konuﬂtum: Haydi tekrar Yeruﬂalem’e ç›kal›m
ve Rab’bin emirlerine sad›k
kalal›m! Çünkü iﬂte O, bütün
dünyadan daha güçlüdür; o
halde niçin Laban’dan ve onun
elli adam›ndan, evet, hatta onun

on binlerce adam›ndan daha
güçlü olamas›n?
2 Bu yüzden, haydi kalk›n gidelim! Musa gibi güçlü olal›m!
Çünkü o, gerçekten K›z›ldeniz’in sular›na konuﬂtu ve sular
o yana ve bu yana ikiye bölündü ve atalar›m›z kuru zemin
üzerinden karﬂ›ya geçerek tutsakl›ktan kurtuldular; ve Firavun’un ordular› da onlar›n
peﬂinden geldiler, ama K›z›ldeniz’in sular›nda bo¤uldular.
3 ﬁimdi iﬂte, bunlar›n do¤ru oldu¤unu biliyorsunuz ve sizlerle bir mele¤in konuﬂtu¤unu da
biliyorsunuz. Nas›l kuﬂku duyabiliyorsunuz? Haydi kalk›n
gidelim! Rab atalar›m›z› kurtard›¤› gibi bizi de kurtaracak ve
M›s›rl›lar› yok etti¤i gibi Laban’›
da yok edebilecek güçtedir.
4 ﬁimdi bunlar› söylememe
yine k›zd›lar ve söylenmeye devam ettilerse de Yeruﬂalem surlar›n›n d›ﬂ›na gelinceye kadar
beni izlediler.
5 Ve gece olmuﬂtu; ve onlar›n
surlar›n d›ﬂ›na saklanmalar›n›
sa¤lad›m. Ve onlar sakland›ktan sonra ben Nefi, ﬂehre sessizce girip Laban’›n evine do¤ru
ilerledim.
6 Ve Ruh taraf›ndan yönlendiriliyordum; ne yapaca¤›m›
henüz bilmiyordum.
7 Buna ra¤men ilerledim ve
Laban’›n evine yaklaﬂt›¤›m s›rada önümde ﬂarap içmekten
sarhoﬂ, yerde yatan birisini
gördüm.
8 Ve yaklaﬂt›¤›mda, bu adam›n Laban oldu¤unun fark›na
vard›m.
9 Ve onun k›l›c›n› gördüm
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ve k›l›c› k›n›ndan ç›kard›m; ve
k›l›c›n kabzas› saf alt›ndand›
ve çok ince bir iﬂçilikle yap›lm›ﬂt›; ve k›l›c›n en iyi çelikten
yap›lm›ﬂ oldu¤unu gördüm.
10 Ve öyle oldu ki Ruh taraf›ndan Laban’› öldürmeye zorland›m; fakat içimden: “Ben asla,
hiçbir zaman bir insan kan›
dökmedim!” dedim. Ve geri çekildim; onu öldürmek istemiyordum.
11 Ve Ruh bana yine ﬂöyle
dedi: ‹ﬂte Rab, onu senin eline
teslim etti. Evet ve ayn› zamanda onun beni öldürmeye çal›ﬂt›¤›n› biliyordum; evet ve Rab’bin
emirlerini dinlemiyordu; ve
üstelik mallar›m›z› da elimizden alm›ﬂt›.
12 Ve öyle oldu ki Ruh bana
yine ﬂöyle dedi: Onu öldür!
Çünkü Rab, onu senin eline
teslim etti.
13 ‹ﬂte Rab, do¤ru amaçlar›n›n
gerçekleﬂmesi için kötüleri öldürür. Bir kiﬂinin ölmesi bütün
bir ulusun yavaﬂ yavaﬂ inanc›n› kaybedip inançs›zl›k içinde
ölmesinden daha iyidir.
14 Ve ﬂimdi, ben Nefi bu sözleri duyunca, Rab’bin bana çölde söyledi¤i sözleri hat›rlad›m:
“Soyun emirlerimi yerine getirdi¤i ölçüde, vaadedilen diyarda
refaha kavuﬂacak” demiﬂti.
15 Evet ve ayr›ca ellerinde yasa olmadan Musa yasas›na göre Rab’bin emirlerini yerine getiremeyeceklerini düﬂündüm.
16 Ve yasan›n da pirinç levhalar üzerine yaz›lm›ﬂ oldu¤unu
biliyordum.
17 Ve üstelik Rab’bin bu amaç
için, yani O’nun emirleri do¤-
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rultusunda kay›tlar› ele geçirebilmem için Laban’› elime teslim etti¤ini biliyordum.
18 Bu yüzden, Ruh’un sesine
itaat ettim ve Laban’› saçlar›ndan tuttum; ve kendi k›l›c›yla
onun baﬂ›n› vurdum.
19 Ve kendi k›l›c›yla Laban’›n
baﬂ›n› vurduktan sonra, onun
giysilerini ç›kard›m ve onlar›,
evet, hatta her parçay› kendi
üzerime giydim; ve onun z›rh›n› da belime kuﬂand›m.
20 Ve bunu yapt›ktan sonra
Laban’›n hazinesine do¤ru ilerledim. Ve Laban’›n hazinesine
do¤ru ilerlerken, iﬂte hazine
odas›n›n anahtarlar›n› taﬂ›yan
Laban’›n uﬂa¤›n› gördüm. Ve
ona Laban’›n sesiyle benimle
hazine odas›na gelmesini emrettim.
21 Ve benim, efendisi Laban
oldu¤umu sand›; çünkü onun
elbiselerini ve ayr›ca belime
kuﬂand›¤›m k›l›c› gördü.
22 Ve bana Yahudiler’in yaﬂl›lar› hakk›nda konuﬂtu; efendisi
Laban’›n onlarla beraber olmak için gece d›ﬂar› ç›kt›¤›n›
biliyordu.
23 Ve ben onunla, sanki Laban’m›ﬂ›m gibi konuﬂtum.
24 Ve ona ayr›ca pirinç levhalar üzerine iﬂlenmiﬂ olan yaz›lar› surlar›n d›ﬂ›nda bekleyen
büyük kardeﬂlerime götürece¤imi söyledim.
25 Ve ona ayr›ca beni izlemesini buyurdum.
26 Ve o, benim kilisedeki kardeﬂlerden söz etti¤imi ve benim
gerçekten öldürmüﬂ oldu¤um
Laban oldu¤umu sanarak arkamdan geldi.

9
27 Ve surlar›n d›ﬂ›nda bulunan
kardeﬂlerimin yan›na giderken,
bana s›k s›k Yahudiler’in yaﬂl›lar›ndan söz etti.
28 Ve öyle oldu ki Laman beni
gördü¤ünde çok korktu ve
Sam’la Lemuel’de çok korktular.
Ve önümden aceleyle kaçt›lar,
çünkü benim Laban oldu¤umu,
onun beni öldürdü¤ünü ve
onlar›n da can›na k›ymak için
geldi¤imi sand›lar.
29 Ve öyle oldu ki onlara arkalar›ndan seslendim ve benim
sesimi duydular; bunun üzerine önümden kaçmaktan vazgeçtiler.
30 Ve öyle oldu ki Laban’›n
hizmetkâr› kardeﬂlerimi görünce titremeye baﬂlad› ve önümden kaç›p Yeruﬂalem ﬂehrine
dönmek üzereydi.
31 Ve ﬂimdi ben Nefi, iri yap›l›yd›m ve ayr›ca Rab’den de
çok güç ald›¤›m için Laban’›n
hizmetkâr›n› yakalad›m ve
kaçmamas› için onu tuttum.
32 Ve öyle oldu ki onunla konuﬂtum. Rab’bin yaﬂad›¤› ve
benim de yaﬂad›¤›m nas›l gerçekse, e¤er sözlerime kulak
verir, hatta söyleyeceklerimizi
dinlerse onun can›n› ba¤›ﬂlayacakt›k.
33 Ve yemin ederek ona korkmamas› gerekti¤ini, e¤er bizimle birlikte çöle gelirse, onun
da bizler gibi özgür bir insan
olaca¤›n› söyledim.
34 Ve ayr›ca ona: “Elbette ki
bunu yapmam›z› bize Rab emretti! Ve Rab’bin emirlerini yerine getirmek için elimizden
geleni yapmayacak m›y›z? Bu
yüzden bizimle birlikte çöle,
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babam›n yan›na inmek istersen,
senin de baﬂ›m›z›n üzerinde
yerin olur” dedim.
35 Ve öyle oldu ki söyledi¤im
bu sözler Zoram’› cesaretlendirdi. ﬁimdi Zoram, bu hizmetkâr›n ad›yd›; ve babam›z›n yan›na
çöle gelece¤ine dair söz verdi.
Evet ve ayr›ca bundan böyle
bizimle birlikte kalaca¤›na dair
yemin etti.
36 ﬁimdi Yahudiler çöle kaçt›¤›m›z› bilmesin diye, bu yüzden
Zoram’›n bizimle birlikte kalmas›n› istiyorduk. Yahudiler’in
peﬂimizden gelip bizi öldürmelerinden korkuyorduk.
37 Ve öyle oldu ki Zoram
bize yemin ettikten sonra
onunla ilgili olan korkular›m›z
sona erdi.
38 Ve öyle oldu ki pirinç levhalar› yan›m›za ald›k ve Laban’›n
hizmetkâr›yla beraber çöle do¤ru yola ç›k›p babam›z›n çad›r›na
do¤ru yolculu¤umuza baﬂlad›k.
5. BÖLÜM
Sariya, Lehi’ye çok söylenir—‹kisi
de o¤ullar›n›n dönüﬂüne sevinir
— Kurban sunarlar — Pirinç levhalar Musa’n›n ve peygamberlerin yazd›klar›n› içerir — Levhalar,
Lehi’nin Yusuf’un soyundan geldi¤ini gösterir — Lehi, kendi soyu
hakk›nda ve levhalar›n korunmas›
konusunda peygamberlikte bulunur. m.ö. tahminen 600 – 592
y›llar›.
Ve öyle oldu ki çölde olan babam›n yan›na geldikten sonra,
iﬂte babam›n içi sevinçle doldu

1. Nefi 5:2–14
ve annem Sariya da son derece
sevindi; çünkü annem bizim
için gerçekten çok a¤lam›ﬂt›.
2 Çünkü o bizim çölde öldü¤ümüzü sanm›ﬂt› ve ayr›ca
babama karﬂ› söylenmiﬂ, babama onun hayalperest bir adam
oldu¤unu söyleyip ona: “‹ﬂte
bizi miras›m›z olan topraklardan ç›kar›p götürdün, art›k
o¤ullar›m yaﬂam›yor ve biz de
çölde ölüp gidece¤iz” demiﬂti.
3 Ve annem babama karﬂ› bu
ﬂekilde konuﬂup söylenmiﬂti.
4 Ve öyle olmuﬂtu ki babam
da anneme ﬂöyle deyip karﬂ›l›k
vermiﬂti: Görüm gören bir kiﬂi
oldu¤unu biliyorum; çünkü
Tanr› ile ilgili bu ﬂeyleri bir görümde görmüﬂ olmasayd›m,
Tanr›’n›n iyili¤ini bilemezdim,
oysa Yeruﬂalem’de kal›r ve kardeﬂlerimle beraber ölürdüm.
5 Fakat iﬂte, bana vaadedilmiﬂ
bir diyar verildi¤i için sevinçle
doluyum; evet ve biliyorum
ki Rab, o¤ullar›m› Laban’›n
elinden kurtaracak ve onlar›
tekrar çöle, bizim yan›m›za
getirecektir.
6 Ve biz Yahudiler’in kay›tlar›n› ele geçirmek üzere çölde
Yeruﬂalem ülkesine do¤ru yol
al›rken, babam Lehi annem Sariya’y› bizim hakk›m›zda bu
sözlerle teselli ediyordu.
7 Ve babam›n çad›r›na döndü¤ümüz zaman, iﬂte ikisinin
sevincine diyecek yoktu ve
annemin içi rahatlam›ﬂt›.
8 Ve annem ﬂöyle diyerek konuﬂtu: ﬁimdi, Rab’bin kocama
çöle kaçmas› için emir verdi¤ini kesinlikle biliyorum; evet
ve ayr›ca Rab’bin, o¤ullar›m›
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korudu¤unu, onlar› Laban’›n
elinden kurtard›¤›n› ve Rab’bin
onlara emretmiﬂ oldu¤u iﬂi baﬂarabilmeleri için kendilerine
güç vermiﬂ oldu¤unu kesinlikle
biliyorum. Ve annem bu ﬂekilde
konuﬂtu.
9 Ve öyle oldu ki ikisi de son
derece sevinçliydiler ve Rab’be
kurban ve yak›lmal›k adaklar
sundular; ve ‹srail’in Tanr›s›na
ﬂükrettiler.
10 Ve onlar ‹srail’in Tanr›s›na
ﬂükrettikten sonra, babam Lehi
pirinç levhalar›n üzerine yaz›lm›ﬂ olan bu kay›tlar› eline ald›
ve onlar› baﬂ›ndan itibaren
inceledi.
11 Ve babam, bu levhalar›n
dünyan›n ve ayn› zamanda
ilk anne ve babam›z olan Adem
ile Havva’n›n yarat›l›ﬂ›n› anlatan Musa’n›n beﬂ kitab›n›
içerdi¤ini,
12 Ve ayr›ca Yahudiler’in baﬂlang›çtan Yahuda Kral› Tsedekiya yönetiminin baﬂlad›¤›
zamana kadar tuttuklar› kay›tlar› içerdi¤ini,
13 Ve ayr›ca kutsal peygamberlerin baﬂlang›çtan Tsedekiya
yönetiminin baﬂlad›¤› zamana
kadar ettikleri peygamberlikleri
ve Yeremya’n›n a¤z›ndan ç›kan
birçok peygamberlikleri de içerdi¤ini gördü.
14 Ve öyle oldu ki babam Lehi,
pirinç levhalar›n üzerinde kendi atalar›na ait bir soya¤ac›n›
da buldu; böylece kendisinin
Yusuf’un soyundan, evet, hatta
babas› Yakup’u ve bütün ev halk›n› k›tl›ktan kurtarabilmek için
M›s›r’a sat›lm›ﬂ ve Rab’bin eliyle
korunmuﬂ olan Yakup’un o¤lu
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Yusuf’un soyundan geldi¤ini
ö¤rendi.
15 Ve onlar da kendilerini
korumuﬂ olan o ayn› Tanr›’n›n
sayesinde tutsakl›ktan kurtar›lm›ﬂ ve M›s›r ülkesinden ç›kar›lm›ﬂlard›.
16 Ve babam Lehi, böylece
atalar›n›n soya¤ac›n› ö¤rendi.
Ve Laban da Yusuf’un soyundan gelmekteydi; bu nedenle
kendisi ve atalar› bu kay›tlar›
tutmuﬂlard›.
17 Ve ﬂimdi, babam bütün bunlar› görünce içi Ruh’la doldu ve
kendi soyu hakk›nda;
18 Bu pirinç levhalar›n, kendi
soyundan gelecek bütün uluslara, sülalelere, dillere ve halklara
ulaﬂaca¤›na dair peygamberlik
etmeye baﬂlad›.
19 Bu nedenle Lehi, bu pirinç
levhalar›n asla yok olmayaca¤›n› ve ne kadar zaman geçse de
bir daha parlakl›klar›n› yitirmeyece¤ini söyledi. Ve kendi soyu
hakk›nda birçok peygamberlikte bulundu.
20 Ve öyle oldu ki babamla ben
o zamana kadar Rab’bin bize
vermiﬂ oldu¤u emirleri yerine
getirmiﬂtik.
21 Ve Rab’bin bize emretti¤i
gibi kay›tlar› ele geçirmiﬂtik
ve inceleyip onlar›n okunmaya
de¤er olduklar›n› gördük; evet,
hatta onlar›n bizim için çok
de¤erli olduklar›n› gördük;
böylece Rab’bin emirlerini çocuklar›m›za iletebilecektik.
22 Bu nedenle, vaadedilen
diyara do¤ru çölde yolculuk
ederken, bu kay›tlar› yan›m›zda götürmemiz Rab’bin bir
hikmetiydi.
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6. BÖLÜM
Nefi, Tanr›’ya iliﬂkin konularda
yazar — Nefi’nin amac› insanlar›
‹brahim’in Tanr›s›na gelmeye ve
kurtulmaya ikna etmektir. m.ö.
tahminen 600–592 y›llar›.
Ve ﬂimdi ben Nefi, kay›tlar›m›n
bu bölümünde atalar›m›n soya¤ac›n› vermiyorum ve bunu,
üzerine yaz›yor oldu¤um bu
levhalarda daha sonra da vermeyece¤im; çünkü atalar›m›n
soya¤ac›, babam›n tuttu¤u
kay›tta verilmiﬂtir; dolay›s›yla,
bu eserde atalar›m›n soya¤ac›n› yazmayaca¤›m.
2 Çünkü Yusuf’un soyundan
geldi¤imizi söylemem bana
yeterli geliyor.
3 Ve babam›n yapt›¤› her
ﬂeyi anlat›rken tüm ayr›nt›lara
kadar girmek bana gereksiz
gözüküyor; çünkü bunlar›n,
bu levhalar üzerine yaz›lmas›
mümkün de¤ildir; çünkü buradaki yeri Tanr› ile ilgili konular› yazmak için kullanmak
istiyorum.
4 Çünkü benim tüm amac›m,
insanlar› ‹brahim’in Tanr›s›na,
‹shak’›n Tanr›s›na ve Yakup’un
Tanr›s›na gelmeye ve kurtulmaya ikna etmektir.
5 Bu nedenle dünyay› hoﬂnut
eden konularda de¤il, ama
Tanr›’y› ve dünyadan olmayanlar› hoﬂnut eden konularda
yaz›yorum.
6 Bu nedenle soyuma bu levhalar› insançocuklar›na yarar›
olmayacak konularla doldurmamalar›n› emredece¤im.
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7. BÖLÜM
Lehi’nin o¤ullar›, Yeruﬂalem’e geri
dönüp ‹smail’le ailesini yolculuklar›na kat›lmaya davet ederler —
Laman’la baz› kiﬂiler buna baﬂ kald›r›r — Nefi, kardeﬂlerini Rab’be
inanmaya teﬂvik eder — Onlar,
Nefi’yi iple ba¤larlar ve onu öldürmeyi planlarlar — Nefi inanc›n›n
gücü ile kurtulur — Kardeﬂleri af
diler—Lehi ve beraberindekiler kurban ve yak›lmal›k adaklar sunarlar.
m.ö. tahminen 600–592 y›llar›.
Ve ﬂimdi, bilmenizi isterim ki
babam Lehi, kendi soyu hakk›nda bulundu¤u peygamberliklerine son verdikten sonra öyle
oldu ki Rab ona yeniden konuﬂtu; yaln›zca kendi ailesini çöle
götürmesinin, Lehi’nin kendisi
için uygun olmad›¤›n› söyledi;
fakat vaadedilen diyarda Rab’be
soy yetiﬂtirebilmeleri için o¤ullar›n›n evlenmesi gerekiyordu.
2 Ve öyle oldu ki Rab, ben
Nefi ve kardeﬂlerimin tekrar
Yeruﬂalem ülkesine dönmemizi ve ‹smail’le ailesini çöle getirmemizi babama emretti.
3 Ve öyle oldu ki ben Nefi, kardeﬂlerimle beraber Yeruﬂalem’e
gitmek üzere yine çöle ç›kt›k.
4 Ve öyle oldu ki ‹smail’in evine ç›kt›k ve ‹smail’in gözünde
o kadar çok iyilik bulduk ki
ona Rab’bin sözlerini söyledik.
5 Ve öyle oldu ki Rab, ‹smail’in
ve ayr›ca onun ev halk›n›n yüre¤ini o kadar yumuﬂatt› ki onlar
bizimle birlikte çöle, babam›z›n
çad›r›na do¤ru yola ç›kt›lar.
6 Ve öyle oldu ki çölde giderken, iﬂte Laman ile Lemuel ve
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‹smail’in k›zlar›ndan ikisi ile
‹smail’in iki o¤lu ve onlar›n aileleri bize, evet, ben Nefi’ye ve
Sam’a ve babalar› ‹smail ve
onun han›m›na ve di¤er üç k›z›na karﬂ› baﬂ kald›rd›lar.
7 Ve öyle oldu ki isyan ederek
Yeruﬂalem ülkesine geri dönmek istediler.
8 Ve ﬂimdi ben Nefi, onlar›n
yüreklerinin kat›l›¤›na üzüldü¤üm için, bu yüzden onlara,
evet, hatta Laman’la Lemuel’e
ﬂöyle deyip konuﬂtum: Bak›n,
siz benim a¤abeylerimsiniz, nas›l oluyor da bu kadar kat› yüreklisiniz ve zihniniz de o kadar
kör ki ben küçük kardeﬂiniz sizinle konuﬂmak, evet, sizlere örnek olmak zorunda kal›yorum?
9 Nas›l oluyor da Rab’bin sözüne kulak vermiyorsunuz?
10 Nas›l oluyor da Rab’bin bir
mele¤ini gördü¤ünüzü unuttunuz?
11 Evet ve nas›l oluyor da Laban’›n elinden bizi kurtaran ve
ayr›ca kay›tlar›n elimize geçmesini sa¤layan Rab’bin bizler için
yapt›¤› büyük iﬂleri unuttunuz?
12 Evet ve öyle olur da insançocuklar› Rab’be iman ederlerse,
Rab’bin, kendi iste¤ine göre,
onlar için uygun olan her ﬂeyi
yapabilece¤ini nas›l unuttunuz?
Bu yüzden O’na sad›k kalal›m.
13 Ve öyle olur da O’na sad›k
kal›rsak, vaadedilen diyara ulaﬂ›r›z; ve ileride Rab’bin, Yeruﬂalem’in y›k›l›ﬂ› ile ilgili söyledi¤i sözlerin yerine gelece¤ini
göreceksiniz; çünkü Rab’bin,
Yeruﬂalem’in y›k›l›ﬂ› ile ilgili
bütün sözleri mutlaka yerine
gelecektir.
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14 Çünkü iﬂte, Rab’bin Ruhu
çok geçmeden onlarla u¤raﬂmaktan vazgeçecektir; çünkü
iﬂte, onlar peygamberleri reddettiler ve Yeremya’y› zindana
att›lar. Ve babam›n can›na k›ymak için öyle u¤raﬂt›lar ki
onun ülkeden ayr›lmas›na neden oldular.
15 ﬁimdi iﬂte, size söylüyorum: E¤er Yeruﬂalem’e geri
dönerseniz, siz de onlarla beraber mahvolacaks›n›z! Ve e¤er
seçene¤iniz varsa, ﬂimdi Yeruﬂalem’e geri dönün ve size:
“Giderseniz siz de mahvolacaks›n›z” diye söyledi¤im sözlerimi
hat›rlay›n; çünkü Rab’bin Ruhu
beni böyle konuﬂmaya zorluyor.
16 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
kardeﬂlerime bu sözleri söyledi¤imde onlar bana k›zd›lar. Ve
öyle oldu ki bana el kald›rd›lar;
çünkü iﬂte, son derece öfkelenmiﬂlerdi; ve beni iple ba¤lad›lar,
çünkü beni çölde vahﬂi hayvanlara yem olarak b›rak›p can›ma
k›ymak istiyorlard›.
17 Fakat öyle oldu ki Rab’be
ﬂöyle diyerek dua ettim: Ya Rab,
sana olan iman›ma göre beni
kardeﬂlerimin elinden kurtar!
Evet, hatta ba¤l› oldu¤um bu
ba¤lar› koparabilmem için bana
güç ver!
18 Ve öyle oldu ki bu sözleri
söyledi¤imde, iﬂte ellerimdeki
ve ayaklar›mdaki ba¤lar çözüldü ve kardeﬂlerimin önünde
durup onlarla tekrar konuﬂtum.
19 Ve öyle oldu ki yine öfkelenerek bana el kald›rmak istediler; fakat iﬂte, ‹smail’in k›zlar›ndan biri, evet ve ayr›ca onun
annesi ve ‹smail’in o¤ullar›ndan
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birisi, kardeﬂlerime o kadar
çok rica edip yalvard›lar ki onlar›n yüreklerini yumuﬂatt›lar;
ve kardeﬂlerim sonunda can›ma kastetmekten vazgeçtiler.
20 Ve öyle oldu ki onlar yapt›klar› kötülükler için o kadar çok
üzüldüler ki önümde e¤ilerek
bana karﬂ› yapt›klar› bu hareketten ötürü kendilerini affetmem
için bana yalvard›lar.
21 Ve öyle oldu ki onlar›n
yapt›¤› her ﬂeyi bütün kalbimle
affettim ve affedilmeleri için onlar› Tanr›lar› Rab’be dua etmeye teﬂvik ettim. Ve öyle oldu ki
onlar dedi¤imi yapt›lar. Ve kardeﬂlerim Rab’be dua ettikten
sonra babam›z›n çad›r›na do¤ru yolumuza devam ettik.
22 Ve öyle oldu ki babam›z›n
çad›r›na vard›k. Ve ben, kardeﬂlerim ve ‹smail’in bütün ev halk› babam›n çad›r›na geldikten
sonra, onlar Tanr›lar› Rab’be
ﬂükrettiler ve O’na kurban ve
yak›lmal›k adaklar sundular.
8. BÖLÜM
Lehi, yaﬂam a¤ac›n›n bir görümünü görür — A¤ac›n meyvesinden yer ve ailesinin de ayn›
ﬂeyi yapmas›n› ister — Demir bir
çubuk, dar ve ince bir yol ve insanlar› örten koyu bir karanl›k görür
— Sariya, Nefi ve Sam bu meyveden yerler, fakat Laman’la Lemuel
yemeyi reddeder. m.ö. tahminen
600–592 y›llar›.
Ve öyle oldu ki biz birçok çeﬂit
tohum toplad›k, hem tah›l hem
de meyve tohumlar› biriktirdik.
2 Ve öyle oldu ki babam çölde
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kal›rken bize ﬂöyle diyerek konuﬂtu: ‹ﬂte bir rüya gördüm ya
da baﬂka bir deyiﬂle bir görüm
gördüm.
3 Ve iﬂte, gördü¤üm bu görümden dolay›, Nefi ve ayr›ca Sam
için Rab’de sevinmeye hakk›m
var; çünkü onlar›n ve ayr›ca
onlar›n soylar›ndan birçok kiﬂinin kurtulaca¤›na inanmaya
hakk›m var.
4 Fakat iﬂte, Laman ve Lemuel,
sizin yüzünüzden çok korkuyorum; çünkü iﬂte, rüyamda hat›rlayabildi¤im kadar›yla karanl›k
ve iç karart›c› bir çöl gördüm.
5 Ve öyle oldu ki bir adam
gördüm ve bu adam beyaz bir
kaftan giymiﬂti; ve gelip önümde durdu.
6 Ve öyle oldu ki benimle konuﬂtu ve bana kendisini izlememi buyurdu.
7 Ve öyle oldu ki O’nu izlerken, karanl›k ve iç karart›c›
çorak bir yerde oldu¤umu gördüm.
8 Ve karanl›kta saatlerce yol
ald›ktan sonra bana çok ﬂefkatli
olan merhametiyle merhamet
etmesi için Rab’be dua etmeye
baﬂlad›m.
9 Ve öyle oldu ki Rab’be dua
ettikten sonra büyük ve geniﬂ
bir alan gördüm.
10 Ve öyle oldu ki insan› mutlu edecek, meyvesi arzu edilen
bir a¤aç gördüm.
11 Ve öyle oldu ki gidip o a¤ac›n meyvesinden yedim ve bu
meyvenin o güne kadar tatt›¤›m her ﬂeyden daha tatl› oldu¤unu gördüm. Evet ve a¤ac›n
meyvesinin o güne kadar görmüﬂ oldu¤um bütün beyazl›kla-
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r› geçen bir beyazl›kta oldu¤unu
gördüm.
12 Ve a¤ac›n meyvesini yedi¤imde, bu ruhumu son derece
büyük bir sevinçle doldurdu;
bu nedenle ailemin de bu meyveden yemesini arzu ediyordum; çünkü bu meyvenin bütün
di¤er meyvelerden daha çok
arzu edildi¤ini biliyordum.
13 Ve belki ailemi de görürüm
diye etrafa göz atarken suyla
dolu bir ›rmak gördüm ve
›rmak, meyvesini yemekte oldu¤um a¤ac›n yan›ndan ileri
do¤ru ak›yordu.
14 Ve ›rma¤›n nereden geldi¤ini görmek için bak›nd›¤›mda
onun kayna¤›n›n pek uzakta olmad›¤›n› gördüm ve kayna¤›n›n
baﬂ›nda anneniz Sariya’y›, Sam’›
ve Nefi’yi gördüm; ve onlar
sanki nereye gideceklerini bilmiyorlarm›ﬂ gibi orada dikilmiﬂ bekliyorlard›.
15 Ve öyle oldu ki onlara iﬂaret
ettim ve ayr›ca yüksek bir sesle
onlara bana do¤ru gelmelerini
ve bütün di¤er meyvelerden
daha çok arzu edilen bu meyveden yemelerini söyledim.
16 Ve öyle oldu ki bana do¤ru
gelip onlar da bu meyveden
yediler.
17 Ve öyle oldu ki ben, Laman’la Lemuel’in de gelmelerini ve
meyveden yemelerini istiyordum; bu nedenle, belki onlar›
görürüm diye, gözlerimi ›rma¤›n kayna¤›na do¤ru çevirdim.
18 Ve öyle oldu ki onlar› gördüm, ancak onlar yan›ma gelip
meyveden yemek istemediler.
19 Ve demir bir çubuk gördüm
ve bu çubuk ›rma¤›n k›y›s› bo-
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yunca uzan›yor ve yan›nda durdu¤um a¤aca do¤ru gidiyordu.
20 Ve ayr›ca bu demir çubuk
boyunca, yan›nda durdu¤um
a¤aca kadar uzanan dar ince bir
yol gördüm ve bu yol kayna¤›n
baﬂ›ndan baﬂlayarak, sanki bir
dünyaya benzeyen büyük ve geniﬂ bir alana do¤ru gidiyordu.
21 Ve say›s›z insan topluluklar› gördüm; birço¤u yan›nda
durdu¤um a¤aca do¤ru giden
yola ulaﬂabilmek için ileri do¤ru at›l›yorlard›.
22 Ve öyle oldu ki onlar ç›k›p
a¤aca do¤ru giden yolda yürümeye baﬂlad›lar.
23 Ve öyle oldu ki etraf› koyu
bir karanl›k, evet, hatta son derece koyu bir karanl›k bast›; öyle
ki yolda yürümeye baﬂlam›ﬂ
olanlar yollar›n› kaybettiler ve
yoldan ç›k›p kayboldular.
24 Ve öyle oldu ki baﬂkalar›n›n da ileri do¤ru at›l›p ilerledi¤ini ve demir çubu¤un ucundan yakalad›¤›n› gördüm; ve
onlar koyu karanl›¤›n içinde demir çubu¤a s›ms›k› sar›larak,
hatta a¤aca var›ncaya ve meyvesinden yiyinceye kadar ileriye
do¤ru at›ld›lar.
25 Ve a¤ac›n meyvesinden yedikten sonra sanki utan›yorlarm›ﬂ gibi etraflar›na bak›nd›lar.
26 Ve ben de etraf›ma bak›nd›¤›m da suyla dolu ›rma¤›n
karﬂ› yakas›nda büyük ve geniﬂ
bir bina gördüm ve bina sanki
yerden yüksekte havadaym›ﬂ
gibi duruyordu.
27 Ve bina hem yaﬂl› ve genç,
hem erkek ve kad›n birçok insanla doluydu ve onlar›n giyiniﬂ
tarzlar› son derece güzeldi; ve
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onlar a¤aca eriﬂip meyveden yemekte olanlara do¤ru parmaklar›n› uzat›yor ve alayc› bir tav›r
sergiliyorlard›.
28 Ve meyveden tatt›ktan sonra kendileriyle alay edenler
yüzünden utananlar yasak yollara saparak kayboldular.
29 Ve ﬂimdi, ben Nefi, babam›n söylediklerinin hepsini anlatmayaca¤›m.
30 Fakat bunlara k›saca de¤inmek gerekirse, iﬂte babam ileriye do¤ru at›lan baﬂka kalabal›klar gördü; ve onlar gelip demir
çubu¤un ucundan yakalad›lar;
ve devaml› demir çubu¤a s›ms›k› tutunarak, a¤aca var›ncaya ve
yere kapan›p a¤ac›n meyvesinden yiyinceye kadar kendi kendilerine ilerlemesini bildiler.
31 Ve babam ayn› zamanda o
büyük ve geniﬂ binaya do¤ru elleriyle yollar›n› bulmaya çal›ﬂan
baﬂka kalabal›klar da gördü.
32 Ve öyle oldu ki birçok kimse
su kayna¤›n›n derinliklerinde
bo¤uldu ve birçoklar› da bilinmeyen yollarda baﬂ›boﬂ dolaﬂ›rken babam›n gözleri önünden
kayboldu.
33 Ve bu garip binan›n içine giren kalabal›k çok büyüktü. Ve
onlar, bu binaya girdikten sonra
parmaklar›n› uzatarak benimle
ve meyveden yiyenlerle alay ettiler; ama biz onlara ald›rmad›k.
34 Bunlar babam›n söyledi¤i
sözlerdir: Onlara ald›r›ﬂ eden
herkes do¤ru yoldan sapm›ﬂt›r.
35 Ve babam: “Laman’la
Lemuel meyveden yemediler”
dedi.
36 Ve öyle oldu ki babam gördü¤ü bu rüyas› ya da görümü
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ile ilgili bütün sözlerini söyledikten sonra, söyledikleri ki
çoktu, gördü¤ü bu ﬂeyler
yüzünden bize Laman ile Lemuel için son derece kayg›land›¤›n› söyledi; evet, babam onlar›n
Rab’bin huzurundan at›laca¤›ndan korkuyordu.
37 Ve yine de sevecen bir babaya ait tüm duygularla, belki
Rab onlara merhamet gösterir
ve onlar› huzurundan atmaz
diye, onlar› sözlerini dinlemeye teﬂvik etti; evet, babam onlara vaaz verdi.
38 Ve babam onlara vaaz verdikten ve ayr›ca birçok konuda
onlara peygamberlik ettikten
sonra onlara Rab’bin emirlerini
yerine getirmelerini emretti ve
konuﬂmas›n› bitirdi.
9. BÖLÜM
Nefi iki çeﬂit kay›t tutar — Bunlara Nefi Levhalar› denir — Büyük
levhalar dinsel olmayan konular›n
tarihini içerir — Küçük levhalar
ise önemli kutsal konular› ele al›r.
m.ö. tahminen 600–592 y›llar›.
Ve babam bütün bunlar› ve ayr›ca bu levhalar üzerine yaz›lmas› mümkün olmayan önemli
birçok ﬂeyi Lemuel vadisinde
bir çad›rda yaﬂarken görüp
duydu ve konuﬂtu.
2 Ve ﬂimdi, bu levhalar hakk›nda daha önce konuﬂtu¤um gibi,
iﬂte bunlar, üzerine halk›m›n
tarihini tam olarak yazd›¤›m
levhalar de¤ildir; çünkü halk›m›n tarihini tam olarak üzerine
yazd›¤›m levhalara, Nefi ad›n›
verdim; bu nedenle, onlar be-
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nim ad›mla Nefi Levhalar› olarak bilinir; ve bu levhalar da
Nefi Levhalar› olarak bilinir.
3 Ancak, bu levhalar› özel
bir amaçla haz›rlamam için
Rab’den emir ald›m; çünkü
halk›m›n verdi¤i hizmetleri anlatan bir kayd›n tutulmas› gerekiyordu.
4 Di¤er levhalar›n üzerinde
krallar yönetimini ve halk›m›n
savaﬂlar›n› ve anlaﬂmazl›klar›n› anlatan bir kay›t tutulacakt›r;
bu nedenle, bu levhalar ço¤unlukla verdi¤imiz hizmeti anlat›r
ve di¤er levhalar ise ço¤unlukla
krallar yönetimini ve halk›m›n
savaﬂlar›n› ve anlaﬂmazl›klar›n› anlat›r.
5 Bu nedenle, Rab bildi¤i bir
amaç için bana bu levhalar› haz›rlamam› emretti; ben bu amac›n ne oldu¤unu bilmiyorum.
6 Fakat Rab her ﬂeyi baﬂ›ndan
bilir; bu nedenle insançocuklar›n›n aras›nda yapt›¤› bütün iﬂlerin baﬂar›lmas› için bir yolunu
haz›rlar; çünkü iﬂte, Rab sözlerinin hepsini yerine getirebilecek tüm güce sahiptir. Ve bu
böyledir. Amin.
10. BÖLÜM
Lehi, Yahudiler’in Babilliler taraf›ndan tutsak edilece¤ini önceden
bildirir — Lehi, Yahudiler aras›ndan bir Mesih’in, Kurtar›c›’n›n,
Fidye ile Kurtaran’›n ç›kaca¤›n›
söyler — Lehi ayr›ca Tanr› Kuzusu’nu vaftiz edecek birisinin gelece¤ini söyler — Mesih’in ölümünü
ve diriliﬂini anlat›r — ‹srail’in da¤›l›ﬂ›n› ve toplan›ﬂ›n› bir zeytin
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a¤ac›na benzetir—Nefi, Tanr›’n›n
O¤lu, Kutsal Ruh arma¤an› ve
do¤rulu¤a duyulan ihtiyaç konusunda konuﬂur. m.ö. tahminen
600–592 y›llar›.
Ve iﬂte, ben Nefi, bu levhalarda
yapt›¤›m iﬂleri, yönetimimi ve
hizmetimi anlatmaya devam
ediyorum; bu yüzden tuttu¤um
kay›tlara devam edebilmek
için, babam›n ve kardeﬂlerimin
yapt›¤› iﬂler hakk›nda biraz
konuﬂmal›y›m.
2 Çünkü iﬂte, öyle oldu ki babam rüyas›n› anlatt›ktan sonra
ve ayr›ca onlar› tüm gayretle
çal›ﬂmaya teﬂvik ettikten sonra, onlara Yahudiler hakk›nda
konuﬂtu —
3 Öyle ki Yahudiler, hatta o
büyük Yeruﬂalem ﬂehri y›k›ma
u¤rad›ktan ve birçok kiﬂi Babil’e
tutsak olarak götürüldükten
sonra Rab’be uygun bir zamanda, onlar›n tekrar geri dönmesi,
evet, hatta tutsakl›ktan ç›kar›larak geri getirilmeleri gerekir; ve
tutsakl›ktan ç›kar›l›p geri getirildikten sonra miraslar› olan ülkeyi tekrar yurt edineceklerdir.
4 Evet, babam Yeruﬂalem’den
ayr›ld›ktan alt› yüz y›l sonra
Rab Tanr›, Yahudiler’in aras›ndan bir peygamber, hatta
Mesih’i ya da baﬂka bir deyiﬂle,
Dünyan›n Kurtar›c›s›n› ç›karacak.
5 Ve babam ayn› zamanda peygamberler hakk›nda konuﬂtu;
birçok peygamber onun sözünü
etmiﬂ oldu¤u bu Mesih ya da
Dünyan›n Fidye ile Kurtaran›
hakk›ndaki bu ﬂeylere tan›kl›k
etmiﬂti.
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6 Bu nedenle bütün insanl›k
kaybolmuﬂ ve düﬂmüﬂ bir durumdayd› ve bu Fidye ile Kurtarana güvenmedikçe de sonsuza
dek bu durumda kalacaklard›.
7 Ve babam Rab’bin yolunu haz›rlamak üzere Mesih’ten önce
gelecek olan bir peygamber
hakk›nda da konuﬂtu —
8 Evet, o ç›k›p çölde ﬂöyle hayk›racak: Rab’bin yolunu haz›rlay›n ve O’nun yollar›n› düz edin;
çünkü aran›zda sizin bilmedi¤iniz biri duruyor; ve O benden
daha güçlüdür ki ben onun çar›¤›n›n ba¤›n› çözmeye bile lay›k
de¤ilim. Ve babam bu konu
hakk›nda oldukça konuﬂtu.
9 Ve babam onun Erden’in
ötesinde Betabara’da vaftiz edece¤ini söyledi; ve onun suyla
vaftiz edece¤ini, hatta Mesih’i
bile suyla vaftiz edece¤ini söyledi.
10 Ve o, Mesih’i suyla vaftiz
ettikten sonra, dünyay› günahlar›ndan ar›nd›racak olan Tanr›
Kuzusunu vaftiz etmiﬂ oldu¤unu görecek ve buna tan›kl›k
edecektir.
11 Ve öyle oldu ki babam bu
sözleri söyledikten sonra kardeﬂlerime Yahudiler aras›nda
vaaz edilecek olan Sevindirici
Haber hakk›nda ve inançlar›n›
yavaﬂ yavaﬂ kaybedecek olan
Yahudiler hakk›nda da konuﬂtu.
Ve onlar gelecek olan Mesih’i
öldürdükten sonra, yani O öldürüldükten sonra ölülerin aras›ndan dirilecek ve kendisini Kutsal Ruh’un arac›l›¤›yla Yahudi
olmayan uluslara gösterecek.
12 Evet, babam Yahudi olmayan uluslar ve ayr›ca ‹srail Evi
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hakk›nda oldukça konuﬂtu ve
onlar›n dallar› k›r›lm›ﬂ ve yeryüzünün her taraf›na savrulmuﬂ
olan bir zeytin a¤ac›na benzetilmesi gerekir dedi.
13 Bu nedenle babam, yeryüzünün her taraf›na da¤›lmam›z gerekti¤ini söyleyen Rab’bin sözünün yerine gelmesi için
hep beraber vaadedilen diyara
do¤ru götürülmemiz gerekti¤ini söyledi.
14 Ve ‹srail Evi da¤›t›ld›ktan
sonra onlar›n tekrar bir araya
toplanmalar› gerekir; baﬂka bir
deyiﬂle özetlersek, Yahudi olmayan uluslar Sevindirici Haber’in tamam›n› kabul ettikten
sonra zeytin a¤ac›n›n do¤al dallar›, yani ‹srail Evi’nden geri
kalanlar aﬂ›lanacak, baﬂka bir
deyiﬂle Rableri ve Fidye ile Kurtaran’lar› olan gerçek Mesih’in
bilgisine kavuﬂacaklard›r.
15 Ve babam kardeﬂlerime bu
ﬂekilde konuﬂup peygamberlik
etti; daha baﬂka ﬂeyler de söyledi, ama hepsini bu kitaba
yazmad›m; çünkü gerekli gördü¤üm k›s›mlar›n ço¤unu di¤er
kitab›ma yazd›m.
16 Ve sözünü etti¤im bütün bu
ﬂeyler babam, Lemuel vadisinde
bir çad›rda kal›rken oldu.
17 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
babam›n bir görümde gördü¤ü
bütün bu konulara iliﬂkin sözlerini ve Kutsal Ruh’un gücüyle
konuﬂtu¤u sözlerini dinledikten
sonra, bu güç ki ona Tanr›’n›n
O¤lu’na—ve Tanr›’n›n O¤lu gelecek olan Mesih’ti — duydu¤u
inançtan ötürü verilmiﬂtir, ben
de bütün bu ﬂeyleri Kutsal
Ruh’un gücü sayesinde görüp
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duymay› ve bilmeyi istiyordum;
bu güç, eski zamanlarda oldu¤u
gibi O’nun kendisini insançocuklar›na gösterece¤i zamanlarda da, O’nu gayretle bulmaya
çal›ﬂanlar›n hepsine verilecek
olan Tanr›’n›n bir arma¤an›d›r.
18 Çünkü O dün, bugün ve
sonsuza dek ayn›d›r; ve e¤er
öyle olur da bütün insanlar tövbe edip O’na gelirlerse, yol onlar
için dünyan›n kuruluﬂundan
beri haz›r beklemektedir.
19 Çünkü gayretle arayan bulacakt›r ve Tanr›’n›n s›rlar›, Kutsal
Ruh’un gücüyle eski zamanlarda oldu¤u gibi bu zamanlarda
da ve gelecek zamanlarda ise
eski zamanlarda oldu¤u gibi
onlara aç›klanacakt›r; dolay›s›yla Rab’bin yolu sonsuz bir
yuvarlakt›r.
20 Bu yüzden ey insan, bütün
yapt›klar›n için yarg›ya ç›kar›laca¤›n› hat›rla!
21 Bu nedenle, sen denenme
günlerinde kötülük yapmaya
çal›ﬂm›ﬂsan, o zaman Tanr›’n›n
yarg› kürsüsü önünde kirli bulunacaks›n; ve kirli olan hiçbir
ﬂey Tanr› ile beraber yaﬂayamaz;
bunun için sonsuza dek d›ﬂar›
at›lacaks›n.
22 Ve Kutsal Ruh bu ﬂeyleri konuﬂmam için bana yetki veriyor
ki ben bunlar› inkâr edemem.
11. BÖLÜM
Nefi, Rab’bin Ruhu’nu görür ve
ona bir görümde yaﬂam a¤ac› gösterilir—Nefi, Tanr›’n›n O¤lu’nun
annesini görür ve Tanr›’n›n ne
kadar alçakgönüllü oldu¤unu ö¤-
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renir—Tanr› Kuzusu’nun vaftizini, hizmetini ve çarm›ha geriliﬂini
görür — Ayr›ca Kuzu’nun On ‹ki
Havarisi’nin ça¤r›l›ﬂ›n› ve onlar›n
verdi¤i hizmeti görür. m.ö. tahminen 600–592 y›llar›.
Çünkü öyle oldu ki babam›n
görmüﬂ oldu¤u bu ﬂeyleri ben
de bilmek istiyordum ve Rab’bin bunlar› bana bildirebilece¤ine inan›yordum; böyle oturmuﬂ yüre¤imde derin derin
düﬂünürken, Rab’bin Ruhu
beni al›p, evet daha önce hiç
görmedi¤im ve aya¤›m› hiç basmad›¤›m çok yüksek bir da¤a
götürdü.
2 Ve Ruh bana ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
ne dilersin?
3 Ve ben: “Babam›n gördüklerini görmek istiyorum” dedim.
4 Ve Ruh bana ﬂöyle dedi: Baban›n sözünü etmiﬂ oldu¤u a¤ac› gördü¤üne inan›yor musun?
5 Ve ben: “Evet, babam›n her
sözüne inand›¤›m› biliyorsun”
dedim.
6 Ve ben bu sözleri söyleyince
Ruh yüksek bir sesle ﬂöyle diyerek hayk›rd›: Rab’be, en yüce
Tanr›’ya Hozana! Çünkü O,
bütün Dünyan›n Tanr›s›’d›r,
evet, her ﬂeyden üstündür. Ve
ne mutlu sana Nefi! Çünkü sen
en yüce Tanr›’n›n O¤lu’na inan›yorsun; bu nedenle arzu etti¤in ﬂeyleri göreceksin.
7 Ve iﬂte sana iﬂaret olarak ﬂu
verilecek: Baban›n tatt›¤› meyveyi taﬂ›yan a¤ac› gördükten
sonra gökten bir adam›n indi¤ini de göreceksin ve O’na ﬂahitlik
edeceksin; ve O’nu gördü¤üne
ﬂahit olduktan sonra O’nun
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Tanr›’n›n O¤lu oldu¤una dair
tan›kl›k edeceksin.
8 Ve öyle oldu ki Ruh bana:
“Bak!” dedi. Ve ben bakt›m ve
bir a¤aç gördüm; ve a¤aç babam›n görmüﬂ oldu¤u a¤aca benziyordu ve onun güzelli¤i her
ﬂeyin ötesindeydi; evet, her güzelli¤i aﬂmaktayd› ve a¤ac›n
beyazl›¤› gökten düﬂen kardan
daha beyazd›.
9 Ve öyle oldu ki a¤ac› gördükten sonra Ruh’a: “Bana her
ﬂeyden çok daha de¤erli olan
a¤ac› göstermiﬂ oldu¤unu görüyorum” dedim.
10 Ve O bana ﬂöyle dedi: Ne
arzu ediyorsun?
11 Ve ben O’na: “Bunun aç›klamas›n› bilmek istiyorum” dedim; çünkü onunla bir insanla
konuﬂur gibi konuﬂuyordum;
çünkü O’nun insan biçiminde
oldu¤unu görüyordum; ama
yine de onun Rab’bin Ruhu
oldu¤unu biliyordum; ve O,
benimle sanki insan insana konuﬂuyormuﬂ gibi konuﬂtu.
12 Ve öyle oldu ki bana: “Bak!”
dedi. Ve ben O’na bakmak için
döndü¤ümde, O’nu göremedim;
çünkü yan›mdan ayr›lm›ﬂt›.
13 Ve öyle oldu ki bak›p büyük
Yeruﬂalem ﬂehrini ve baﬂka ﬂehirleri gördüm. Ve Nas›ra ﬂehrini gördüm; ve Nas›ra ﬂehrinde
bir bakireyi gördüm ve o son
derece beyaz ve güzeldi.
14 Ve öyle oldu ki göklerin aç›ld›¤›n› gördüm ve gökten bir melek inip önümde durdu ve bana:
“Nefi ne görüyorsun?” dedi.
15 Ve ben ona: “Bir bakireyi,
bütün bakirelerin en güzelini
ve en kusursuz olan›n›” dedim.
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16 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
Tanr›’n›n alçakgönüllü oldu¤unu biliyor musun?
17 Ve ben ona: “Tanr›’n›n, çocuklar›n› sevdi¤ini biliyorum;
ancak bütün bu ﬂeylerin anlam›n› bilmiyorum” dedim.
18 Ve o bana ﬂöyle dedi: ‹ﬂte
gördü¤ün bu bakire Tanr›’n›n
O¤lu’nun bedenen annesidir.
19 Ve öyle oldu ki onun Ruh
t a r a f › n d a n a l › n › p g ö t ü r ü ldü¤ünü gördüm ve Ruh taraf›ndan al›n›p götürüldükten
bir müddet sonra melek bana
konuﬂtu: “Bak!” dedi.
20 Ve bakt›¤›mda bakireyi yine
gördüm, kuca¤›nda bir çocuk
taﬂ›yordu.
21 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
‹ﬂte Tanr› Kuzusu, evet, Ebedi
Baba’n›n O¤lu! Baba’n›n görmüﬂ oldu¤u a¤ac›n anlam›n›
biliyor musun?
22 Ve ona ﬂöyle diyerek cevap
verdim: Evet! Bu, insançocuklar›n›n yüre¤inden her yana saç›lan Tanr›’n›n sevgisidir; bu
nedenle, bu sevgi her ﬂeyden
daha çok arzu edilir.
23 Ve bana ﬂöyle diyerek konuﬂtu: Evet ve ruhu en çok sevindiren budur.
24 Ve bu sözleri söyledikten
sonra bana: “Bak!” dedi. Ve
ben bak›p Tanr›’n›n O¤lu’nun,
insançocuklar› aras›nda ilerledi¤ini gördüm ve birçok kiﬂinin O’nun ayaklar›na kapan›p
O’na büyük sayg› gösterdi¤ini
gördüm.
25 Ve öyle oldu ki babam›n
gördü¤ü demir çubu¤un, diri
sular›n kayna¤›na ya da yaﬂam
a¤ac›na götüren Tanr›’n›n sözü
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oldu¤unu anlad›m; bu sular
Tanr›’n›n sevgisinin bir simgesidir; ve ayn› zamanda bu yaﬂam
a¤ac›n›n da Tanr›’n›n sevgisinin
bir simgesi oldu¤unu anlad›m.
26 Ve melek bana yine ﬂöyle
dedi: Bak, Tanr›’n›n alçakgönüllü oldu¤unu gör!
27 Ve ben bak›p babam›n
sözünü etti¤i, dünyay› Fidye
ile Kurtaran› gördüm ve ayr›ca
O’nun önünde yolu haz›rlayacak olan peygamberi de gördüm. Ve Tanr› Kuzusu gidip
onun taraf›ndan vaftiz oldu; ve
vaftiz olduktan sonra göklerin
aç›ld›¤›n› ve Kutsal Ruh’un bir
güvercin biçiminde gökten
inip O’nun üzerine kondu¤unu gördüm.
28 Ve O’nun büyük bir yücelik ve kuvvetle ilerleyip halka
hizmet etti¤ini gördüm; ve kalabal›klar O’nu dinlemek için
bir araya topland›lar; ve O’nu
aralar›ndan att›klar›n› gördüm.
29 Ve ayr›ca on iki kiﬂinin daha
O’nu izledi¤ini gördüm. Ve öyle
oldu ki onlar gözlerimin önünde
Ruh taraf›ndan al›n›p götürüldüler ve onlar› göremez oldum.
30 Ve öyle oldu ki melek bana
yine konuﬂtu: “Bak!” dedi. Ve
ben bak›p göklerin yine aç›ld›¤›n› gördüm ve meleklerin gökten
gelip insançocuklar›n›n üzerine
indiklerini gördüm; ve melekler
onlara hizmet ettiler.
31 Ve o bana yine konuﬂtu:
“Bak!” dedi. Ve ben bak›p Tanr› Kuzusu’nun insançocuklar›
aras›nda ilerledi¤ini gördüm.
Ve hasta yatan, her türlü hastal›ktan ac› çeken ve cinlerle kirli
ruhlara esir olmuﬂ kalabal›k in-
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sanlar gördüm; ve melek bütün
bunlar› bana söyleyip gösterdi.
Ve onlar Tanr› Kuzusu’nun
kudretiyle iyileﬂtiler; ve cinlerle
kirli ruhlar ise kovuldular.
32 Ve öyle oldu ki melek bana
yine konuﬂtu: “Bak!” dedi. Ve
ben bak›p Tanr› Kuzusu’nun
halk taraf›ndan al›n›p götürüldü¤ünü gördüm; evet, Sonsuz
Tanr›’n›n O¤lu, dünya taraf›ndan yarg›land›; ve ben bunu
gördüm ve buna tan›kl›k ederim.
33 Ve ben Nefi, O’nun kald›r›l›p çarm›ha gerildi¤ini ve dünyan›n günahlar› için öldürüldü¤ünü gördüm.
34 Ve O öldürüldükten sonra
yeryüzündeki kalabal›k topluluklar›n, Kuzu’nun havarilerine
karﬂ› savaﬂmak için bir araya
topland›klar›n› gördüm; çünkü
Rab’bin mele¤i taraf›ndan bu
on iki kiﬂiye böyle deniyordu.
35 Ve yeryüzündeki kalabal›k
topluluklar bir araya topland›lar; ve onlar›n babam›n gördü¤ü
binaya benzeyen büyük ve geniﬂ
bir bina içinde oldu¤unu gördüm. Ve Rab’bin mele¤i bana
yine ﬂöyle deyip konuﬂtu: ‹ﬂte
dünya ve dünya akl›! Evet, iﬂte
Kuzu’nun on iki havarisiyle savaﬂmak için ‹srail Evi bir araya
toplanm›ﬂ.
36 Ve öyle oldu ki ben bu
büyük ve geniﬂ binan›n dünyan›n gururu oldu¤unu gördüm
ve buna tan›kl›k ederim; ve bu
bina y›k›ld› ve y›k›l›ﬂ› son derece büyüktü. Rab’bin mele¤i
bana yine ﬂöyle diyerek konuﬂtu: Kuzu’nun on iki havarisine
karﬂ› savaﬂacak her ulusun,
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sülalenin, dilin ve halk›n y›k›l›ﬂ›
böyle olacakt›r.
12. BÖLÜM
Nefi bir görümde vaadedilen diyar›, orada yaﬂayanlar›n do¤ruluklar›n›, kötülüklerini ve çöküﬂlerini,
Tanr› Kuzusu’nun onlar›n aras›na
geliﬂini, On ‹ki Ö¤renci ile On ‹ki
Havari’nin ‹srail’i nas›l yarg›layaca¤›n› ve yavaﬂ yavaﬂ inançlar›n›
kaybedenlerin tiksindirici ve kirli
durumlar›n› görür. m.ö. tahminen
600–592 y›llar›.
Ve öyle oldu ki melek bana:
“Bak, kendi soyunu ve ayr›ca
kardeﬂlerinin soyunu gör!”
dedi. Ve ben bak›p bize vaadedilmiﬂ olan diyar› gördüm; ve
kalabal›k topluluklar, evet, hatta
denizlerdeki kum say›s› kadar
çok insan gördüm.
2 Ve öyle oldu ki birbirleriyle
savaﬂmak için bir araya toplanan kalabal›klar gördüm; ve
savaﬂlar ve savaﬂ söylentileri ve
halk›m›n aras›na k›l›çla gelecek
korkunç katliamlar gördüm.
3 Ve öyle oldu ki ülkede böyle
savaﬂlar ve çat›ﬂmalar ç›karken,
pek çok kuﬂa¤›n ölüp gitti¤ini
gördüm; ve pek çok ﬂehir gördüm; evet, o kadar çoktu ki
saymad›m.
4 Ve öyle oldu ki vaadedilen
bu diyar›n üzerinde koyu bir
karanl›k gördüm; ve ﬂimﬂekler
gördüm ve gök gürültüleri, depremler ve her türlü pat›rt›l› sesler iﬂittim; ve yerin ve kayalar›n
yar›ld›¤›n› gördüm; ve da¤lar›n ufaland›¤›n› gördüm; ve
yeryüzündeki ovalar›n bölün-
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dü¤ünü gördüm; ve birçok
ﬂehrin sulara gömüldü¤ünü
gördüm; ve birçok ﬂehrin ateﬂle
yand›¤›n› gördüm; ve birçok
ﬂehrin sars›nt›yla y›k›l›p yerle
bir oldu¤unu gördüm.
5 Ve öyle oldu ki bunlar› gördükten sonra karanl›k sisin yeryüzünden kalkt›¤›n› gördüm;
ve iﬂte, Rab’bin gönderdi¤i
büyük ve korkunç yarg›lara ra¤men ayakta kalan kalabal›klar
gördüm.
6 Ve göklerin aç›ld›¤›n› ve
Tanr› Kuzusu’nun gökten indi¤ini gördüm; ve O aﬂa¤›ya inip
kendisini onlara gösterdi.
7 Ve ayr›ca Kutsal Ruh’un di¤er on iki kiﬂinin üzerine indi¤ini gördüm ki buna tan›kl›k
ederim; ve onlar Tanr› taraf›ndan atan›p seçildiler.
8 Ve melek bana ﬂöyle deyip
konuﬂtu: ‹ﬂte senin soyuna hizmet etmek üzere seçilen Kuzu’nun on iki ö¤rencisi!
9 Ve o bana ﬂöyle dedi: Kuzu’nun on iki havarisini hat›rl›yor
musun? ‹ﬂte ‹srail’in on iki oyma¤›n› yarg›layacak olanlar
onlard›r; bu nedenle soyundan
gelecek olan on iki hizmetkâr
onlar taraf›ndan yarg›lanacaklard›r; çünkü siz ‹srail Evi’ndensiniz.
10 Ve gördü¤ün bu on iki hizmetkâr da senin soyunu yarg›layacaklar. Ve iﬂte, onlar sonsuza
dek do¤rudurlar; çünkü Tanr›
Kuzusu’na olan inançlar›ndan
ötürü onlar›n giysileri Kuzu’nun kan›yla beyazlat›lm›ﬂt›r.
11 Ve melek bana: “Bak!” dedi.
Ve ben bak›p üç kuﬂa¤›n do¤ruluk içinde ölüp gitti¤ini gör-
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düm; ve onlar›n giysileri Tanr›
Kuzusu’nun giysisi kadar beyazd›. Ve melek bana ﬂöyle
dedi: Bunlar Kuzu’ya olan
inançlar›ndan ötürü Kuzu’nun
kan›yla bembeyaz edilmiﬂlerdir.
12 Ve ben Nefi, dördüncü
kuﬂaktan birçok kiﬂinin de
do¤ruluk içinde ölüp gitti¤ini
gördüm.
13 Ve öyle oldu ki yeryüzündeki kalabal›k topluluklar›n bir
araya geldi¤ini gördüm.
14 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
‹ﬂte senin ve ayr›ca kardeﬂlerinin soyu!
15 Ve öyle oldu ki bakt›m ve
soyumdan gelen halk›n, kardeﬂlerimin soyuna karﬂ› büyük
kalabal›klar halinde birleﬂti¤ini gördüm; ve onlar savaﬂmak
üzere bir araya toplanm›ﬂlard›.
16 Ve melek bana ﬂöyle diyerek konuﬂtu: Bak, baban›n gördü¤ü pis suyun kayna¤›! Evet,
hatta sözünü etti¤i ›rmak! Bu
›rma¤›n derinlikleri cehennemin
derinlikleridir.
17 Ve insançocuklar›n›n gözlerini kör edip yüreklerini kat›laﬂt›ran ve mahvolup kaybolmalar› için onlar› geniﬂ yollara
sürükleyen bu koyu karanl›k
da ﬂeytan›n ayartmalar›d›r.
18 Ve baban›n gördü¤ü o
büyük ve geniﬂ bina ise insançocuklar›n›n boﬂ hayalleri ve
gururudur. Ve korkunç ve
derin bir uçurum onlar› birbirinden ay›r›r; evet, hatta Ebedi
Tanr›’n›n adalet sözü ve Kutsal
Ruh’un dünyan›n baﬂlang›c›ndan ﬂu ana kadar tan›kl›k
etti¤i ve ﬂu andan itibaren sonsuza dek tan›kl›k edece¤i Tanr›
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Kuzusu Mesih, onlar› birbirinden ay›r›r.
19 Ve melek bu sözleri söylerken bak›p mele¤in dedi¤i gibi
kardeﬂlerimin soyunun benim
soyumla çarp›ﬂt›¤›n› gördüm;
ve soyumun gururu ve ﬂeytan›n ayartmalar› yüzünden kardeﬂlerimin soyunun soyumdan
gelen halka üstün geldi¤ini
gördüm.
20 Ve öyle oldu ki bakt›m ve
kardeﬂlerimin soyundan gelen
halk›n benim soyumu yenilgiye
u¤ratt›¤›n› gördüm; ve onlar
kalabal›k halde ülkenin her taraf›na yay›ld›lar.
21 Ve onlar›n kalabal›k gruplar
oluﬂturarak bir araya topland›klar›n› gördüm; ve aralar›nda savaﬂlar›n ve savaﬂ söylentilerinin
ç›kt›¤›n› gördüm; ve savaﬂlar ve
savaﬂ söylentileri içinde birçok
kuﬂa¤›n ölüp gitti¤ini gördüm.
22 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
‹ﬂte bunlar yavaﬂ yavaﬂ inançlar›n› kaybedecekler.
23 Ve öyle oldu ki inançlar›n›
yavaﬂ yavaﬂ kaybettikten sonra
onlar›n her türlü tembellik ve
i¤rençlikle dolu, kara, tiksindirici ve pis bir halk olduklar›n›
gördüm.
13. BÖLÜM
Nefi gördü¤ü bir görümde ﬂeytan›n kilisesinin Yahudi olmayan
uluslar›n aras›nda kuruldu¤unu,
Amerika’n›n keﬂfini ve kolonileﬂtirilmesini, Kutsal Kitap’tan birçok
de¤erli ve kolay anlaﬂ›l›r k›s›mlar›n
kayboluﬂunu, bunun sonucu olarak
da Yahudi olmayan uluslar›n do¤ru

inançtan sapmalar›n›, Sevindirici
Haber’in geri getiriliﬂini, son günlerde verilecek kutsal yaz›lar› ve
Sion’un kuruluﬂunu görür. m.ö.
tahminen 600–592 y›llar›.
Ve öyle oldu ki melek bana
konuﬂtu: “Bak!” dedi. Ve ben
bak›p birçok ulus ve krall›k
gördüm.
2 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
Ne görüyorsun? Ve ben: “Birçok ulus ve krall›k görüyorum”
dedim.
3 Ve o bana ﬂöyle dedi: ‹ﬂte
bunlar, Yahudi olmayan uluslar ve krall›klard›r.
4 Ve öyle oldu ki ben, Yahudi
olmayan uluslar›n aras›nda
büyük bir kilisenin kuruldu¤unu gördüm.
5 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
‹ﬂte, Tanr›’n›n azizlerini öldüren, evet ve onlara iﬂkence eden
ve onlar›n haklar›n› k›s›tlayan
ve onlar› demir boyunduru¤a
vurup tutsakl›¤a sürükleyen,
bütün di¤er kiliselerden daha
da i¤renç olan kilisenin kuruldu¤unu gör.
6 Ve öyle oldu ki ben, bu
büyük ve i¤renç kiliseyi gördüm; ve kurucusunun ﬂeytan
oldu¤unu gördüm.
7 Ve ben ayr›ca alt›nlar ve
gümüﬂler ve ipekler ve k›rm›z›lar ve ince dokunmuﬂ ketenler ve her türlü k›ymetli elbiseler gördüm; ve bir sürü fahiﬂe
gördüm.
8 Ve melek bana ﬂöyle deyip
konuﬂtu: ‹ﬂte, bu alt›nlar ve bu
gümüﬂler ve bu ipekler ve bu
k›rm›z›lar ve bu ince dokunmuﬂ
ketenler ve bu k›ymetli elbise-
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ler ve bu fahiﬂeler, bu büyük ve
i¤renç kilisenin arzusudur.
9 Ve onlar üstelik dünyan›n
övgüsünü kazanmak için Tanr›’n›n azizlerini de öldürürler ve
onlar› tutsakl›¤a sürüklerler.
10 Ve öyle oldu ki ben bakt›m
ve karﬂ›mda engin sular gördüm ve bu sular kardeﬂlerimin
soyunu Yahudi olmayan uluslardan ay›r›yordu.
11 Ve öyle oldu ki melek bana
ﬂöyle dedi: Bak, Tanr›’n›n gazab› kardeﬂlerinin soyu üzerinde!
12 Ve ben bakt›m ve bu sular
yüzünden kardeﬂlerimin soyundan ayr› kalm›ﬂ olan Yahudi olmayan uluslar›n aras›nda bir
adam gördüm; ve Tanr›n›n Ruhu’nun inip bu adamda etkin
oldu¤unu gördüm; ve bu adam
engin sular›n üzerinden geçip
vaadedilen diyarda bulunan
kardeﬂlerimin soyuna ulaﬂt›.
13 Ve öyle oldu ki ben, Tanr›’n›n Ruhu’nun Yahudi olmayan
baﬂka uluslar›n aras›nda da etkin oldu¤unu gördüm; ve onlar
da tutsakl›ktan kaçarak engin
sulara aç›ld›lar.
14 Ve öyle oldu ki Yahudi olmayan uluslardan birçok toplulu¤u, bu vaadedilen diyarda
gördüm; ve Tanr›’n›n gazab›n›n
kardeﬂlerimin soyunun üzerinde oldu¤unu gördüm; ve onlar
vuruldular ve Yahudi olmayan
uluslar›n önünde darmada¤›n
edildiler.
15 Ve ben Rab’bin Ruhu’nun
Yahudi olmayan uluslar›n üzerinde oldu¤unu ve onlar›n refaha kavuﬂup bu topraklar› miraslar› olarak ald›klar›n› gördüm;
ve onlar›n halk›m›n katledilme-
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den önce oldu¤u gibi aç›k tenli,
çok çekici ve güzel olduklar›n›
gördüm.
16 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
tutsakl›ktan kaçm›ﬂ olan Yahudi olmayan uluslar›n Rab’bin
önünde kendilerini alçaltt›klar›n› gördüm; ve Rab’bin gücü
onlarla beraberdi.
17 Ve ben Yahudi olmayan
anne uluslar›n onlarla savaﬂmak üzere suda ve karada bir
araya topland›¤›n› gördüm.
18 Ve Tanr›’n›n gücünün onlarla beraber oldu¤unu ve ayr›ca Tanr›’n›n gazab›n›n onlarla
savaﬂmak için toplanan herkesin üzerinde oldu¤unu gördüm.
19 Ve ben Nefi, tutsakl›ktan
kaçm›ﬂ bu Yahudi olmayan
uluslar›n bütün di¤er uluslar›n
ellerinden Tanr›’n›n gücüyle
kurtar›ld›¤›n› gördüm.
20 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
onlar›n ülkede refaha kavuﬂtuklar›n› gördüm; ve bir kitap
gördüm ve bu kitap onlar›n yan›nda her yere götürülüyordu.
21 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
Bu kitab›n ne anlama geldi¤ini
biliyor musun?
22 Ve ben, ona: “Bilmiyorum!”
dedim.
23 Ve o ﬂöyle dedi: ‹ﬂte kitap
bir Yahudi’nin a¤z›ndan ç›km›ﬂt›r. Ve ben Nefi, bu kitab› gördüm; ve melek bana ﬂöyle dedi:
Gördü¤ün bu kitap, Rab’bin
‹srail Evi’yle yapt›¤› antlaﬂmalar› içeren Yahudiler’den gelen
bir kay›tt›r; ve kitap ayr›ca kutsal peygamberlerin etti¤i peygamberliklerin pek ço¤unu içerir; ve kitap pirinç levhalar›n
üzerine iﬂlenmiﬂ olan yaz›lara
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benzeyen bir kay›t olsa da o kadar uzun de¤ildir; yine de
Rab’bin ‹srail Evi ile yapt›¤›
antlaﬂmalar› içerir; bu nedenle,
bunlar Yahudi olmayan uluslar için büyük bir de¤er taﬂ›r.
24 Ve Rab’bin mele¤i bana
ﬂöyle dedi: Sen bu kitab›n bir
Yahudi’nin a¤z›ndan ç›kt›¤›n›
gördün; ve bu kitap bir Yahudi’nin a¤z›ndan ç›kt›¤› zaman,
Rab’bin Sevindirici Haberi’nin
tümünü içermekteydi. On iki
havariler, Rab’be tan›kl›k ederler ve Tanr› Kuzusu’ndaki gerçeklere göre tan›kl›k ederler.
25 Bu nedenle, bu ﬂeyler Tanr›’daki gerçeklere uygun olarak
Yahudiler’den Yahudi olmayan
uluslara saf bir ﬂekilde ulaﬂ›r.
26 Ve bunlar Yahudiler’den
Yahudi olmayan uluslara Kuzu’nun on iki havarisinin eliyle
götürüldükten sonra, bütün di¤er kiliselerin en i¤renci olan o
büyük ve i¤renç kilisenin kuruldu¤unu göreceksin; çünkü
iﬂte, onlar Kuzu’nun Sevindirici
Haberi’nden en de¤erli ve kolay
anlaﬂ›l›r k›s›mlar›n ço¤unu ç›karm›ﬂlard›r; ve ayr›ca Rab’bin
antlaﬂmalar›n›n ço¤unu da oradan ç›kar›p atm›ﬂlard›r.
27 Ve onlar, bütün bunlar›
Rab’bin do¤ru yollar›n› sapt›rmak, insançocuklar›n›n gözlerini kör etmek ve onlar›n
yüreklerini kat›laﬂt›rmak için
yapm›ﬂlard›r.
28 Bu nedenle görüyorsun ki
bu kitap, büyük ve i¤renç kilisenin elinden geçtikten sonra
birçok de¤erli ve kolay anlaﬂ›l›r
k›s›mlar Tanr› Kuzusu’nun kitab› olan bu kitaptan ç›kar›lm›ﬂt›r.
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29 Ve bu de¤erli ve kolay anlaﬂ›l›r k›s›mlar ç›kar›ld›ktan sonra
kitap, Yahudi olmayan bütün
uluslara ulaﬂ›r ve Yahudi olmayan bütün uluslara ulaﬂt›ktan,
evet, hatta tutsakl›ktan kaçt›klar›n› gördü¤ün Yahudi olmayan
uluslar›n eliyle engin sular›n
üzerinden geçtikten sonra —
Tanr› Kuzusu’ndaki aç›kl›¤a
göre, insançocuklar›n›n anlay›ﬂ›na aç›k olan, de¤erli ve kolay
anlaﬂ›l›r pek çok k›s›m bu kitaptan ç›kar›ld›¤› için — bu ﬂeyler
Kuzu’nun Sevindirici Haber’inden ç›kar›ld›¤› için çok say›da
insan›n tökezledi¤ini, evet, o
kadar çok tökezledi¤ini görüyorsun ki ﬂeytan onlar›n üzerinde büyük bir güce sahiptir.
30 Buna ra¤men tutsakl›ktan
kaçan ve Rab Tanr›’n›n babanla
yapt›¤› antlaﬂmaya göre, onun
soyunun miraslar› olarak alaca¤›, di¤er ülkelerden çok daha
seçkin olan bu topraklarda, bu
Yahudi olmayan uluslar›n Tanr›’n›n kudretiyle di¤er uluslar›n hepsinden daha çok yükseltilmiﬂ oldu¤unu görüyorsun;
dolay›s›yla görüyorsun ki Rab
Tanr›, kardeﬂlerinin aras›ndaki
senin soyundan gelen melez
halk›n Yahudi olmayan uluslar
taraf›ndan tamam›yla yok edilmesine izin vermeyecektir.
31 Ve Yahudi olmayan uluslar›n senin kardeﬂlerinin soyunu
yok etmesine de izin vermeyecektir.
32 Ve Kuzu’nun Sevindirici
Haber’ine ait olan en de¤erli ve
kolay anlaﬂ›l›r k›s›mlar, kuruluﬂunu gördü¤ün o i¤renç kilise
taraf›ndan sakland›¤› için Rab
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Tanr›, Yahudi olmayan uluslar›n içinde bulunduklar›n› gördü¤ün bu korkunç kör durumda sonsuza dek kalmalar›na
izin vermeyecektir.
33 Bu nedenle ﬂöyle diyor
Tanr› Kuzusu: ‹srail Evi’nden
geriye kalanlar› büyük bir yarg›yla yoklarken, Yahudi olmayan uluslara karﬂ› merhametli
olaca¤›m.
34 Ve öyle oldu ki Rab’bin mele¤i bana ﬂöyle deyip konuﬂtu:
‹ﬂte ﬂöyle diyor Tanr› Kuzusu:
‹srail Evi’nden geri kalanlar›
yoklad›ktan sonra—ve hakk›nda konuﬂtu¤um bu insanlar
baban›n soyudur — bu nedenle
onlar› yarg›yla yoklad›ktan ve
Yahudi olmayan uluslar›n eliyle vurduktan sonra; ve Kuzunun Sevindirici Haber’inin en
de¤erli ve kolay anlaﬂ›l›r k›s›mlar› fahiﬂelerin anas› olan
bu i¤renç kilise taraf›ndan sakland›¤› için Yahudi olmayan
uluslar epeyce tökezledikten
sonra, diyor Kuzu: O gün Yahudi olmayan uluslara karﬂ› o
kadar merhametli olaca¤›m ki
de¤erli ve anlamas› kolay Sevindirici Haberim’in ço¤unu
onlara kendi gücümle getirece¤im, diyor Kuzu.
35 Çünkü iﬂte, ﬂöyle diyor
Kuzu: Kendimi senin soyuna
gösterece¤im; öyle ki onlara
ö¤retece¤im de¤erli ve kolay
anlaﬂ›l›r birçok ﬂeyi onlar yazacaklar; ve senin soyun yok edildikten ve kardeﬂlerinin soyu
da senin soyun gibi yavaﬂ yavaﬂ
inançlar›n› kaybettikten sonra,
iﬂte bu ﬂeyler Kuzu’nun arma¤an› ve gücüyle Yahudi olma-
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yan uluslara gelmesi için saklanacakt›r.
36 Ve benim Sevindirici Haberim, kayam ve kurtuluﬂum onlarda yaz›lacak, diyor Kuzu.
37 Ve o gün Sion’u kurmaya
çal›ﬂanlara ne mutlu! Çünkü
onlar Kutsal Ruh arma¤an›na
ve gücüne sahip olacaklar; ve
sonuna kadar dayan›rlarsa son
günde yukar› al›narak Kuzunun Sonsuz Krall›¤›’nda kurtulacaklard›r; ve bar›ﬂ›, evet,
büyük sevinç dolu haberleri
ilan edenler da¤lar üzerinde ne
güzel olacaklard›r!
38 Ve öyle oldu ki kardeﬂlerimin soyundan geri kalanlar› ve
ayr›ca Yahudi a¤z›ndan ç›km›ﬂ
olan Tanr› Kuzusu’nun kitab›n› gördüm; öyle ki bu kitap Yahudi olmayan uluslar taraf›ndan kardeﬂlerimin soyundan
geri kalanlara getirildi.
39 Ve bu kitap onlara ulaﬂt›ktan sonra Yahudi olmayan uluslar›, kardeﬂlerimin soyundan
geriye kalanlar› ve ayr›ca yeryüzünün her taraf›na da¤›t›lm›ﬂ
olan Yahudileri, peygamberlerin ve Kuzu’nun on iki havarisinin tuttu¤u kay›tlar›n do¤rulu¤una inand›rmak için, Yahudi
olmayan uluslardan onlara Kuzu’nun kudretiyle gelen baﬂka
kitaplar gördüm.
40 Ve melek bana ﬂöyle deyip
konuﬂtu: Yahudi olmayan uluslar›n aras›nda gördü¤ün bu son
kay›tlar Kuzu’nun on iki havarisinin kay›tlar› olan ilk kay›tlar›n
gerçekli¤ini ortaya koyacak ve
ilk kay›tlardan ç›kar›lm›ﬂ olan
de¤erli ve kolay anlaﬂ›l›r k›s›mlar› gösterecektir; ve bütün süla-
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1. Nefi 13:41–14:6

lelere, dillere ve halklara Tanr›
Kuzusu’nun Ebedi Baba’n›n
O¤lu ve Dünya’n›n Kurtar›c›s›
oldu¤unu bildirecektir; ve bütün insanlar›n O’na gelmelerini,
yoksa kurtulamayacaklar›n› bildirecektir.
41 Ve bu son kay›tlar Kuzu’nun a¤z›ndan ç›kacak sözlere
göre gelecektir; ve Kuzu’nun
sözleri Kuzu’nun on iki havarisinin kay›tlar›nda oldu¤u gibi
senin soyunun kay›tlar›nda da
bildirilecektir; bu nedenle kay›tlar›n ikisi de bir kay›t olarak
birleﬂecektir; çünkü dünyadaki
herkes için tek bir Tanr› ve tek
bir Çoban vard›r.
42 Ve O’nun kendisini bütün
uluslara hem Yahudiler’e hem
de Yahudi olmayan uluslara
gösterece¤i zaman gelmektedir;
ve O kendisini Yahudiler’e ve
ayr›ca Yahudi olmayan uluslara
gösterdikten sonra, kendisini
hem Yahudi olmayan uluslara
hem de Yahudiler’e gösterecektir ve sonuncular birinci ve
birinciler sonuncu olacakt›r.
14. BÖLÜM
Bir melek, Nefi’ye Yahudi olmayan
uluslar›n alaca¤› bereketlerden ve
u¤rayaca¤› lanetlerden söz eder —
Yaln›zca iki kilise vard›r: Tanr›
Kuzusu’nun Kilisesi ve ﬂeytan›n
kilisesi—Tanr›’n›n azizleri bütün
uluslarda büyük ve i¤renç kilisenin
zulmüne u¤rar—Havari Yuhanna
dünyan›n sonu hakk›nda yazacakt›r. m.ö. tahminen 600–592 y›llar›.
Ve öyle olacak ki Tanr› Kuzusu
kendisini, sözüyle, kudretiyle

ve özellikle yapt›klar›yla Yahudi olmayan uluslara, onlar›n
tökezleme taﬂlar›n› ortadan
kald›rmak için gösterece¤i gün,
e¤er Yahudi olmayan uluslar
O’na kulak verirlerse —
2 Ve Tanr› Kuzusu’na karﬂ›
yüreklerini kat›laﬂt›rmazlarsa,
onlar baban›n soyunun aras›nda say›lacaklard›r; evet, ‹srail
Evi aras›nda say›larak, bu vaadedilen diyarda sonsuza dek kutsanm›ﬂ bir halk olacaklard›r; bir
daha tutsakl›¤a getirilmeyeceklerdir ve ‹srail Evi bir daha baﬂkalar›yla hiç kar›ﬂmayacakt›r.
3 Ve insanlar›n ruhlar›n› cehenneme sürüklemek için ﬂeytan›n ve onun çocuklar› taraf›ndan kurulan o büyük ve i¤renç
kilisenin onlar için kazd›¤› o
büyük çukur — evet, insanl›¤›
yok etmek üzere kaz›lm›ﬂ olan
o büyük çukur, çukuru kazanlar taraf›ndan dolacak ve onlar
mutlak bir y›k›ma u¤rayacakt›r,
diyor Tanr› Kuzusu. Bu, ruhun
yok olmas› de¤il, ruhun sonu olmayan o cehenneme at›lmas›d›r.
4 Çünkü iﬂte bu, ﬂeytan›n tutsakl›¤›na ve ayr›ca Tanr›’n›n
adaletine göre, Tanr›’n›n önünde kötülük iﬂleyip i¤rençlik yapan herkesin baﬂ›na gelecektir.
5 Ve öyle oldu ki melek ben
Nefi’ye ﬂöyle diyerek konuﬂtu:
Gördü¤ün gibi Yahudi olmayan uluslar tövbe ederlerse,
onlar için her ﬂey iyi olacak; ve
Rab’bin ‹srail Evi’yle yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmalar› da biliyorsun; ve tövbe etmeyen herkesin
mahvolaca¤›n› da iﬂitmiﬂsindir.
6 Bu yüzden, öyle olur da
Yahudi olmayan uluslar Tanr›
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Kuzusu’na karﬂ› yüreklerini
kat›laﬂt›r›rlarsa, vay onlar›n
haline!
7 Çünkü insançocuklar› aras›nda yapaca¤›m büyük ve ola¤anüstü bir iﬂin zaman› geldi,
diyor Tanr› Kuzusu: Bu iﬂ, ya
bu elimde ya da öbür elimde
sonsuza dek sürecek; onlar› ya
bar›ﬂa ve sonsuz yaﬂama inand›racak ya da kendi yüreklerinin
kat›l›¤›na ve zihinlerinin körlü¤üne teslim edecektir; ve önceden söyledi¤im gibi, ﬂeytan›n
tutsakl›¤› alt›nda, hem ruhen
hem de bedenen tutsakl›¤a getirilip y›k›ma u¤rayacaklard›r.
8 Ve öyle oldu ki melek bu sözleri söyledikten sonra bana ﬂöyle dedi: Baba’n›n, ‹srail Evi ile
yapt›¤› antlaﬂmalar› hat›rl›yor
musun? Ona: “Evet!” dedim.
9 Ve öyle oldu ki melek bana
ﬂöyle dedi: Bak ve i¤rençliklerin anas› olan, kurucusunun
ﬂeytan oldu¤u o büyük ve i¤renç kiliseyi gör.
10 Ve bana ﬂöyle dedi: ‹ﬂte sadece iki kilise vard›r: Biri Tanr›
Kuzusu’nun Kilisesi ve di¤eri
de ﬂeytan›n kilisesidir; bu nedenle Tanr› Kuzusu’nun Kilisesi’nden olmayan herkes, i¤rençliklerin anas› olan o büyük
kiliseden say›l›r ve o kilise bütün dünyan›n fahiﬂesidir.
11 Ve öyle oldu ki ben bak›p
bütün dünyan›n fahiﬂesini gördüm ve fahiﬂe birçok suyun
üzerinde oturuyordu; ve onun
bütün dünyadaki her ulusun,
sülalenin, dilin ve halk›n aras›nda hükmü vard›.
12 Ve öyle oldu ki Tanr› Kuzusu’nun Kilisesini gördüm ve
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kilise üyelerinin say›s› birçok
suyun üzerinde oturan fahiﬂenin kötülükleri ve i¤rençlikleri
yüzünden azd›; buna ra¤men,
Tanr›’n›n azizleri olan Kuzu’nun Kilisesi’nin de yeryüzünün
her taraf›nda oldu¤unu gördüm; ve gördü¤üm bu büyük
fahiﬂenin kötülükleri yüzünden,
onlar›n yeryüzündeki egemenlikleri azd›.
13 Ve öyle oldu ki i¤rençliklerin büyük anas›n›n, Tanr› Kuzusu’na karﬂ› savaﬂmak için
yeryüzünün her taraf›nda, Yahudi olmayan bütün uluslar›n
aras›ndan büyük kalabal›klar›
toplad›¤›n› gördüm.
14 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
Tanr› Kuzusu’nun kudretinin
yeryüzünün her taraf›na da¤›lm›ﬂ olan Kuzunun Kilisesi’ndeki azizlerin ve Rab’bin antlaﬂmal› halk›n›n üzerine indi¤ini
gördüm; ve onlar büyük bir yücelik içinde, do¤rulukla ve Tanr›’n›n kudretiyle silahland›lar.
15 Ve öyle oldu ki Tanr›’n›n
gazab›n›n o büyük ve i¤renç kilisenin üzerine boﬂald›¤›n› gördüm; öyle ki dünyadaki her
ulusun ve sülalenin aras›nda savaﬂlar ve savaﬂ söylentileri ç›kt›.
16 Ve i¤rençliklerin anas›na ait
olan bütün uluslar›n aras›nda
savaﬂlar ve savaﬂ söylentileri
ç›kmaya baﬂlay›nca, melek bana
ﬂöyle deyip konuﬂtu: ‹ﬂte Tanr›’n›n gazab› fahiﬂelerin anas›n›n
üzerinde! Ve iﬂte, bütün bu
ﬂeyleri görüyorsun.
17 Ve Tanr›’n›n gazab›n›n, kurucusunun ﬂeytan oldu¤u, bütün dünyan›n büyük ve i¤renç
kilisesi olan fahiﬂelerin anas›n›n
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üzerine dökülece¤i gün geldi¤inde, iﬂte o gün, Baba’n›n iﬂi
‹srail Evi’nden olan halk›yla
yapt›¤› antlaﬂmalar›n yerine
gelmesini sa¤layacak yolu haz›rlamak için baﬂlayacakt›r.
18 Ve öyle oldu ki melek bana
konuﬂtu: “Bak!” dedi.
19 Ve ben bak›p birisini
gördüm ve o beyaz bir kaftan
giymiﬂti.
20 Ve melek bana ﬂöyle dedi:
‹ﬂte Kuzu’nun on iki havarilerinden biri.
21 ‹ﬂte o, bu ﬂeylerin geri
kalan k›sm›n›, evet ve ayn›
zamanda olup biten birçok ﬂeyi
görüp yazacakt›r.
22 Ve o hem de dünyan›n
sonu hakk›nda yazacakt›r.
23 Bu nedenle, onun yazaca¤›
ﬂeyler do¤ru ve gerçektir; ve
iﬂte, onlar Yahudi’nin a¤z›ndan
ç›kt›¤›n› gördü¤ün bu kitapta
yaz›l›d›r; ve bunlar Yahudi’nin
a¤z›ndan ç›kt›¤› zaman, yani
Yahudi’nin a¤z›ndan bu kitap
ç›kt›¤› zaman, içinde yaz›l›
olanlar aç›k, saf ve en de¤erli
olan ﬂeylerdi ve bütün insanlar›n kolayca anlayabilece¤i bir
ﬂekildeydi.
24 Ve iﬂte, Kuzu’nun bu havarisinin yazaca¤› birçok ﬂeyi
gördün; ve iﬂte, geri kalanlar›
da göreceksin.
25 Fakat bundan sonra görece¤in ﬂeyleri yazmayacaks›n;
çünkü Rab Tanr›, Tanr› Kuzusu’nun havarisini bunlar› yazmas› için atad›.
26 Ve Tanr›, bütün her ﬂeyi
daha önce yaﬂayan baﬂka insanlara da göstermiﬂtir ve onlar da
gördüklerini yazm›ﬂlard›r; ve
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bunlar Kuzu’daki gerçeklere
göre Rab’bin kendisi için uygun
gördü¤ü bir zamanda tüm safl›¤›yla ‹srail Evi’ne getirilmek
üzere mühürlenmiﬂtir.
27 Ve ben Nefi, mele¤in söyledi¤i gibi, Kuzu’nun havarisinin
ad›n›n Yuhanna oldu¤unu duydum ve buna tan›kl›k ederim.
28 Ve iﬂte gördü¤üm ve duydu¤um bu ﬂeylerin geri kalan
k›sm›n› yazmam ben Nefi’ye
yasakland›; bu nedenle yazd›klar›m bana yeterli geliyor; ve
ben gördü¤üm ﬂeylerin sadece
küçük bir k›sm›n› yaz›yorum.
29 Ve babam›n gördü¤ü ﬂeyleri gördü¤üme ve Rab’bin mele¤inin bunlar› bana bildirdi¤ine
tan›kl›k ederim.
30 Ve ﬂimdi, Ruh taraf›ndan
al›n›p götürülmüﬂken gördü¤üm bu ﬂeyler hakk›ndaki
sözlerime son veriyorum; ve
gördü¤üm ﬂeylerin hepsi yaz›lm›ﬂ olmasa da yazd›klar›m›n
hepsi do¤rudur. Ve bu böyledir. Amin.
15. BÖLÜM
Lehi’nin soyu Sevindirici Haberi,
Yahudi olmayan uluslardan son
günlerde alacakt›r—‹srail’in toplan›ﬂ› do¤al dallar› tekrar kendisine
aﬂ›lanacak bir zeytin a¤ac›na benzetilir — Nefi yaﬂam a¤ac›na ait görümün yorumunu yapar ve kötüleri
do¤rular›n aras›ndan ay›ran Tanr›’n›n adaletinden konuﬂur. m.ö.
tahminen 600–592 y›llar›.
Ve öyle oldu ki ben Nefi, Ruh
taraf›ndan al›n›p götürüldükten
ve bütün bu ﬂeyleri gördükten
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sonra babam›n çad›r›na geri
döndüm.
2 Ve öyle oldu ki kardeﬂlerimi
gördüm ve onlar babam›n kendilerine söylemiﬂ oldu¤u sözler yüzünden birbirleriyle tart›ﬂ›yorlard›.
3 Çünkü babam gerçekten de
onlara, Rab’be sorulmad›kça,
anlaﬂ›lmas› güç olacak birçok
önemli ﬂeyler söylemiﬂti; ve
kardeﬂlerim kat› yürekli olduklar› için gerekti¤i ﬂekilde Rab’be
güvenmemiﬂlerdi.
4 Ve ﬂimdi ben Nefi, onlar›n
yüreklerinin kat›l›¤›ndan dolay›
ve ayr›ca görmüﬂ oldu¤um bu
ﬂeyler yüzünden üzülüyordum
ve insançocuklar›n›n büyük kötülükleri yüzünden bu ﬂeylerin
gerçekleﬂmesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu biliyordum.
5 Ve öyle oldu ki çekti¤im
ac›lara yenik düﬂtüm; çünkü
halk›m›n çöküﬂünü görmüﬂtüm; onlar›n y›k›ma u¤rayaca¤›n› gördü¤üm için, çekti¤im
ac›lar›n her ﬂeyden daha beter
oldu¤unu düﬂünüyordum.
6 Ve öyle oldu ki gücüm yerine geldikten sonra kardeﬂlerimle konuﬂtum; onlardan
tart›ﬂmalar›n›n sebebini ö¤renmek istiyordum.
7 Ve onlar: “‹ﬂte, babam›z›n
zeytin a¤ac›n›n do¤al dallar›
hakk›nda ve Yahudi olmayan
uluslar hakk›nda konuﬂtu¤u
sözleri anlayam›yoruz” dediler.
8 Ve ben onlara: “Rab’be sordunuz mu?” dedim.
9 Ve onlar bana: “Sormad›k!
Çünkü Rab bu tür ﬂeyleri bize
bildirmez!” dediler.
10 ‹ﬂte, onlara: “Nas›l oluyor
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da Rab’bin emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Nas›l oluyor da
yüreklerinizin kat›l›¤› yüzünden mahvolmak istiyorsunuz?”
dedim.
11 Rab’bin ﬂu sözlerini hat›rlam›yor musunuz? — E¤er yüreklerinizi kat›laﬂt›rmaz, emirlerimi gayretle tutar ve alaca¤›n›za inanarak bana inançla
sorarsan›z, elbette bu ﬂeyler
sizlere bildirilecektir —
12 ‹ﬂte size söylüyorum ki
‹srail Evi, babam›z›n içindeki
Rab’bin Ruhu taraf›ndan bir
zeytin a¤ac›na benzetilmiﬂtir;
ve iﬂte biz ‹srail Evi’nden kopmad›k m› ve ‹srail Evi’ne ait bir
dal de¤il miyiz?
13 Ve ﬂimdi babam›z›n, do¤al
dallar›n Yahudi olmayan bütün
uluslar›n arac›l›¤›yla aﬂ›lanmas›
hakk›nda demek istedi¤i ﬂudur:
Soyumuz son günlerde yavaﬂ
yavaﬂ inanc›n› kaybedece¤i zaman, evet, Mesih’in insançocuklar›na bedende görünece¤i
zamandan y›llar ve kuﬂaklar
sonra, iﬂte o zaman Mesih’in
Sevindirici Haber’inin tamam›,
Yahudi olmayan uluslara gelip
onlardan da soyumuzdan geri
kalanlara ulaﬂacakt›r —
14 Ve o gün, soyumuzdan geriye kalanlar, kendilerinin ‹srail
Evi’nden olduklar›n› ve Rab’bin
antlaﬂmal› halk› oldu¤unu bileceklerdir; ve o zaman kendi atalar›n›n kimler oldu¤unu anlay›p
ö¤renecekler ve ayr›ca Fidye ile
Kurtaran’lar›n›n atalar›na verdi¤i Sevindirici Haber’i ö¤reneceklerdir; böylece onlar Fidye ile
Kurtaran’lar›na gelip nas›l kurtulacaklar›n› bilmek için O’nun
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hakk›nda ve O’nun ö¤retilerinin
ayr›nt›lar›n› ö¤reneceklerdir.
15 Ve o gün geldi¤inde, onlar sevinip kayalar› ve kurtuluﬂlar› olan Sonsuz Tanr›’y›
övmeyecekler mi? Evet, o gün
gerçek asmadan güç ve besin
almayacaklar m›? Evet, Tanr›’n›n gerçek sürüsüne kat›lmayacaklar m›?
16 ‹ﬂte, size söylüyorum: Evet,
onlar ‹srail Evi içinde yine hat›rlanacaklar; zeytin a¤ac›n›n do¤al bir dal› olduklar› için gerçek
zeytin a¤ac›na aﬂ›lanacaklard›r.
17 Ve babam›z ﬂunu söylemek
istemiﬂtir; ve soyumuzun Yahudi olmayan uluslar taraf›ndan da¤›t›l›ncaya kadar bunun
gerçekleﬂmeyece¤ini demek
istemiﬂtir; ve Rab’bin, Yahudi
olmayan uluslara gücünü gösterebilmesi için Sevindirici
Haber’in Yahudi olmayan uluslar›n arac›l›¤›yla getirilece¤ini
söylemek istemiﬂtir; iﬂte bu yüzden Rab, Yahudiler taraf›ndan
ya da ‹srail Evi taraf›ndan reddedilecektir.
18 Bu nedenle, babam›z son
günlerde yerine gelecek olan bu
antlaﬂmaya dikkat çekerek yaln›zca kendi soyumuzdan söz
etmemiﬂ, ama ayn› zamanda
bütün ‹srail Evi’nden de söz
etmiﬂtir; bu antlaﬂmay› Rab,
atam›z ‹brahim’le yapm›ﬂ ve
ona ﬂöyle demiﬂtir: Senin soyunun arac›l›¤›yla dünyadaki bütün sülaleler bereketlenecek.
19 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
kardeﬂlerime bu ﬂeyler hakk›nda çok konuﬂtum; evet, onlara
Yahudiler’in son günlerde nas›l
geri getirileceklerini söyledim.
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20 Ve onlara Yahudiler’in,
yani ‹srail Evi’nin geri dönüﬂü
hakk›nda konuﬂan ‹ﬂaya’n›n
sözlerini say›p döktüm; ve onlar
geri döndükten sonra bir daha
baﬂkalar›yla hiç kar›ﬂmayacaklar ve da¤›t›lmayacaklard›. Ve
öyle oldu ki kardeﬂlerime o
kadar çok ﬂey söyledim ki sakinleﬂtiler ve Rab’bin önünde
kendilerini alçaltt›lar.
21 Ve öyle oldu ki onlar benimle yine konuﬂup ﬂöyle dediler:
Babam›z›n rüyas›nda gördü¤ü
bu ﬂeyin anlam› nedir? Onun
gördü¤ü a¤ac›n anlam› nedir?
22 Ve ben onlara: “Bu, yaﬂam
a¤ac›n›n bir simgesiydi” dedim.
23 Ve onlar bana: “Babam›z›n
gördü¤ü a¤aca do¤ru götüren
demir çubu¤un anlam› nedir?”
dediler.
24 Ve onlara bu demir çubu¤un Tanr›’n›n sözü oldu¤unu ve
Tanr›’n›n sözüne kulak verenlerin ve ona s›k› s›k› tutunanlar›n
hiç bir zaman mahvolmayaca¤›n› ve düﬂman›n onlar› y›k›ma
sürüklemek için kullanaca¤›
ateﬂli oklar›n ve ayartmalar›n
onlar› alt edemeyece¤ini ve kör
edemeyece¤ini söyledim.
25 Bu nedenle ben Nefi, kardeﬂlerimi Rab’bin sözlerine
dikkat etmeye teﬂvik ettim; evet,
ruhumun bütün gücüyle ve
olanca yetene¤imle onlar› Tanr›’n›n sözlerine dikkat etmeye
ve O’nun emirlerini her zaman
ve her durumda hat›rlay›p tutmaya teﬂvik ettim.
26 Ve onlar bana: “Babam›z›n
gördü¤ü suyla dolu ›rma¤›n
anlam› nedir?” dediler.
27 Ve ben onlara babam›n
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gördü¤ü suyun pislik oldu¤unu
söyledim; ve babam›n akl› baﬂka
ﬂeylerle o kadar meﬂguldü ki
suyun pisli¤ini görememiﬂti.
28 Ve onlara bu pis suyun kötüleri yaﬂam a¤ac›ndan ve ayn›
zamanda Tanr›’n›n azizlerinden
ay›ran korkunç bir uçurum oldu¤unu söyledim.
29 Ve onlara bunun mele¤in
bana söyledi¤i, kötüler için haz›rlanm›ﬂ olan korkunç cehennemin bir simgesi oldu¤unu
söyledim.
30 Ve onlara babam›z›n, Tanr›’n›n adaletinin do¤rular› kötülerden ay›rd›¤›n› da gördü¤ünü
ve Tanr›’n›n adaletinin ›ﬂ›lt›s›n›n alev alev yanan bir ateﬂin
›ﬂ›lt›s› gibi gö¤e, Tanr›’ya do¤ru her zaman ve sonsuza dek
yükseldi¤ini ve bunun sonu
olmad›¤›n› söyledim.
31 Ve onlar bana: “Bu ﬂey bedenin denenme günlerinde iﬂkence çekmesi mi demek oluyor,
yoksa ruhun, geçici bedenin
ölümünden sonra alaca¤› son
durumu mu anlat›yor, yoksa
geçici olan ﬂeylerden mi söz
ediyor?” dediler.
32 Ve öyle oldu ki onlara bunun hem geçici hem de ruhsal
konular›n bir simgesi oldu¤unu
söyledim; çünkü gün gelecek,
onlar yapt›klar› iﬂlere göre, evet,
geçici bedenleri taraf›ndan denenme günlerinde yap›lan iﬂlere
göre yarg›lanmalar› gerekecekti.
33 Bu nedenle, onlar kötülükleri içinde ölürlerse, do¤rulu¤a
ait ruhsal de¤erlere göre d›ﬂar›
at›lmalar› gerekir; dolay›s›yla,
yapt›klar› iﬂlere göre yarg›lanmalar› için Tanr›’n›n önüne
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ç›kar›lmal›d›rlar ve yapt›klar›
iﬂler pislikse, mutlaka pis olmalar› gerekir; ve pis olduklar›
takdirde kesinlikle Tanr›’n›n
Krall›¤›’nda yaﬂayamazlar; yoksa Tanr›’n›n Krall›¤›’n›n da pis
olmas› gerekir.
34 Fakat iﬂte, size Tanr›’n›n
Krall›¤›’n›n pis olmad›¤›n› ve
Tanr›’n›n Krall›¤›’na kirli hiç
bir ﬂeyin giremeyece¤ini söylerim; bu nedenle, pis olanlar
için haz›rlanm›ﬂ pis bir yerin
olmas› mutlaka gerekir.
35 Ve haz›rlanm›ﬂ olan bir yer,
evet, hatta sözünü etti¤im o korkunç cehennem vard›r ki oran›n
haz›rlay›c›s› ﬂeytand›r; dolay›s›yla, insan ruhlar›n›n son durumu ya Tanr›’n›n Krall›¤›’nda
oturmak ya da sözünü etti¤im
adalete göre d›ﬂar› at›lmakt›r.
36 Bu nedenle kötüler, do¤rulardan ve o yaﬂam a¤ac›ndan
ayr› tutulur; o a¤ac›n meyvesi
bütün di¤er meyvelerden çok
daha de¤erli ve lezzetlidir; evet
ve Tanr›’n›n verdi¤i arma¤anlar›n en büyü¤ü bu meyvedir.
Ve ben kardeﬂlerime böyle konuﬂtum. Amin.
16. BÖLÜM
Kötülerin gerçe¤i kabul etmesi zordur — Lehi’nin o¤ullar› ‹smail’in
k›zlar›yla evlenir—Liyahona çölde
gidecekleri yolu gösterir—Rab’den
gelen mesajlar zaman zaman Liyahona’n›n üzerinde yaz›l›d›r —
‹smail ölür; ailesi çektikleri s›k›nt›lar yüzünden söylenir. m.ö.
tahminen 600–592 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki ben Nefi
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kardeﬂlerimle konuﬂmam› bitirdikten sonra, iﬂte onlar bana:
“Bize tahammül edemeyece¤imiz çok a¤›r sözler söyledin”
dediler.
2 Ve öyle oldu ki onlara “Gerçekler karﬂ›s›nda, kötülere a¤›r
gelecek sözler söyledi¤imi biliyorum” dedim; ve do¤rular›
hakl› ç›kar›p, onlar›n son günde
yukar› kald›r›laca¤›na dair tan›kl›k ettim; bu yüzden suçlular›n gerçekleri kabul etmesi
zordur; çünkü gerçekler onlar›n
tam kalbine saplan›r.
3 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, e¤er
sizler do¤ru olsayd›n›z ve gerçe¤in sesini duymaya istekli
olarak Tanr›’n›n önünde do¤ru
bir ﬂekilde yürüyebilmek için
gerçeklere dikkat etseydiniz, o
zaman bu gerçekler yüzünden
söylenmez ve bana a¤›r sözler
söylüyorsun demezdiniz.
4 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
kardeﬂlerimi tüm gayretimle
Rab’bin emirlerini tutmaya teﬂvik ettim.
5 Ve öyle oldu ki onlar Rab’bin
önünde kendilerini o kadar alçaltt›lar ki onlar›n do¤ru yolda
yürüyeceklerini umarak onlar
ad›na çok sevindim ve büyük
umutlara kap›ld›m.
6 ﬁimdi bütün bunlar babam,
Lemuel ad›n› verdi¤i vadide çad›rda kal›rken söylendi ve oldu.
7 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
‹smail’in k›zlar›ndan biriyle
evlendim; ve kardeﬂlerim de
‹smail’in k›zlar›yla evlendiler;
ve Zoram da ‹smail’in en büyük
k›z›yla evlendi.
8 Ve böylece babam, Rab’bin
ona vermiﬂ oldu¤u emirlerin
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hepsini yerine getirmiﬂ oldu.
Ve ben Nefi, Rab taraf›ndan son
derece kutsanm›ﬂt›m.
9 Ve öyle oldu ki Rab’bin sesi
geceleyin babama geldi ve ona
ertesi gün çöle do¤ru yola ç›kmas›n› emretti.
10 Ve öyle oldu ki babam sabahleyin uyan›p çad›r›n kap›s›na ç›k›nca, yerde ince bir iﬂçilikle yap›lm›ﬂ yuvarlak bir küre
görünce çok ﬂaﬂ›rd›; ve küre saf
pirinçten yap›lm›ﬂt›. Ve kürenin
içinde iki i¤ vard› ve bunlardan
biri çölde nereye gidece¤imizi
gösteriyordu.
11 Ve öyle oldu ki Rab’bin bize
verdi¤i erzaklardan arta kalanlar› ve çölde yan›m›zda götürebilece¤imiz ne varsa bir araya
toplad›k ve çöle götürmek için
yan›m›za her çeﬂit tohum ald›k.
12 Ve öyle oldu ki çad›rlar›m›z› toplad›k ve Laman Irma¤›n›
geçerek çöle do¤ru yola ç›kt›k.
13 Ve öyle oldu ki hemen
hemen güney-güneydo¤u istikametinde dört gün boyunca
yolculuk ettik ve çad›rlar›m›z›
tekrar kurduk; ve bu yere ﬁazer
ad›n› verdik.
14 Ve öyle oldu ki oklar›m›z›
ve yaylar›m›z› al›p ailelerimiz
için çöle avlanmaya ç›kt›k; ve
ailelerimiz için yiyecek bulduktan sonra tekrar çöldeki ailelerimizin yan›na, ﬁazer denilen yere
döndük. Ve çölde yine ayn›
yönü izleyerek, K›z›ldeniz k›y›s›n›n yan›ndaki çölün en verimli
bölgelerinden geçerek yol ald›k.
15 Ve öyle oldu ki günlerce yolculuk ettik; yolda oklar›m›zla
ve yaylar›m›zla ve taﬂlar›m›zla
ve sapanlar›m›zla avland›k.
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16 Ve bizi çölün daha verimli
k›s›mlar›na götüren kürenin
gösterdi¤i yönü izledik.
17 Ve günlerce yol ald›ktan
sonra, yeniden dinlenip ailelerimize yiyecek bulmak amac›yla bir süreli¤ine çad›rlar›m›z›
kurduk.
18 Ve öyle oldu ki ben Nefi avlanmaya ç›kt›¤›mda, iﬂte iyi bir
çelikten yap›lm›ﬂ olan yay›m›
k›rd›m ve yay›m k›r›ld›ktan
sonra, iﬂte, kardeﬂlerim yay›m›n
ziyan olmas› yüzünden bana
k›zd›lar; çünkü yiyecek bir ﬂey
bulamad›k.
19 Ve öyle oldu ki ailelerimizin
yan›na elimiz boﬂ döndük ve
onlar yolculuklar›ndan dolay›
çok yorgun düﬂtükleri için ve
yiyecekleri olmad›¤› için çok
s›k›nt› çektiler.
20 Ve öyle oldu ki Laman,
Lemuel ve ‹smail’in o¤ullar›,
çölde çektikleri ac›lar ve s›k›nt›lar yüzünden hayli yak›nmaya baﬂlad›lar; ve babam bile
Tanr›s› Rab’be karﬂ› söylenmeye baﬂlad›; evet ve onlar›n hepsi son derece mutsuzdu; hatta
Rab’be bile söylendiler.
21 ﬁimdi öyle oldu ki ben
Nefi, yay›m›n k›r›lmas›na kardeﬂlerim kadar üzülüyordum
ve onlar›n yaylar› da esnekliklerini kaybetti¤i için durumumuz
son derece zorlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›; evet, sonuçta yiyecek
hiçbir ﬂey bulamad›k.
22 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
tekrar yüreklerini kat›laﬂt›rd›klar› için, hatta Tanr›lar› Rab’bi
suçlad›klar› için kardeﬂlerimle
çok konuﬂtum.
23 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
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kendime a¤açtan bir yay ve
düz bir çubuktan da bir ok yapt›m; dolay›s›yla bir ok ve yayla,
bir sapan ve taﬂlarla kuﬂand›m.
Ve babama: “Av bulmak için
nereye gideyim?” dedim.
24 Ve öyle oldu ki babam
Rab’be sordu. Söylediklerimden
dolay› kendilerini alçaltm›ﬂlard›; çünkü onlara içimden gelen
güçle pek çok ﬂey söylemiﬂtim.
25 Ve öyle oldu ki Rab’bin sesi
babama geldi ve Rab’be karﬂ›
söylendi¤i için epeyce azarland›; öyle ki babam derin bir
üzüntüye gömüldü.
26 Ve öyle oldu ki Rab’bin sesi
babama ﬂöyle dedi: Küreye bak
ve üstündeki yaz›y› oku.
27 Ve öyle oldu ki babam kürenin üstündeki yaz›y› görünce
son derece korkup titremeye
baﬂlad› ve ayn› zamanda kardeﬂlerim, ‹smail’in o¤ullar› ve
eﬂlerimiz de korkup titremeye
baﬂlad›.
28 Ve öyle oldu ki ben Nefi
kürenin içindeki göstergelerin,
onlara gösterdi¤imiz inanç, gayret ve dikkate göre çal›ﬂt›klar›n›
gördüm.
29 Ve ayr›ca onlar›n üzerinde
aç›kça okunabilen ve Rab’bin
yollar› hakk›nda bize ak›l veren
yeni bir yaz› vard›; ve bu yaz›
gösterdi¤imiz inanç ve gayrete
göre ç›k›yor ve zaman zaman
de¤iﬂiyordu. Ve böylece Rab’bin
küçücük ﬂeylerle ne büyük iﬂler
yapabilece¤ini görüyoruz.
30 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
kürede gösterilen yön do¤rultusunda ilerleyip da¤›n tepesine
ç›kt›m.
31 Ve öyle oldu ki yabani
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hayvanlar vurdum, böylece ailelerimiz için yiyecek sa¤lad›m.
32 Ve öyle oldu ki avlad›¤›m
hayvanlar› taﬂ›yarak çad›rlar›m›za döndüm; ve ﬂimdi, onlar
yiyecek buldu¤umu görünce
ne kadar çok sevinmiﬂlerdi! Ve
öyle oldu ki Rab’bin önünde
kendilerini alçaltarak O’na
ﬂükrettiler.
33 Ve öyle oldu ki hemen
hemen ilk baﬂlad›¤›m›z ayn›
yönde hareket ederek yolculu¤umuza tekrar baﬂlad›k; ve
günlerce yolculuk ettikten sonra
k›sa bir süre konaklamak için
yine çad›rlar›m›z› kurduk.
34 Ve öyle oldu ki ‹smail öldü
ve Nahom denilen bu yerde
topra¤a verildi.
35 Ve öyle oldu ki ‹smail’in k›zlar› babalar›n› kaybettikleri için
ve çölde çektikleri s›k›nt›lar
yüzünden çok a¤lay›p s›zland›lar; ve onlar› Yeruﬂalem ülkesinden sürükleyip ç›kard›¤›
için babama karﬂ› söylenip ﬂöyle
dediler: Babam›z öldü; evet ve
çölde durmadan dolaﬂ›p durduk; ve birçok s›k›nt›, açl›k,
susuzluk ve yorgunluk çektik;
ve bütün bu çektiklerimizden
sonra çölde açl›ktan ölmeye
mahkûmuz.
36 Ve babama ve ayn› zamanda bana karﬂ› böyle söylenerek
tekrar Yeruﬂalem’e geri dönmek
istediler.
37 Ve Laman, Lemuel’e ve ayr›ca ‹smail’in o¤ullar›na: “‹ﬂte,
gelin babam›z› ve ayr›ca kendisini biz a¤abeylerinin baﬂ›na hükümdar ve hoca yapan
kardeﬂimiz Nefi’yi öldürelim”
dedi.
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38 ﬁimdi, o diyor ki Rab kendisiyle konuﬂuyormuﬂ ve melekler
de gelip ona ö¤retiyorlarm›ﬂ.
Fakat iﬂte, bize yalan söyledi¤ini biliyoruz; ve bize bu yalanlar› gözümüzü boyamak için
söylüyor ve kurnaz marifetleriyle bir sürü dolaplar çeviriyor;
belki de bizi bilinmeyen bir yere
götürmeyi düﬂünüyor ve bizi
uzaklara sürükleyip götürdükten sonra da kendi keyfi ve zevkine göre bizi yönetmek için
baﬂ›m›za kral ve yönetici olmay›
planl›yor olmal›; Ve a¤abeyim
Laman onlar›n yüreklerini bu
ﬂekilde k›ﬂk›rt›p öfkelendirdi.
39 Ve öyle oldu ki Rab bizimle
birlikteydi; evet, hatta Rab’bin
sesi gelip onlara birçok ﬂeyler
söyledi ve onlar› çok fena azarlad›; ve onlar›n öfkesi ancak
Rab’bin sesiyle azarland›ktan
sonra yat›ﬂt›; ve iﬂledikleri
günahlardan tövbe ettiler; öyle
ki Rab de açl›ktan ölmeyelim
diye yiyecek vererek yine bizi
kutsad›.
17. BÖLÜM
Nefi’ye bir gemi inﬂa etmesi emredilir — Kardeﬂleri ona karﬂ› gelir
—Nefi, Tanr›’n›n ‹srail’le olan geçmiﬂteki iliﬂkisini anlatarak onlar›
teﬂvik etmeye çal›ﬂ›r — Tanr›’n›n
gücü ile dolar — Kardeﬂlerinin
Nefi’ye dokunmalar› yasaklan›r,
yoksa kuru bir kam›ﬂ gibi kavrulacaklard›r. m.ö. tahminen 592–591
y›llar›.
Ve öyle oldu ki çöldeki yolculu¤umuza tekrar baﬂlad›k ve
bundan sonra yaklaﬂ›k do¤u
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yönünde yol ald›k. Ve çölde zorlukla ilerlerken birçok s›k›nt›
çektik; ve kad›nlar›m›z çölde
çocuk do¤urdu.
2 Ve Rab’bin bize gönderdi¤i
nimetler o kadar büyüktü ki
çölde çi¤ et yiyerek yaﬂarken
kad›nlar›m›z›n çocuklar›n› emzirmek için sütü çoktu ve güçlüydüler, evet, hatta erkek gibi
güçlüydüler; ve yolculuklar›na
hiç ﬂikayet etmeden katlanmaya baﬂlad›lar.
3 Ve böylece görüyoruz ki
Tanr›’n›n emirlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ve öyle
olur da insançocuklar› Tanr›’n›n
emirlerini yerine getirirlerse,
Tanr› onlar› besleyip güçlendirir
ve onlara yapmalar›n› emretti¤i
iﬂi baﬂarabilmeleri için olanaklar
sa¤lar; bu nedenle çölde geçici
olarak kal›rken, Tanr› bize de
olanaklar sa¤lad›.
4 Ve çölde y›llarca kald›k, evet,
tam sekiz y›l kald›k.
5 Ve meyvesi ve yaban bal›
çok oldu¤u için Bolluk ad›n›
verdi¤imiz bir diyara geldik;
ve bütün bunlar mahvolmayal›m diye Rab taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›. Ve denizi gördük ve
oraya engin sular anlam›na
gelen ‹reyantum ad›n› verdik.
6 Ve öyle oldu ki deniz k›y›s›na
çad›rlar›m›z› kurduk ve birçok
s›k›nt› ve zorluk çekmemize
ra¤men, evet, hatta o kadar çok
zorluk çekmiﬂtik ki bunlar›n
hepsini yazmam›z mümkün de¤ildir; deniz k›y›s›na vard›¤›m›zda son derece sevinçliydik;
ve buran›n meyvesi çok oldu¤u
için buraya Bolluk ad›n› verdik.
7 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
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Bolluk ülkesinde günlerce kald›ktan sonra Rab’bin sesi bana
gelerek ﬂöyle dedi: Kalk, da¤a
ç›k! Ve öyle oldu ki kalk›p da¤a
ç›kt›m ve Rab’be yakard›m.
8 Ve öyle oldu ki Rab bana
ﬂöyle deyip konuﬂtu: Halk›n›
bu sulardan karﬂ›ya geçirebilmem için sana gösterece¤im ﬂekilde bir gemi inﬂa edeceksin.
9 Ve ben: “Rab maden bulup
eritmek için nereye gideyim
ki gemiyi bana gösterdi¤in ﬂekilde inﬂa edebilmek için gereken aletleri haz›rlayabileyim?”
dedim.
10 Ve öyle oldu ki Rab, bana
maden bulup alet haz›rlayabilmem için nereye gitmem gerekti¤ini söyledi.
11 Ve öyle oldu ki ben Nefi
ateﬂi körüklemek için hayvan
derisinden bir körük yapt›m;
ve ateﬂi körüklemek üzere körü¤ü haz›rlad›ktan sonra ateﬂ
yakabilmek için iki taﬂ› birbirine
vurdum.
12 Çünkü Rab, çölde yolculuk
ederken o güne dek ateﬂ yakmam›za pek izin vermemiﬂti;
çünkü ﬂöyle dedi: Yeme¤inizi
lezzetli yapaca¤›m, böylece piﬂirmenize gerek kalmayacak.
13 Ve çölde sizin ›ﬂ›¤›n›z da
Ben olaca¤›m; ve e¤er olur da
emirlerimi yerine getirirseniz,
önünüzden gidip yolunuzu
haz›rlayaca¤›m; bu nedenle,
emirlerime uydu¤unuz ölçüde
vaadedilen diyara do¤ru yol
gösterileceksiniz; ve size benim
arac›l›¤›mla yol gösterildi¤ini
bileceksiniz.
14 Evet ve Rab ayr›ca ﬂunu
söyledi: Vaadedilen diyara var-

37
d›ktan sonra Ben Rab’bin, Tanr›
oldu¤unu ve Ben Rab’bin sizleri yok olmaktan kurtard›¤›n›,
evet, sizi Yeruﬂalem ülkesinden
ç›kard›¤›m› bileceksiniz.
15 Bu nedenle, ben Nefi, Rab’bin emirlerini tutmaya çal›ﬂt›m
ve kardeﬂlerimi inançl› ve gayretli olmaya teﬂvik ettim.
16 Ve öyle oldu ki kayadan
eritti¤im madenden aletler
yapt›m.
17 Ve kardeﬂlerim benim bir
gemi inﬂa etmek üzere oldu¤umu görünce, bana karﬂ› söylenmeye baﬂlayarak: “Kardeﬂimiz
aptal›n biri, çünkü bir gemi
inﬂa edebilece¤ini san›yor; evet
ve ayr›ca bu büyük sular› geçebilece¤ini san›yor” dediler.
18 Ve kardeﬂlerim bana karﬂ›
böyle söylenerek çal›ﬂmak istemediler; çünkü benim bir gemi
inﬂa edebilece¤ime inanm›yorlard›; bana Rab taraf›ndan talimat verildi¤ine de inanm›yorlard›.
19 Ve ﬂimdi öyle oldu ki ben
Nefi yüreklerinin kat›l›¤›ndan
dolay› son derece mutsuzdum; ve ﬂimdi, onlar üzülmeye
baﬂlad›¤›m› görünce, yürekleri
o kadar büyük bir mutlulukla
doldu ki benim durumuma
sevinerek: “Senin bir gemi inﬂa
edemeyece¤ini biliyorduk; çünkü senin do¤ru kararlar verebilmekten yoksun biri oldu¤unu
biliyoruz; bunun için, sen böyle
büyük bir iﬂi beceremezsin”
dediler.
20 Ve sen de t›pk› babam›z
gibi onun yüre¤indeki aptalca
hayallere kendini kapt›rm›ﬂs›n;
evet, Yeruﬂalem ülkesinden bizi
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o sürükleyip ç›kard› ve bunca
y›l çölde dolan›p durduk; ve
eﬂlerimiz koskoca kar›nlar›yla
hamileyken çal›ﬂt›lar; ve çölde
çocuk do¤urup ölüm d›ﬂ›ndaki
bütün ac›lara katland›lar; ve bu
s›k›nt›lara katlanmaktansa,
Yeruﬂalem’den ç›kmadan önce
ölselerdi daha iyi olurdu.
21 ‹ﬂte, bunca y›l çölde o kadar
ac› çektik, oysa mallar›m›z›n ve
bize miras kalan topraklar›n tad›n› ç›karabilirdik; evet, mutlu
olabilirdik.
22 Ve biz Yeruﬂalem ülkesinde
yaﬂayan halk›n do¤ru insanlar
oldu¤unu biliyoruz; çünkü onlar Musa yasas›na göre Rab’bin
kanunlar›n›, hükümlerini ve
O’nun bütün emirlerini yerine
getiriyorlard›; bu nedenle, onlar›n do¤ru insanlar olduklar›n›
biliyoruz; ve babam›z ise onlar›
yarg›lad› ve onun sözlerine kulak verdi¤imiz için bizi sürükleyerek çok uzaklara götürdü;
evet, kardeﬂimizin de ondan hiç
fark› yok. Ve kardeﬂlerim bu ﬂekilde söylenerek bizi suçlad›lar.
23 Ve öyle oldu ki ben Nefi
onlara ﬂöyle diyerek konuﬂtum:
‹srail’in çocuklar› olan atalar›m›z, Rab’bin sözlerine kulak
vermemiﬂ olsalard›, M›s›rl›lar’›n
elinden kurtar›labilirler miydi,
buna inan›yor musunuz?
24 Evet, Rab, Musa’ya onlar›
kölelikten ç›karmas› için emir
vermemiﬂ olsayd›, kölelikten
kurtulabilirler miydi san›yorsunuz?
25 ﬁimdi ‹srail çocuklar›n›n
köle olduklar›n› biliyorsunuz
ve katlan›lmas› güç görevlerin
onlar›n s›rt›na yüklendi¤ini de
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biliyorsunuz; bu nedenle kölelikten kurtar›lman›n onlar için
kesinlikle hay›rl› bir iﬂ oldu¤unu da biliyorsunuz.
26 ﬁimdi Musa’ya o büyük iﬂi
yapmas›n› Rab’bin buyurdu¤unu da biliyorsunuz; ve K›z›ldeniz sular›n›n onun sözüyle o
yana ve bu yana ikiye bölündü¤ünü ve onlar›n kuru zemin
üzerinden karﬂ›ya geçtiklerini
de biliyorsunuz.
27 Oysa Firavun’un ordular›
olan M›s›rl›lar’›n K›z›ldeniz’de
bo¤uldu¤unu da biliyorsunuz.
28 Ve onlar›n çölde man ile
beslendiklerini de biliyorsunuz.
29 Evet ve ayn› zamanda Musa’n›n içindeki Tanr› gücüyle
seslenerek kayaya vurdu¤unu
ve oradan ‹srail çocuklar›n›n susuzlu¤unu gidermek için sular›n f›ﬂk›rd›¤›n› da biliyorsunuz.
30 Ve her ne kadar kendilerine yol gösterilmesine ra¤men,
Tanr›lar› Rab’bin ve Fidye ile
Kurtaran’lar›n›n önlerinden giderek gündüzleri onlara yol
göstermesine, geceleri ise onlara ›ﬂ›k vermesine ve insanlara
verilmesi uygun her ﬂeyi onlar
için yapmas›na ra¤men, onlar
yüreklerini kat›laﬂt›r›p ak›llar›n› körleﬂtirdiler ve Musa’ya ve
yaﬂayan gerçek Tanr›’ya karﬂ›
sövüp sayd›lar.
31 Ve öyle oldu ki Tanr› da
dedi¤i gibi onlar› yok etti; ve
dedi¤i gibi onlara yol gösterdi;
ve dedi¤i gibi onlar için her ﬂeyi
yapt›; ve O’nun dedi¤i olmadan
hiçbir ﬂey yap›lmad›.
32 Ve onlar Erden ›rma¤›ndan
karﬂ›ya geçtikten sonra, Tanr›
onlara oradaki ülkenin çocukla-
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r›n› kovacak, evet, da¤›t›p yok
edecek gücü verdi.
33 Ve ﬂimdi vaadedilen diyarda yaﬂarken atalar›m›z taraf›ndan kovulan bu ülkenin çocuklar›n›n do¤ru kimseler olduklar›n› m› san›yorsunuz? ‹ﬂte size
söylüyorum: Hay›r!
34 E¤er bu ülkenin çocuklar›
do¤ru kiﬂiler olsalard›, atalar›m›z onlardan daha çok mu seçilmiﬂ olurlard›? Size söylüyorum:
Hay›r!
35 ‹ﬂte, Rab’bin gözünde herkes eﬂittir. Do¤ru olan insana
Tanr› yard›m eder. Fakat iﬂte, bu
halk Tanr›’n›n her sözünü inkâr
etmiﬂ ve kötülüklerinde olgunlaﬂm›ﬂlard›; ve Tanr›’n›n bütün
gazab› onlar›n üzerindeydi; ve
Rab ülkeyi onlara lanetlemiﬂ,
atalar›m›z içinse kutsam›ﬂt›;
evet, Rab ülkeyi lanetleyerek
onlar› yok etmiﬂ, atalar›m›z ülkede güç kazans›n diye ülkeyi
kutsam›ﬂt›.
36 ‹ﬂte Rab yeryüzünü üzerinde yaﬂans›n diye yaratt› ve
çocuklar›n› da ona sahip olmalar› için yaratt›.
37 Ve Rab do¤ru bir ulus yetiﬂtirir ve kötülerin uluslar›n›
yok eder.
38 Ve do¤rular› de¤erli ülkelere götürür, kötüleriyse yok
eder ve onlar›n yüzünden ülkeyi lanetler.
39 Rab yücelerde, göklerde
egemenlik sürer; çünkü oras›
O’nun taht›d›r ve bu dünya da
ayaklar›n›n basama¤›d›r.
40 Ve O kendisini Tanr›’lar›
olarak benimseyenleri sever.
‹ﬂte atalar›m›z› sevdi ve onlarla,
evet, hatta ‹brahim, ‹shak ve
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Yakup’la antlaﬂma yapt› ve yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmalar› hat›rlad›; bu nedenle, atalar›m›z› M›s›r
ülkesinden ç›kar›p getirdi.
41 Ve Rab asas› ile onlar› çölde
cezaland›rd›; çünkü sizin gibi
onlar da yüreklerini kat›laﬂt›rm›ﬂlard›; ve Rab onlar› kötülükleri yüzünden cezaland›rd›.
Onlar›n aras›na yak›c› uçan y›lanlar gönderdi; ve ›s›r›ld›ktan
sonra iyileﬂmeleri için bir çare
de haz›rlad›; ve onlar›n yapmalar› gereken tek iﬂ bakmakt›; ve
çaresi bu kadar kolay ve basit
oldu¤u halde birçok kiﬂi öldü.
42 Ve onlar zaman zaman yüreklerini kat›laﬂt›rd›lar ve Musa’ya ve ayr›ca Tanr›’ya sövüp
sayd›lar; buna ra¤men Tanr›’n›n
eﬂsiz gücüyle vaadedilen diyara
do¤ru onlara yol gösterildi¤ini
biliyorsunuz.
43 Ve ﬂimdi, bütün bu olanlardan sonra, onlar›n kötüleﬂti¤i
zaman, evet, kötülüklerinde olgunlaﬂt›klar› zaman neredeyse
gelmiﬂtir; ve san›r›m, bugünlerde yok olmak üzereler; çünkü
tutsak al›n›p götürülecek birkaç
kiﬂi d›ﬂ›nda, onlar›n yok olaca¤› günün kesinlikle gelece¤ini
biliyorum.
44 Bu nedenle Rab, babama
çöle gitmesini emretti; ve Yahudiler de onun can›na k›ymak
istediler; evet ve siz de onun
can›na k›ymaya çal›ﬂt›n›z; bu
nedenle bir katil yüre¤i taﬂ›yorsunuz, siz de onlar gibisiniz.
45 Kötülük yapmakta h›zl›,
ama Tanr›n›z Rab’bi hat›rlamakta yavaﬂs›n›z. Bir melek
gördünüz ve o sizinle konuﬂtu.
Evet, onun sesini zaman zaman
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duydunuz; ve sizinle sakin
yumuﬂak bir sesle konuﬂtu; ne
var ki siz hislerinizi kaybetti¤iniz için onun sözlerini hissedemediniz; bu yüzden, sizinle
sanki yeri parçalayacakm›ﬂ gibi
sarsan gök gürültüsüne benzer
bir sesle konuﬂtu.
46 Ve siz ayr›ca O’nun her
ﬂeye gücü yeten sözünün kudretiyle bu dünyay› yok edebilece¤ini biliyorsunuz; evet ve
O’nun bir sözüyle sarp yerleri
dümdüz ve düz yerleri de
paramparça edebilece¤ini biliyorsunuz. Öyleyse neden bu
kadar kat› yüreklisiniz?
47 ‹ﬂte, sizin yüzünüzden ruhum büyük ac›lar içinde k›vran›yor ve yüre¤imse s›zl›yor;
sonsuza dek at›lman›zdan korkuyorum. ‹ﬂte Tanr›’n›n Ruhu
ile o kadar doluyum ki, bedenimde hiç güç kalmad›.
48 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki bu
sözleri söyledi¤imde, onlar bana
k›z›p beni denizin derinliklerine
atmak istediler; ve bana el kald›rmak için üstüme yürüdüklerinde, onlara ﬂöyle diyerek
konuﬂtum: Her ﬂeye gücü yeten
Tanr›’n›n ad›yla bana dokunmaman›z› emrediyorum! Çünkü
bedenim yan›p kül olacak bir
ﬂekilde Tanr›’n›n kudretiyle
dolu! Ve kim elini bana sürerse
kuru bir kam›ﬂ gibi kavrulacakt›r; ve o kiﬂi Tanr›’n›n gücü karﬂ›s›nda bir hiç olacakt›r; çünkü
Tanr› onun cezas›n› verecektir.
49 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
onlara art›k babalar›na karﬂ› bir
daha söylenmemelerini ve benden de yard›mlar›n› esirgememelerini söyledim; çünkü Tanr›
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bana bir gemi inﬂa etmemi
emretmiﬂti.
50 Ve ben onlara: “E¤er Tanr›,
benim her ﬂeyi yapmam› emretseydi, ben her ﬂeyi yapabilirdim. E¤er bana bu suya toprak
ol dememi emrederse, su toprak
olur; ve söylersem bu olacakt›r”
dedim.
51 Ve ﬂimdi, e¤er Rab’bin böyle
büyük bir gücü varsa ve insançocuklar› aras›nda o kadar çok
mucizeler yapm›ﬂsa, nas›l olur
da bana bir gemi inﬂa etmesini
ö¤retemez?
52 Ve öyle oldu ki ben Nefi kardeﬂlerime birçok ﬂey söyledim;
öyle ﬂaﬂ›r›p kald›lar ki benimle
u¤raﬂmaya cesaret edemediler;
günlerce, de¤il ellerini sürmeye,
parmaklar›yla bile bana dokunmaya cesaret edemediler. ﬁimdi
Tanr›’n›n Ruhu o kadar güçlüydü ki karﬂ›mda kuruyup yok
olmaktan korkarak bunu yapmaya cesaret edemediler; ve
Tanr›’n›n Ruhu onlar› böylesine
etkilemiﬂti.
53 Ve öyle oldu ki Rab bana
ﬂöyle dedi: Elini yine kardeﬂlerine do¤ru uzat ve onlar karﬂ›nda kuruyup yok olmayacaklar, ama onlar› sarsaca¤›m,
diyor Rab ve bunu, Tanr›lar›
Rab oldu¤umu bilmeleri için
yapaca¤›m.
54 Ve öyle oldu ki elimi kardeﬂlerime do¤ru uzatt›m ve
karﬂ›mda kuruyup yok olmad›lar; ancak Rab, dedi¤i gibi
onlar› sarst›.
55 Ve ﬂimdi onlar: “Rab’bin seninle birlikte oldu¤unu kesinlikle biliyoruz; çünkü bizi sarsan
gücün Rab’bin kudreti oldu¤u-
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nu biliyoruz” dediler. Ve ayaklar›ma kapan›p neredeyse bana
tapacaklard›; ancak böyle bir
ﬂeyi yapmalar›na izin vermedim. Onlara: “Ben sizin kardeﬂinizim, evet, hatta sizin küçük
kardeﬂinizim; bu nedenle, Tanr›n›z Rab’be ibadet edin ve
anan›za baban›za sayg› gösterin ki ömrünüz Tanr›n›z Rab’bin
sizlere verece¤i bu topraklarda
uzun olsun” dedim.
18. BÖLÜM
Gemi biter — Yakup ile Yusuf’un
do¤umlar›ndan söz edilir — Topluluk vaadedilen diyara do¤ru
hareket etmek üzere gemiye biner
— ‹smail’in o¤ullar› ve onlar›n
eﬂleri alem yapar ve isyan ç›kar›rlar—Nefi’yi ba¤larlar ve gemi korkunç bir kas›rgayla geriye do¤ru
sürüklenir — Nefi serbest b›rak›l›r
ve onun duas›yla f›rt›na durur —
Halk vaadedilen diyara var›r. m.ö.
tahminen 591–589 y›llar›.
Ve öyle oldu ki onlar Rab’be ibadet ettiler ve benimle birlikte iﬂe
koyuldular; ve ince bir iﬂçilikle
geminin kerestelerini iﬂledik. Ve
Rab bana zaman zaman geminin
kerestelerini nas›l iﬂleyece¤imi
gösterdi.
2 ﬁimdi ben Nefi, keresteleri
herkesin bildi¤i ﬂekilde iﬂlemedim; gemiyi de insanlar›n yapt›¤› ﬂekilde yapmad›m; fakat
onu, Rab’bin bana gösterdi¤i
ﬂekilde inﬂa ettim; dolay›s›yla
gemi insan eliyle yap›lm›ﬂ gemilere benzemiyordu.
3 Ve ben Nefi s›k s›k da¤a ç›kt›m ve Rab’be s›k s›k dua ettim;
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bu nedenle Rab bana büyük
ﬂeyler gösterdi.
4 Ve öyle oldu ki Rab’bin dedi¤i gibi gemiyi yap›p bitirdikten sonra, kardeﬂlerim geminin
güzel oldu¤unu ve çok ince bir
iﬂçilikle yap›ld›¤›n› gördüler; bu
nedenle Rab’bin önünde kendilerini yine alçaltt›lar.
5 Ve öyle oldu ki Rab’bin sesi
babama gelerek toparlanmam›z›
ve aﬂa¤›ya inip gemiye binmemizi söyledi.
6 Ve öyle oldu ki ertesi gün,
Rab’bin bize buyurdu¤u gibi
her ﬂeyi, çölden getirdi¤imiz
epeyce meyve ve eti ve bol miktarda bal ve erza¤› haz›rlad›ktan
sonra, bütün yükümüzü, tohumlar›m›z› ve yan›m›zda getirdi¤imiz her türlü eﬂyay› alarak
aﬂa¤› indik ve herkes yaﬂ›na
göre gemiye bindi; bu nedenle,
hepimiz eﬂ ve çocuklar›m›zla
birlikte gemiye bindik.
7 Ve ﬂimdi, babam›n çölde iki
o¤lu olmuﬂtu; büyü¤ünün ad›
Yakup ve küçü¤ün ad› ise Yusuf’tu.
8 Ve öyle oldu ki hepimiz aﬂa¤›ya inip gemiye bindikten ve
bize emredilen erzak ve eﬂyalar›m›z› yan›m›za ald›ktan sonra
denize aç›ld›k ve esen rüzgar›n
önünde vaadedilen diyara do¤ru sürüklendik.
9 Ve rüzgar›n önünde günlerce sürüklendikten sonra, iﬂte
kardeﬂlerim, ‹smail’in o¤ullar›
ve ayr›ca onlar›n eﬂleri öyle bir
alem yapmaya baﬂlad›lar ki
dans ederek ﬂark› söylemeye ve
çok terbiyesiz bir ﬂekilde konuﬂmaya baﬂlad›lar; evet, hatta
hangi güçle buraya getirilmiﬂ
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olduklar›n› bile unuttular; evet,
son derece terbiyesizleﬂtiler.
10 Ve ben Nefi, Rab k›z›p bizi
kötülüklerimizden dolay› cezaland›racak ve denizin derinlikleri de bizi yutacak diye çok
korkmaya baﬂlad›m; bu nedenle, ben Nefi, onlarla ciddi bir
ﬂekilde konuﬂmaya baﬂlad›m;
fakat iﬂte onlar bana k›zarak:
“Küçük kardeﬂimizin baﬂ›m›za
hükümdar olmas›n› istemiyoruz” dediler.
11 Ve öyle oldu ki Laman ile
Lemuel beni tutup iple ba¤lad›lar ve bana çok sert davrand›lar;
ancak Rab, gücünü göstermek
ve kötüler hakk›nda söylemiﬂ
oldu¤u sözlerini yerine getirmek için buna izin verdi.
12 Ve öyle oldu ki onlar beni
öyle ba¤lam›ﬂlard› ki hiç k›m›ldayam›yordum; daha sonra Rab
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan pusulan›n çal›ﬂmas› durdu.
13 Bu nedenle gemiyi ne tarafa yöneteceklerini bilemediler;
derken büyük bir f›rt›na, evet,
büyük ve ﬂiddetli bir kas›rga
ç›kt› ve üç gün boyunca suda
geri sürüklendik; ve denizde
bo¤ulmaktan çok korkmalar›na ra¤men beni çözmediler.
14 Ve geriye do¤ru sürüklenmemizin dördüncü gününde
kas›rga oldukça ﬂiddetlenmeye
baﬂlad›.
15 Ve öyle oldu ki denizin derinliklerinde yutulmak üzereydik. Ve dört gün suda geriye
do¤ru sürüklendikten sonra,
kardeﬂlerim Tanr›’n›n onlar› cezaland›rd›¤›n› ve yapt›klar› kötülüklerden tövbe etmezlerse
öleceklerini anlamaya baﬂlad›-
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lar; bunun üzerine yan›ma gelip
bileklerimdeki ba¤lar› çözdüler;
ve iﬂte, bileklerim çok ﬂiﬂmiﬂti
ve ayak bileklerim de çok ﬂiﬂmiﬂti ve çok fena ac›yordu.
16 Yine de Tanr›ma güvendim
ve bütün gün O’na ﬂükrettim; ve
çekti¤im s›k›nt›lar yüzünden
Rab’be söylenmedim.
17 ﬁimdi babam Lehi onlara ve
ayr›ca ‹smail’in o¤ullar›na pek
çok ﬂey söylemiﬂti; fakat iﬂte,
onlar benim ad›ma konuﬂmak
isteyen herkese tehditler savurdular; ve annemle babam yaﬂlar›
ilerledi¤i ve çocuklar›ndan yana
çok dert çektikleri için çok y›k›ld›lar, evet, hatta hasta yata¤›na
düﬂtüler.
18 Çektikleri büyük üzüntü ve
kederlerden dolay› ve kardeﬂlerimin kötülükleri yüzünden
neredeyse bu yaﬂamdan ayr›l›p
Tanri’lar›na kavuﬂmak üzereydiler; evet, onlar›n ak saçlar›
topra¤›n alt›na yat›r›lmak üzereydi; evet, hatta onlar üzüntüleriyle beraber sulu bir mezara
at›lmak üzereydiler.
19 Ve Yakup ile Yusuf küçüktüler, devaml› ilgiye ihtiyaçlar›
vard›; annelerinin çekti¤i s›k›nt›lar onlar› sarsm›ﬂt›; ve beni
çözmeleri için eﬂimin ve çocuklar›m›n gözyaﬂlar› ve yalvar›p
yakarmalar› da a¤abeylerimin
yüre¤ini yumuﬂatamam›ﬂt›.
20 Ve onlar› yok olmakla tehdit
eden Tanr›’n›n gücü d›ﬂ›nda,
hiçbir ﬂey onlar›n yüreklerini
yumuﬂatamazd›; bu nedenle onlar denizin derinliklerinde bo¤ulup gideceklerini anlay›nca,
yapt›klar›ndan piﬂmanl›k duyarak sonunda beni çözdüler.
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21 Ve öyle oldu ki onlar beni
çözdükten sonra, iﬂte pusulay›
elime ald›m ve istedi¤im gibi
çal›ﬂmaya baﬂlad›. Ve öyle oldu
ki Rab’be dua ettim; ve ben dua
ettikten sonra rüzgarlar kesildi, f›rt›na dindi ve ortal›k tamamen sakinleﬂti.
22 Ve öyle oldu ki ben Nefi
gemiyi yönettim ve yeniden
vaadedilen diyara do¤ru yelken açt›k.
23 Ve öyle oldu ki günlerce yol
ald›ktan sonra vaadedilen diyara vard›k ve karaya ç›k›p çad›rlar›m›z› kurduk; ve buraya
vaadedilen diyar ad›n› verdik.
24 Ve öyle oldu ki topra¤› iﬂleyip tohum ekmeye baﬂlad›k;
evet, Yeruﬂalem ülkesinden
getirmiﬂ oldu¤umuz bütün tohumlar› ektik. Ve öyle oldu ki
çok iyi büyüdüler; bu nedenle
Tanr› bizi bollukla bereketledi.
25 Ve öyle oldu ki bu ›ss›z yerlerde yolculuk ederken bu vaadedilen diyardaki ormanlarda
her çeﬂit hayvanlar›n oldu¤unu, hem ine¤in hem de s›¤›r›n
ve eﬂe¤in ve at›n ve keçinin ve
yaban keçisinin ve insan için
yararl› her türlü yabani hayvanlar›n oldu¤unu gördük. Ve
her çeﬂit maden, hem alt›n hem
gümüﬂ, hem de bak›r bulduk.
19. BÖLÜM
Nefi madeni levhalar haz›rlar ve
bunlara halk›n›n geçmiﬂini kaydeder — ‹srail’in Tanr›s›, Lehi’nin
Yeruﬂalem’den ayr›lmas›ndan alt›
yüz y›l sonra dünyaya gelecektir
—Nefi, ‹srail’in Tanr›s›’n›n ac›la-
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r›n› ve çarm›ha geriliﬂini anlat›r—
Yahudiler Rab’be geri dönecekleri
son günlere kadar hor görülecek ve
darmada¤›n edilecekler. m.ö. tahminen 588–570 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Rab bana emretti; bu nedenle halk›m›n kay›tlar›n› tutmak için madeni
levhalar haz›rlad›m. Ve haz›rlad›¤›m levhalar›n üzerine babam›n kay›tlar›n› ve ayn› zamanda
bizim çöldeki yolculu¤umuzu
ve babam›n peygamberliklerini
iﬂledim; ve kendi peygamberliklerimin ço¤unu da yazd›m.
2 Ve ben bu levhalar› haz›rlarken, Rab’bin bunlar› yapmam›
emredece¤ini bilmiyordum;
bu nedenle, babam›n kay›tlar›,
onun atalar›n›n soya¤ac› ve
çölde baﬂ›m›za gelen olaylar›n
ço¤u sözünü etti¤im bu ilk
levhalar›n üzerine iﬂlenmiﬂtir.
Dolay›s›yla, bu levhalar› haz›rlamadan önce olan olaylar, ilk
levhalarda do¤ru ve daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r.
3 Ve ald›¤›m emre uyarak bu
levhalar› haz›rlad›ktan sonra
ben Nefi, yap›lan hizmetlerin
ve peygamberliklerin, bunlar›n
daha de¤erli ve kolay anlaﬂ›l›r
k›s›mlar›n›n, bu levhalar›n üzerine yaz›lmas› için bir emir ald›m; ve yaz›lanlar, bu topraklar›
yurt edinecek halk›m›n e¤itimi
için ve ayn› zamanda Rab taraf›ndan bilinen baﬂka bilgece
amaçlar için korunup saklanacakt›.
4 Bu nedenle, ben Nefi, di¤er
levhalar›n üzerinde, halk›m›n
savaﬂlar›n›, çekiﬂmelerini ve y›k›l›ﬂlar›n› anlatan, yani bunlar›
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daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlatan
bir kay›t tuttum. Ve bunu yapt›m ve halk›ma ben öldükten
sonra ne yapmalar› gerekti¤ini
emrettim; ve bu levhalar›n,
Rab’den yeni bir emir gelinceye kadar, bir kuﬂaktan di¤erine
ya da bir peygamberden di¤erine aktar›lmas›n› emrettim.
5 Ve bu levhalar› nas›l haz›rlad›¤›m daha sonra anlat›lacakt›r;
ve ﬂimdi iﬂte, kald›¤›m yerden
sözlerime devam edece¤im; ve
bunu, kutsal yaz›lar›n korunmas› ve halk›m›n bilgisine sunulmas› için yap›yorum.
6 Bununla birlikte, levhalara
kutsal olmad›¤›n› düﬂündü¤üm
hiçbir ﬂeyi yazm›yorum. Ve ﬂimdi, ben hata yaparsam, benden
önce yazanlar da hata yapm›ﬂt›r;
baﬂkalar› hata yapt› diye kendimi ba¤›ﬂlatmaya çal›ﬂm›yorum;
ancak, insan oldu¤um için, içimdeki zay›fl›klardan ötürü kendimi kusurlu buluyorum.
7 Çünkü baz› kimselerin gerek
ruh gerekse beden aç›s›ndan
büyük de¤er verdi¤i ﬂeyleri,
baﬂkalar› hiçe say›p ayaklar› alt›nda çi¤ner. Evet, insanlar
‹srail’in gerçek Tanr›s›n› bile
kendi ayaklar› alt›nda çi¤nerler.
Ayaklar› alt›nda çi¤nerler diyorum, ama bunu baﬂka bir ﬂekilde söylemek gerekirse, O’nu
hiçe sayarlar ve verdi¤i ö¤ütlerin sesine kulak asmazlar.
8 Ve iﬂte O, mele¤in sözlerine
göre, babam Yeruﬂalem’den
ayr›ld›ktan alt› yüz y›l sonra
dünyaya gelecektir.
9 Ve dünya kendi kötülükleri
yüzünden O’nu bir hiç olarak
yarg›layacakt›r; bu nedenle,
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O’nu kamç›larlar ve O buna
katlan›r; ve O’na vururlar ve O
buna katlan›r. Evet, O’nun surat›na tükürürler ve O buna sevgi
dolu ﬂefkati ve insançocuklar›na
olan sabr› yüzünden katlan›r.
10 Ve M›s›r’dan kölelikten ç›kar›lan ve ayr›ca çölde O’nun
taraf›ndan korunan atalar›m›z›n
Tanr›s› olan, evet, ‹brahim’in,
‹shak’›n ve Yakup’un Tanr›s›,
Zenok’un sözlerine göre yukar›
kald›r›lmak ve Neum’un sözlerine göre çarm›ha gerilmek ve
öldü¤ü zaman denizdeki adalarda yaﬂayacak olanlara, özellikle ‹srail Evi’nden olanlara
verilecek iﬂaret olan üç günlük
karanl›k hakk›nda konuﬂan
Zenos’un sözlerine göre bir mezara konulmak için kendisini bir
insan olarak, mele¤in dedi¤i
gibi kötülerin eline teslim eder.
11 Çünkü peygamber ﬂöyle
konuﬂtu: O gün Rab Tanr› hiç
kuﬂkusuz, bütün ‹srail Evi’ni
ziyaret edecektir; do¤ruluklar›
nedeniyle baz›lar›na kendi sesiyle büyük sevinci ve kurtuluﬂu
bildirecek, di¤erlerine ise gücüyle gönderdi¤i gök gürültüleri ve ﬂimﬂeklerle, kas›rgalarla,
ateﬂle ve dumanla ve karanl›k
sisle ve yerin yar›lmas›yla ve
yerden yükselecek da¤larla
konuﬂacakt›r.
12 Ve bütün bu ﬂeyler kesinlikle olacakt›r, diyor Peygamber
Zenos. Ve yeryüzündeki kayalar
çatlay›p yar›lacak ve yerin iniltileri yüzünden denizdeki adalarda bulunan krallar›n ço¤u
Tanr›’n›n Ruhu’nun etkisiyle:
“Do¤an›n Tanr›s› ac› çekiyor!”
diye hayk›racaklar.
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13 Ve Yeruﬂalem’dekilere gelince, diyor peygamber: ‹srail’in
Tanr›s›n› çarm›ha gerdikleri ve
yüreklerini baﬂka bir tarafa
çevirdikleri, iﬂaretleri ve mucizeleri ve ‹srail’in Tanr›s›’n›n
gücünü ve görkemini reddettikleri için bütün halklar taraf›ndan cezaland›r›lacaklar.
14 Ve yüreklerini baﬂka bir
tarafa çevirdikleri ve ‹srail’in
Kutsal›’n› hor gördükleri için,
diyor peygamber: Ömür boyu
göçebe gibi dolaﬂacaklar, ölecekler ve bir ›sl›k sesi, bir masal
konusu olacaklar ve bütün uluslar taraf›ndan nefret edilecekler.
15 Buna ra¤men, onlar yüreklerini bir daha ‹srail’in Kutsal›’ndan çevirmedikleri gün
geldi¤inde, diyor peygamber:
O zaman ‹srail’in Kutsal›, onlar›n atalar›yla yapm›ﬂ oldu¤u
antlaﬂmalar› hat›rlayacak.
16 Evet, iﬂte o zaman ‹srail’in
Kutsal› denizdeki adalarda yaﬂayanlar› hat›rlayacak; evet ve
peygamber Zenos’un söyledi¤i
gibi ‹srail Evi’nden olan herkesi dünyan›n dört bir taraf›ndan
toplayaca¤›m, diyor Rab.
17 Evet ve bütün dünya
Rab’bin kurtuluﬂunu görecek,
diyor peygamber: Her ulus, sülale, dil ve halk kutsanacak.
18 Ve ben Nefi, bu ﬂeyleri halk›m› belki Fidye ile Kurtar›c›lar›
Rab’bi hat›rlamaya ikna edebilirim, diye yazd›m.
19 Bu nedenle, öyle olur da bu
ﬂeyler ‹srail Evi’nin eline geçer
diye bütün ‹srail Evi’ne sesleniyorum.
20 Çünkü iﬂte, Ruh’un Yeruﬂalem’dekiler için içimde uyand›r-
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d›¤› kayg›lar bütün eklemlerimi
zay›flatacak bir ﬂekilde beni
yoruyor; çünkü Rab, merhamet
ederek geçmiﬂteki peygamberlere gösterdi¤i gibi onlar›n baﬂ›na
gelecekleri bana da göstermeseydi, ben de ölüp giderdim.
21 Ve Rab, kuﬂkusuz onlarla
ilgili her ﬂeyi geçmiﬂteki peygamberlere gösterdi; ve bizim
baﬂ›m›za gelecekleri de birçok
kiﬂiye gösterdi; bu nedenle,
bunlar› bilmemiz gerekir; çünkü
bütün olacaklar pirinç levhalarda yaz›l›d›r.
22 ﬁimdi, öyle oldu ki ben
Nefi kardeﬂlerime bunlar› ö¤rettim; ve öyle oldu ki onlara
Rab’bin baﬂka ülkelerde, eskiden yaﬂam›ﬂ olan insanlar aras›nda neler yapt›¤›n› bilmeleri
için pirinç levhalardaki yaz›lar›n ço¤unu okudum.
23 Ve onlara Musa kitaplar›nda
yaz›l› olan birçok ﬂeyi de okudum; ama onlar› Fidye ile Kurtar›c›lar› Rab’be inanmaya tam
olarak ikna edebilmek için ‹ﬂaya
peygamberin yazd›klar›ndan
okudum; çünkü faydalanabilmemiz ve bilgi ö¤renebilmemiz
için bütün kutsal yaz›lar› kendimizle karﬂ›laﬂt›rd›m.
24 Bu nedenle, onlara ﬂöyle diyerek konuﬂtum: ‹srail Evi’nin
k›r›lan bir dal›, onlardan geriye
kalan bir parça olan sizler, peygamberin sözlerini dinleyin; bütün ‹srail Evi için yaz›lm›ﬂ olan
peygamberin sözlerini dinleyin
ve onlar› kendinizle karﬂ›laﬂt›r›n
ki kendilerinden koptu¤unuz
kardeﬂleriniz gibi sizin de umudunuz olsun; çünkü peygamber
ﬂöyle yazm›ﬂt›r.
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20. BÖLÜM
Rab, amaçlar›n› ‹srail’e aç›klar —
Onlar ac›lar f›r›n›ndan seçilenlerdir ve Babil’den ç›kmalar› gerekir
—‹ﬂaya 48. Bölüm ile karﬂ›laﬂt›r›n.
m.ö. tahminen 588–570 y›llar›.
‹srail ad›yla ça¤r›lan ve Yahuda sular›ndan ya da vaftiz sular›ndan ç›kan ey Yakup Evi kulak ver ve bunu dinle: Rab’bin
ad›yla yemin edersiniz ve
‹srail’in Tanr›s›’n›n ad›n› anars›n›z; ama onlar ne hakikatla ne
de do¤rulukla yemin ederler.
2 Yine de kutsal ﬂehirden olduklar›n› söylerler; fakat Ordular›n Rabbi olan ‹srail’in
Tanr›s›na dayanmazlar; evet,
O’nun ad› Ordular›n Rabbi’dir.
3 ‹ﬂte, geçmiﬂte olanlar› baﬂlang›çtan beri bildirdim; ve onlar
benim a¤z›mdan ç›kt›lar ve onlar› gösterdim. Onlar› ans›z›n
gerçekleﬂtirdim.
4 Ve bunu, senin inatç› ve boynunun demir kiriﬂten ve aln›n›n
tunçtan oldu¤unu bildi¤im için
yapt›m.
5 Ve baﬂlang›çtan beri sana bildirdim; olmadan önce olanlar›
sana gösterdim; ve onlar› ﬂöyle
demenden korktu¤um için sana
gösterdim: Onlar› putum yapm›ﬂt›r; ve oyma putum ve dökme putum onlar› emretmiﬂtir.
6 Bütün bunlar› görüp iﬂittin;
ve bunlar› itiraf etmeyecek misin? Ve sana ﬂimdiden yeni ﬂeyler, hatta gizli ﬂeyler gösterdim,
ama sen onlar› ö¤renmedin.
7 Onlar baﬂlang›çta de¤il, ﬂimdi yarat›ld›; sen onlar› duymadan önce de sana bildirildi; öyle
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ki: “‹ﬂte ben bunlar› biliyordum” demeyesin.
8 Evet ve sen iﬂitmedin; evet,
bilmedin; evet, o zamandan beri
kula¤›n aç›lmad›; çünkü çok
hainlik edece¤ini biliyordum ve
daha ana rahminden sana yasay› çi¤neyen deniliyordu.
9 Yine de, ad›m›n hat›r› için
öfkemi geciktiriyorum ve sayg›nl›¤›mdan ötürü seni kovup
atmayay›m diye kendimi tutuyorum.
10 Çünkü iﬂte, seni ar›tt›m; seni
ac›lar f›r›n›n›n içinden seçtim.
11 Kendi hat›r›m için, evet,
bunu kendi hat›r›m için yapaca¤›m; çünkü ad›m›n kirletilmesine izin vermem ve görkemimi
baﬂkas›na vermem.
12 Ey Yakup ve ça¤›rd›¤›m
‹srail bana kulak ver: çünkü Ben
O’yum; ilk Ben’im ve son da
Ben’im.
13 Elim dünyan›n temelini de
att› ve sa¤ elim gökleri yayd›.
Onlar› ça¤›r›nca, birlikte dikilip dururlar.
14 Hepiniz toplan›n ve dinleyin; onlar›n aras›ndan kim bu
ﬂeyleri onlara bildirdi? Rab onu
sevmiﬂtir; evet ve bu kiﬂi onlar
arac›l›¤›yla bildirdi¤i Rab’bin
sözlerini yerine getirecektir ve
Rab’bin murat etti¤ini Babil’e
yapacakt›r; ve O’nun kolu Kildaniler’in üzerine inecektir.
15 Ayr›ca, diyor Rab: Ben Rab,
evet, konuﬂtum; evet, bunlar›
duyurmas› için onu ça¤›rd›m;
onu getirdim ve o kendisini
zengin edecek.
16 Bana yaklaﬂ›n; sizden sakl›
konuﬂmad›m; baﬂlang›çtan beri,
bildirildi¤i zamandan beri ko-

46
nuﬂtum; ve Rab Tanr› ve O’nun
Ruhu beni gönderdi.
17 Ve Rab, seni Fidye ile Kurtaran, ‹srail’in Kutsal› ﬂöyle diyor:
Onu Ben gönderdim, sana neyin
faydal› oldu¤unu ö¤reten, yürüyece¤in yolda seni güden Rab
Tanr›n bunu yapt›.
18 Keﬂke emirlerimi dinleseydin! O zaman huzurun bir ›rmak
gibi, do¤rulu¤un da denizin
dalgalar› gibi olurdu.
19 Soyun da kum gibi ve içinden ç›kan evlatlar onun taneleri
gibi olurdu; karﬂ›mdan ad› kesilip at›lmazd› ve yok olmazd›.
20 Babil’den ç›k›n; Kildaniler’den kaç›n; ilahilerin sesiyle
bildirin; dünyan›n ucuna kadar anlat›p ﬂöyle deyin: Rab,
hizmetkâr› Yakup’u fidye ile
kurtard›.
21 Ve onlar› çöllerden geçirirken susamad›lar; onlar için kayadan sular ak›tt›; kayay› da
yard› ve sular f›ﬂk›rd›.
22 Ve Rab bütün bunlar› yapmas›na, hatta daha büyük ﬂeyleri yapmas›na ra¤men, kötülere
huzur yoktur, diyor Rab.
21. BÖLÜM
Mesih, Yahudi olmayan uluslar›n
›ﬂ›¤› olacak ve tutuklular› özgür
b›rakacak — ‹srail son günlerde
Tanr›’n›n gücüyle bir araya toplanacak — Krallar onlar›n lalalar›
olacak — ‹ﬂaya 49’la karﬂ›laﬂt›r›n.
m.ö. tahminen 588–570 y›llar›.
Ve yine: Kulak verin ey ‹srail
Evi! Halk›m›n çobanlar›n›n
kötülükleri yüzünden sürüden
kopan ve kovulan sizler; evet,
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sürüden kopup baﬂka ülkelere
da¤›lm›ﬂ olan sizler, siz ki benim
halk›mdans›n›z, ey ‹srail Evi! Ey
adalar, beni dinleyin ve uzaktaki siz insanlar kulak verin;
Rab, beni ana rahmindeyken
seçti; anam›n karn›ndayken
ad›m› and›.
2 Ve a¤z›m› keskin bir k›l›ç
gibi yapt›; elinin gölgesinde
beni gizledi ve beni cilal› bir ok
yapt›; kendi ok k›l›f›nda beni
saklad›.
3 Ve bana ﬂöyle dedi: Ey ‹srail,
sen benim onur duyaca¤›m
hizmetkâr›ms›n.
4 Bunun üzerine: “Boﬂuna
emek verdim, gücümü hiçbir
ﬂey için boﬂuna harcad›m; elbette, yarg›m Rab’den ve görevim
Tanr›’dand›r” dedim.
5 Ve ﬂimdi, Yakup’u tekrar
O’na getirip kendisinin hizmetkâr› olmam için beni daha ana
rahmindeyken oluﬂturan Rab
ﬂöyle diyor: ‹srail toplanmasa
bile, ben yine de Rab’bin gözünde onurland›r›laca¤›m ve Tanr›m benim gücüm olacak.
6 Ve O diyor: Yakup oymaklar›n› yeniden yerlerine dikmek
ve ‹srail’in esirgenmiﬂ olanlar›n›
geri getirmek için hizmetkâr›m
olman o kadar zor de¤il. Seni
ayr›ca bir ›ﬂ›k olarak Yahudi olmayan uluslara verece¤im; öyle
ki dünyan›n uçlar›na kadar benim kurtar›ﬂ›m olas›n.
7 ‹nsan›n hor gördü¤ü, uluslar›n i¤rendi¤i, hükümdarlar›n
kölesi olan adama, ‹srail’in Kurtar›c›s› ve Kutsal› olan Rab ﬂöyle
diyor: Rab sad›k oldu¤u için,
krallar görüp aya¤a kalkacak,
prensler de secde edecekler.
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8 Rab ﬂöyle diyor: Zaman›
geldi¤inde sizi duydum, ey
denizdeki adalar! Ve kurtuluﬂ
gününde size yard›m ettim; ve
sizi koruyaca¤›m ve halka antlaﬂma olarak, dünyay› kurmas›
ve ›ss›z kalm›ﬂ olan miraslar›
paylaﬂt›rmas› için hizmetkâr›m› sana verece¤im.
9 Öyle ki tutuklulara: “Ç›k›n”,
karanl›klarda oturanlara “Kendinizi gösterin” diyebilirsiniz.
Onlar yollarda otlayacaklar ve
her tepede otlaklar› olacak.
10 Ne ac›kacaklar, ne de susayacaklar; ne s›cak ne de güneﬂ
onlar› vuracak; çünkü onlara
merhamet eden onlara yol gösterecek, hatta onlara su p›narlar›
boyunca rehberlik edecek.
11 Ve bütün da¤lar›m› yol
edece¤im ve büyük yollar›m
yükselecek.
12 Ve o zaman, ey ‹srail Evi,
iﬂte bunlar uzaktan; ve iﬂte
bunlar kuzeyden ve bat›dan,
ﬂunlar da Sinim ülkesinden
gelecekler.
13 ‹lahiler söyleyin, ey gökler!
Neﬂeyle dol, ey yeryüzü! Çünkü, do¤uda olanlar›n ayaklar›
art›k yerini bulacak; ve ilahiler
söylemeye baﬂlay›n ey da¤lar!
Çünkü onlar bir daha cezaland›r›lmayacak; çünkü Rab, halk›n›
teselli etti ve s›k›nt› çeken halk›na merhamet edecek.
14 Fakat iﬂte Sion: “Rab beni
b›rakt› ve Rabbim beni unuttu”
dedi. Ancak Rab unutmad›¤›n›
gösterecek.
15 Çünkü kad›n emzikteki çocu¤unu unutabilir mi ki, kendi
rahminin o¤luna ac›mas›n?
Evet, onlar unutabilirler, fakat
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Ben seni unutmayaca¤›m, Ey
‹srail Evi.
16 ‹ﬂte, ellerimin ayas›na seni
iﬂledim; duvarlar›n daima karﬂ›mda.
17 Çocuklar›n seni öldürenlere
karﬂ› tez gelecekler ve seni harap edenler ise çekip gidecekler.
18 Gözlerini kald›r›p çevrene
bir bak! Bütün bu insanlar toplan›yorlar ve sana geliyorlar.
Ve Ben nas›l varsam, diyor Rab:
Onlar›n hepsini süs gibi tak›nacaks›n ve bir gelin gibi onlar›
kuﬂanacaks›n.
19 Çünkü viran ve ›ss›z yerlerin ve harap edilmiﬂ ülken, orada oturanlar yüzünden ﬂimdi
bile çok dar gelecek; ve seni
yutanlar uzaklaﬂacaklar.
20 ‹lk çocu¤unu yitirdikten
sonra sahip olaca¤›n çocuklar,
yeniden kulaklar›na: “Buras›
bana çok dar geliyor; bana oturabilece¤im bir yer ver” diyecekler.
21 O zaman yüre¤inden diyeceksin: Ben evlatlar›ndan olmuﬂ,
tek baﬂ›na tutsak olarak öteye
beriye dolaﬂmakta iken bunlar›
bana kim peyda etti? Ve bunlar›
kim büyüttü? ‹ﬂte, ben yaln›z
kalm›ﬂt›m; bunlar neredeydiler?
22 Rab Tanr› ﬂöyle diyor: ‹ﬂte
Yahudi olmayan uluslara elimi
kald›raca¤›m ve halka sanca¤›m› dalgaland›raca¤›m; ve onlar
senin o¤ullar›n› kollar›nda getirecekler ve k›zlar›n onlar›n
omuzlar›nda taﬂ›nacak.
23 Ve krallar sana lala ve onlar›n kraliçeleri sana dad› olacaklar; önünüzde yere e¤ilip sizi
selamlayacaklar ve aya¤›n›z›n
tozunu yalayacaklar; ve sen bi-
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leceksin ki Rab Ben’im; çünkü
beni bekleyenler utand›r›lmayacaklar.
24 Çünkü güçlünün elinden
kurban› al›nacak m›, ya da yasalara göre tutsak al›nanlar azat
olacak m›?
25 Fakat Rab ﬂöyle diyor: Güçlünün tutsaklar› bile elinden
al›nacak ve korkunç adam›n
kurban› kurtar›lacak; çünkü
seninle u¤raﬂanlarla, Ben u¤raﬂaca¤›m ve senin çocuklar›n›
Ben kurtaraca¤›m.
26 Ve sana iﬂkence edenlere
kendi etlerini yedirece¤im;
kendi kanlar› ile tatl› ﬂarap içmiﬂ gibi sarhoﬂ olacaklar; ve
bütün insanl›k bilecek ki Ben
Rab, senin Kurtar›c›n ve seni
Fidye ile Kurtaran’›m; Yakup’un Güçlüsü benim.
22. BÖLÜM
‹srail bütün yeryüzüne da¤›lacak
— Yahudi olmayan uluslar ‹srail’i
son günlerde Sevindirici Haber’le
besleyip büyütecekler — ‹srail bir
araya toplanacak ve kurtulacak —
Kötüler saman gibi yanacak —
ﬁeytan›n krall›¤› yok edilecek ve
ﬂeytan ba¤lanacak. m.ö. tahminen
588– 570 y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki ben Nefi,
pirinç levhalara iﬂlenmiﬂ olan
bu yaz›lar› okuduktan sonra
kardeﬂlerim bana gelip ﬂöyle
dediler: Bu okudu¤un ﬂeylerin
anlam› nedir? ‹ﬂte bunlar›n bedene göre de¤il, ruha göre olacak ruhsal gerçeklere göre mi
anlaﬂ›lmas› gerekiyor?
2 Ve ben Nefi onlara: “‹ﬂte
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bunlar peygambere Ruh’un
sesiyle aç›klanm›ﬂt›r; çünkü
bedene göre insançocuklar›n›n
baﬂ›na gelecek her ﬂey Ruh
arac›l›¤›yla peygamberlere bildirilir” dedim.
3 Bu nedenle, okudu¤um ﬂeyler hem geçici hem de ruhsal
olaylarla ilgilidir; çünkü öyle
gözüküyor ki ‹srail Evi er ya da
geç bütün yeryüzüne ve üstelik
bütün uluslar›n aras›na da¤›t›lacakt›r.
4 Ve iﬂte, Yeruﬂalem’dekilerin
bilgisinden çoktan beridir uzak
kalm›ﬂ birçok insan var. Evet,
oymaklar›n büyük ço¤unlu¤u
uzaklara götürülmüﬂ ve denizdeki adalara oraya buraya
da¤›t›lm›ﬂlard›r; ve nerede olduklar›n› hiçbirimiz bilmiyoruz; bütün bildi¤imiz uzaklara
götürülmüﬂ olduklar›d›r.
5 Ve onlar uzaklara götürüldükten sonra, onlar›n hakk›nda
ve ayr›ca ‹srail’in Kutsal› yüzünden gelecekte da¤›l›p baﬂkalar›yla kar›ﬂacak olan herkesin
hakk›nda ﬂöyle peygamberlikte
bulunulmuﬂtur: Çünkü onlar
‹srail’in Kutsal›’na karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›racaklar; bu nedenle, bütün uluslar›n aras›na
da¤›t›lacaklar ve bütün insanlar onlardan nefret edecek.
6 Buna ra¤men, onlar Yahudi
olmayan uluslar taraf›ndan bak›l›p beslendikten ve Rab, elini
Yahudi olmayan uluslara kald›r›p onlar› bir sancak gibi yukar› kald›rd›ktan ve çocuklar›
onlar›n kollar›nda ve k›zlar›
onlar›n omuzlar›nda taﬂ›nd›ktan sonra, bak›n bu sözü edilen
ﬂeyler geçici ﬂeylerdir; çünkü
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Rab’bin atalar›m›zla yapt›¤› antlaﬂmalar böyledir; ve bunlar›n
gelecekte bizimle ve ayr›ca ‹srail
Evi’nden olan bütün kardeﬂlerimizle ilgisi vard›r.
7 Ve bu demektir ki bütün
‹srail Evi da¤›t›l›p baﬂka uluslar›n aras›na kar›ﬂt›r›ld›ktan
sonra, bir gün gelecek ki Rab
Tanr›, Yahudi olmayan uluslar›n aras›nda, evet, hem de
bu topraklar üzerinde güçlü
bir ulus yetiﬂtirecektir ve
soyumuz onlar taraf›ndan
da¤›t›lacakt›r.
8 Ve soyumuz da¤›t›ld›ktan
sonra Rab Tanr›, Yahudi olmayan uluslar›n aras›nda soyumuz
için büyük bir de¤er taﬂ›yacak
ola¤anüstü bir iﬂ yapmaya baﬂlayacakt›r; bu nedenle, bunlar
onlar›n Yahudi olmayan uluslar taraf›ndan bak›l›p beslenmelerine ve onlar›n kollar›nda
ve omuzlar›nda taﬂ›nmalar›na
benzetilebilir.
9 Ve bu ola¤anüstü iﬂ Yahudi
olmayan uluslar için de de¤er
taﬂ›yacakt›r ve sadece Yahudi
olmayan uluslar için de¤il, fakat bütün ‹srail Evi için de de¤er taﬂ›yacakt›r; çünkü onlara
Göklerdeki Baba’n›n ‹brahim’le
yapt›¤› antlaﬂmalar› bildirecektir: “Senin soyun arac›l›¤›yla
yeryüzündeki sülalelerin hepsi
kutsanacakt›r” diye söyler.
10 Ve kardeﬂlerim, ﬂunu bilmenizi isterim ki Rab, bütün
uluslar›n gözü önünde kolunu
s›vamad›kça yeryüzündeki sülalelerin hiçbiri kutsanamaz.
11 Bu nedenle Rab Tanr›,
bütün uluslar›n gözleri önünde ‹srail Evi’nden olanlara
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antlaﬂmalar›n› ve Sevindirici
Haber’ini getirerek kolunu s›vamaya baﬂlayacakt›r.
12 Bu nedenle Rab onlar› yeniden tutsakl›ktan ç›karacak ve
onlar kendilerinin miras› olan
topraklarda bir araya toplanacaklar; ve belirsizlikten ve karanl›ktan ç›kar›lacaklar; ve
Kurtar›c›’lar›n›n ve Fidye ile
Kurtaran’lar›n›n, ‹srail’in Güçlüsü Rab oldu¤unu anlayacaklard›r.
13 Ve bütün dünyan›n fahiﬂesi olan o büyük ve i¤renç kilise
ise kendi kan›nda bo¤ulacak;
çünkü kendi aralar›nda savaﬂacaklar, ellerindeki k›l›çlar› kendi
baﬂlar›na düﬂecek ve kendi kanlar›yla sarhoﬂ olacaklard›r.
14 Ve ey ‹srail Evi sana karﬂ›
savaﬂacak her ulus birbirine girecek ve Rab’bin halk›n› tuza¤a
düﬂürmek isteyenler ise kendi
kazd›klar› kuyuya düﬂeceklerdir. Ve Sion’a karﬂ› savaﬂanlar›n
hepsi yok edilecek ve Rab’bin
do¤ru yollar›n› sapt›ran o koca
fahiﬂe, evet, o büyük ve i¤renç
kilise y›k›l›p toza topra¤a kar›ﬂacak ve onun y›k›l›ﬂ› büyük
olacakt›r.
15 Çünkü iﬂte ﬂöyle diyor peygamber: ﬁeytan›n insançocuklar›n›n yüreklerinde hiçbir güce
sahip olamayaca¤› zaman h›zla
yaklaﬂ›yor; çünkü gururlular›n
ve kötülük yapanlar›n saman
gibi olacaklar› gün yak›nda geliyor ve onlar›n yak›lmalar› gereken gün geliyor.
16 Çünkü Tanr›’n›n tüm gazab›n›n bütün insançocuklar›n›n
üzerine boﬂalaca¤› gün yak›nda geliyor; çünkü O, kötülerin
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do¤rular› yok etmesine izin
vermeyecektir.
17 Bu nedenle Tanr›, do¤rular› kendi gücüyle koruyacakt›r;
hatta tüm öfkesini ya¤d›rmak
ve düﬂmanlar›n› ateﬂ ile yok etmek zorunda kalsa bile, do¤rular korunacakt›r. Bunun için
do¤rular›n korkmas›na gerek
yoktur; çünkü peygamber ﬂöyle diyor: Ateﬂle de olsa onlar
kurtulacakt›r.
18 ‹ﬂte kardeﬂlerim, size söylüyorum ki bütün bunlar k›sa bir
süre içinde olacak; evet, hatta
kan, ateﬂ ve duman bulutlar› gelecektir; ve bütün bunlar mutlaka bu dünyada olacakt›r; ve e¤er
öyle olur da ‹srail’in Kutsal›’na
karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›r›rlarsa, bütün bunlar bedene göre
insanlar›n baﬂ›na gelecektir.
19 Çünkü iﬂte, do¤rular yok
olmayacak; Sion’a karﬂ› savaﬂanlar›n tümünün kovulup
at›laca¤› zaman kesinlikle gelecektir.
20 Ve Rab, kesinlikle halk› için
bir yol haz›rlayacak ve Musa’n›n söyledi¤i ﬂu sözlerin yerine
gelmesini sa¤layacakt›r: Tanr›n›z Rab, size benim gibi bir
peygamber gönderecek; onun
söyledi¤i her ﬂeyi dinleyeceksiniz. Ve öyle olacak ki bu peygamberi dinlemeyenler, halk›n
aras›ndan kovulup at›lacaklar.
21 Ve ﬂimdi ben Nefi, size Musa’n›n sözünü etti¤i bu peygamberin ‹srail’in Kutsal› oldu¤unu
bildiririm; bu nedenle, O do¤rulukla yarg›layacakt›r.
22 Ve do¤rular›n korkmas›na
gerek yoktur; çünkü yenilmeyecek olanlar onlard›r. Ancak in-
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sançocuklar› aras›nda ﬂeytan›n
krall›¤› kurulacakt›r; bu krall›k
bedende yaﬂayanlar›n aras›nda
kurulacakt›r.
23 Çünkü kazanç sa¤lamak
için kurulan bütün kiliselerin ve
insan bedeni üzerinde güç kazanmak için kurulan bütün
kiliselerin ve dünya gözünde
popüler olmak için kurulan kiliselerin ve bedensel tutkular›
ve maddi istekleri doyurmaya
çal›ﬂan ve her türlü kötülü¤ü
yapmak isteyen kiliselerin, evet,
sonuçta ﬂeytan›n krall›¤›na ait
olan herkesin korkup tir tir titremesi ve sars›lmas› gereken gün
yak›nda gelecektir; yerin dibine
geçecek olanlar onlard›r; saman
gibi yan›p kül olacak olanlar
onlard›r; ve bunlar peygamberin söyledi¤i gibi olacakt›r.
24 Ve do¤rular›n, a¤›ldaki
buza¤›lar gibi bak›l›p beslenece¤i ve ‹srail’in Kutsal›’n›n
egemenlikle ve güçle ve yetkiyle ve büyük bir görkemle
hüküm sürece¤i zaman h›zla
yaklaﬂmaktad›r.
25 Ve O, çocuklar›n› dünyan›n
dört bir taraf›ndan toplar; ve
koyunlar›n› sayar, onlar da
O’nu tan›r; ve tek bir sürü ve tek
bir çoban olacakt›r; ve O koyunlar›n› otlatacak ve onlar O’nda
otlaklar›n› bulacaklard›r.

26 Ve halk›n›n do¤rulu¤undan
dolay›, ﬂeytan›n gücü kalmam›ﬂt›r; bu nedenle ﬂeytan y›llarca
ba¤l› kalacakt›r; çünkü halk›n
yürekleri üzerinde hiçbir gücü
yoktur; çünkü halk do¤ruluk
içinde yaﬂar ve yöneten ‹srail’in
Kutsal›’d›r.
27 Ve ﬂimdi iﬂte, ben Nefi, bütün bunlar›n bedene göre gerçekleﬂece¤ini size söylerim.
28 Fakat iﬂte, öyle olur da tövbe
ederlerse, bütün uluslar, sülaleler, diller ve halklar, ‹srail’in
Kutsal› ile birlikte güvenlik
içinde yaﬂayacaklard›r.
29 Ve ﬂimdi ben Nefi, yazd›klar›ma burada son veriyorum;
çünkü bu konularda daha çok
konuﬂmaktan ﬂimdilik çekiniyorum.
30 Bu nedenle kardeﬂlerim,
pirinç levhalara yaz›lm›ﬂ olan
bu ﬂeylerin do¤ru oldu¤unu
düﬂünmenizi isterim; ve bunlar,
insan›n Tanr›’n›n emirlerine itaat etmesi gerekti¤ine tan›kl›k
ederler.
31 Bu nedenle, tan›kl›k edenlerin ve bunlar› ö¤retenlerin
yaln›z babamla ben oldu¤umuzu sanmay›n. Bu nedenle
emirlere itaat eder ve sonuna
kadar dayan›rsan›z, son günde
kurtulacaks›n›z. Ve bu böyledir. Amin.

‹kinci Nefi Kitab›
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ehi’nin ölümü anlat›l›r. Nefi’nin kardeﬂleri ona baﬂ kald›r›r.
Rab, Nefi’yi çöle gitmesi için uyar›r. Nefi’nin çölde geçirdi¤i
yolculuklar ve baﬂ›ndan geçen di¤er olaylar.
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1. BÖLÜM
Lehi bir özgürlük ülkesi hakk›nda
peygamberlikte bulunur—‹srail’in
Kutsal›n› reddederlerse, Lehi’nin
soyu da¤›t›lacak ve cezaland›r›lacakt›r—Lehi, o¤ullar›na do¤ruluk
z›rh›n› kuﬂanmalar›n› ö¤ütler. m.ö.
tahminen 588–570 y›llar›.

V

E ﬂimdi öyle oldu ki ben
Nefi, kardeﬂlerime ö¤retmeyi bitirdikten sonra babam›z
Lehi de onlara birçok ﬂey söyledi ve Rab’bin onlar› Yeruﬂalem
ülkesinden ç›karmakla kendileri
için ne kadar büyük bir iﬂ yapm›ﬂ oldu¤unu onlara anlatt›.
2 Ve babam onlara denizde ç›kard›klar› isyanlar› hakk›nda ve
canlar›n› ba¤›ﬂlayan Tanr›’n›n
merhameti hakk›nda konuﬂtu;
öyle ki deniz onlar› yutmam›ﬂt›.
3 Ve Lehi onlara ayr›ca elde
ettikleri bu vaadedilmiﬂ diyar
hakk›nda konuﬂtu. Yeruﬂalem
ülkesinden kaçmam›z için bizi
uyaran Rab’bin ne kadar merhametli oldu¤unu anlatt›.
4 Çünkü iﬂte Lehi: “Bir görüm
gördüm; bu yüzden Yeruﬂalem’in yerle bir oldu¤unu biliyorum; ve e¤er Yeruﬂalem’de
kalm›ﬂ olsayd›k, biz de mahvolacakt›k” dedi.
5 Fakat, dedi Lehi: Çekti¤imiz
s›k›nt›lara ra¤men, bütün di¤er
ülkelerden daha seçkin olan bir
ülkeyi, vaadedilmiﬂ bir diyar›
elde ettik; bu ülke, Rab Tanr›’n›n benimle yapt›¤› antlaﬂmaya göre soyuma miras kalacak
bir ülkedir. Evet, Rab yapt›¤›
antlaﬂma ile bu ülkeyi bana,
çocuklar›ma ve ayr›ca O’nun
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eliyle baﬂka ülkelerden buraya
getirilecek herkese sonsuza dek
vermiﬂtir.
6 Bu nedenle, ben Lehi, içimdeki Ruh’un etkisiyle Rab’bin
eliyle getirilmedikçe, bu ülkeye hiç kimsenin gelmeyece¤ine
dair peygamberlik ederim.
7 Bu nedenle bu ülke O’nun
buraya getirece¤i kimselere
adanm›ﬂt›r. Ve e¤er öyle olur da
onlar Tanr›’n›n verdi¤i emirlere
göre O’na hizmet ederlerse, bu
ülke onlar için bir özgürlük ülkesi olacakt›r; bu nedenle onlar
hiçbir zaman tutsakl›¤a düﬂmeyeceklerdir; tutsakl›¤a düﬂerlerse, bunun nedeni yapt›klar›
kötülükler olacakt›r; çünkü kötülük artarsa, bu ülke onlar için
lanetlenecek, ancak do¤rular
için sonsuza dek kutsanacakt›r.
8 Ve iﬂte bu ülkenin henüz di¤er uluslar›n bilgisinden gizli
tutulmas›nda bir hikmet vard›r;
çünkü iﬂte, bir çok ulus bu ülkeyi istila edebilir, sonunda miras
olarak hiçbir yer kalmayabilir.
9 Bu nedenle, ben Lehi’ye söz
verildi ki Rab Tanr›’n›n Yeruﬂalem ülkesinden ç›karaca¤›
kimseler O’nun emirlerini yerine getirdikleri sürece, bu ülkede refaha kavuﬂacaklar ve bu
ülkenin sahibi olabilmeleri için
tüm di¤er uluslar›n bilgisinden
uzak tutulacaklar. Ve e¤er öyle
olur da O’nun emirlerini yerine
getirirlerse, bu ülkede bereketlenecekler ve hiç kimse, onlar›
rahats›z etmeyecek ve miraslar›
olan bu ülkeyi ellerinden alamayacakt›r; ve onlar sonsuza dek
güven içinde yaﬂayacaklard›r.
10 Fakat iﬂte, Rab’bin elinden
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öylesine büyük nimetler gördükten sonra — dünyan›n ve
bütün insanl›¤›n yarat›l›ﬂ› hakk›nda bilgileri varken, Rab’bin
dünyan›n yarat›l›ﬂ›ndan beri
yapm›ﬂ oldu¤u yüce ve ola¤anüstü iﬂleri bilirken, kendilerine inançla her ﬂeyi yapabilecek
bir güç verilmiﬂken, baﬂlang›çtan beri bütün emirlere sahipken ve O’nun sonsuz iyili¤i sayesinde bu vaadedilen de¤erli
diyara getirilmiﬂken, bir gün
gelecek ki onlar yavaﬂ yavaﬂ
inançlar›n› kaybedecekler — iﬂte söylüyorum, e¤er o gün gelir
de Kurtar›c›lar› ve Tanr›lar›,
‹srail’in Kutsal›’n›, gerçek
Mesih’i reddederlerse, iﬂte Adil
Olan’›n yarg›s› onlar›n üzerine
inecektir.
11 Evet, O baﬂka uluslar› onlar›n yan›na getirip onlara güç verecek, sahip olduklar› topraklar›
ellerinden alacak ve onlar› darmada¤›n edip cezaland›racakt›r.
12 Evet, bir kuﬂak gelip di¤eri
giderken, cinayetler iﬂlenecek
ve aralar›nda büyük felaketler
yaﬂanacakt›r; bu nedenle o¤ullar›m, sizlerin bunlar› hat›rlaman›z›, evet, sözlerime kulak
vermenizi dilerim.
13 Ah, keﬂke derin uykunuzdan, evet, bu cehennem uykusundan uyansan›z da ba¤l›
oldu¤unuz bu zincirleri, insançocuklar›n› ba¤layan ve onlar›
tutsak olarak sonsuz sefalet ve
elem uçurumuna do¤ru sürükleyen bu korkunç zincirleri
üzerinizden silkip atsan›z.
14 Uyan›n ve tozun içinden
kalk›n ve bedenini yak›nda hiçbir yolcunun geri dönmedi¤i,
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so¤uk ve sessiz bir mezara koyaca¤›n›z titrek bir baban›n sözlerini dinleyin; birkaç gün daha
buraday›m ve bütün dünyan›n
gitti¤i yoldan ben de gidece¤im.
15 Fakat iﬂte, Rab ruhumu cehennemden fidye ile kurtard›;
O’nun yüceli¤ini gördüm ve
O’nun sevgi dolu kollar› beni
sonsuza dek sard›.
16 Ve dilerim ki sizler Rab’bin
yasalar›na ve yarg›lar›na uymay› hat›rlars›n›z; iﬂte baﬂtan beri
ruhumun kayg›s› bu olmuﬂtur.
17 Yüre¤im zaman zaman çekti¤im ac›larla ezildi, çünkü yüreklerinizin kat›l›¤›ndan dolay›
Tanr›n›z Rab’bin tüm öfkesiyle
üzerinize gelmesinden, kovulman›zdan ve sonsuza kadar yok
olman›zdan endiﬂe duydum.
18 Baﬂka bir deyiﬂle, kuﬂaklar
boyu sürecek bir lanete u¤raman›zdan, k›l›ç ve k›tl›kla yoklanman›zdan ve nefret edilmenizden ve ﬂeytan›n iste¤i ve
tutsakl›¤› alt›nda yerlerde sürüklenmenizden korktum.
19 Ey o¤ullar›m dilerim, bu
ﬂeyler sizin baﬂ›n›za gelmez;
fakat siz Rab’bin seçti¤i ve kay›rd›¤› bir halk olas›n›z. Fakat
iﬂte, O’nun istedi¤i olacakt›r;
çünkü O’nun yollar› sonsuza
dek do¤ruluktur.
20 Ve Rab ﬂöyle dedi: Emirlerimi yerine getirdi¤iniz ölçüde,
bu ülkede refaha kavuﬂacaks›n›z; fakat emirlerimi yerine
getirmezseniz, huzurumdan
kovulacaks›n›z.
21 Ve ﬂimdi ruhumun sizlerle
sevinç duymas› ve yüre¤imin
bu dünyadan mutluluk içinde
sizlerden ayr›labilmesi ve
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mezara üzüntülü ve kederli bir
ﬂekilde gitmemem için art›k tozun içinden kalk›n, o¤ullar›m
ve adam olun; ve tek bir yürek
ve tek bir düﬂünceyle her konuda birlik olmaya karar verin
ki tutsakl›¤a düﬂmeyesiniz.
22 Öyle ki ac› bir lanete u¤ramay›n ve ayr›ca adil olan Tanr›’n›n hoﬂnutsuzlu¤unu üzerinize
çekmeyin ki y›k›ma, evet, hem
ruhun hem de bedenin sonsuz
y›k›m›na u¤ramay›n.
23 O¤ullar›m uyan›n, do¤ruluk
z›rh›n› kuﬂan›n. Sizi ba¤layan
zincirleri üzerinizden silkip
at›n ve karanl›ktan ç›k›p tozun
içinden kalk›n art›k.
24 Muhteﬂem görüntülere tan›k olan ve Yeruﬂalem’den ayr›ld›¤›m›zdan beri emirleri yerine
getiren ve Tanr›’n›n elinde, bizi
bu vaadedilen diyara getirmek
için bir araç olan kardeﬂinize
karﬂ› bir daha baﬂ kald›rmay›n;
çünkü o olmasayd›, çölde açl›ktan ölürdük; yine de onun can›na k›ymaya çal›ﬂt›n›z; evet ve
kardeﬂiniz sizin yüzünüzden
çok ac› çekti.
25 Ve sizin yüzünüzden kardeﬂiniz daha çok ac› çekecek
diye son derece korkuyorum
ve bundan endiﬂe duyuyorum;
çünkü iﬂte, onu üzerinizde güç
ve yetki elde etmeye çal›ﬂmakla
suçlad›n›z; ama ben onun üzerinizde güç ve yetki elde etmeye
çal›ﬂmad›¤›n›, ancak Tanr›’n›n
yüceli¤i ve sizin sonsuz mutlulu¤unuz için çal›ﬂ›p didindi¤ini biliyorum.
26 Ve sizinle aç›k bir ﬂekilde
konuﬂtu¤u için söylenip durdunuz. Sizinle sert bir dille
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konuﬂtu¤unu söylüyorsunuz;
onun size k›zd›¤›n› söylüyorsunuz; fakat iﬂte, onun sertli¤i
kendisinde bulunan Tanr›’n›n
güçlü sözünün sertli¤iydi; ve
sizin öfke diye adland›rd›¤›n›z,
Tanr›’dan gelen ve sizin kötülüklerinizi cesur bir ﬂekilde
ortaya koyan onun söylemeden
edemeyece¤i bir gerçekti.
27 Ve itaat etmeniz için onun
size emir vermesi, Tanr›’n›n
gücünün mutlaka onunla birlikte oldu¤unu gösterir. Fakat iﬂte
konuﬂan o de¤ildi, ama onun
içinde bulunan, konuﬂmas› için
onun a¤z›n› açan Rab’bin Ruhu’ydu; öyle ki susmak onun
elinde de¤ildi.
28 Ve ﬂimdi o¤lum Laman ve
ayr›ca Lemuel ile Sam ve ayr›ca
‹smail’in o¤ullar› olan siz o¤ullar›m, iﬂte, Nefi’nin sesine kulak
verirseniz, mahvolmazs›n›z. Ve
e¤er ona kulak verirseniz, size
bir kutsama, evet, hem de ilk
kutsamam› b›rakaca¤›m.
29 Fakat ona kulak vermezseniz, ilk kutsamam›, evet, hatta
kutsamam› geri al›r›m ve bu
kutsama Nefi’nin üzerinde
kal›r.
30 Ve ﬂimdi Zoram, sana söylüyorum: Bak, sen Laban’›n
uﬂa¤›s›n; Yeruﬂalem ülkesinden
getirilmene ra¤men, o¤lum
Nefi’nin daima gerçek bir arkadaﬂ› olaca¤›n› biliyorum.
31 Bu nedenle sad›k kald›¤›n
için senin soyun, onun soyu ile
birlikte bereketlenecek; öyle ki
uzun bir süre bu topraklarda
refah içinde yaﬂayacaklar; ve
aralar›nda kötülük olmad›kça,
bu topraklar üzerindeki hiçbir
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ﬂey onlar›n mutlulu¤unu sonsuza kadar engelleyemeyecek
ve rahatlar›n› bozamayacak.
32 Bu nedenle, e¤er Rab’bin
emirlerini yerine getirirseniz,
Rab bu ülkeyi senin soyunun
o¤lumun soyuyla birlikte güven
içinde yaﬂamas› için kutsayacak.
2. BÖLÜM
Fidye ile kurtuluﬂ Kutsal Mesih’in
arac›l›¤›yla gelir — Varolmak ve
ilerlemek için seçme özgürlü¤ü
(irade) gereklidir — Adem insanlar›n var olmas› için düﬂmüﬂtür
— ‹nsanlar özgürlük ve sonsuz
yaﬂam› seçmekte özgürdür. m.ö.
tahminen 588–570 y›llar›.
Ve ﬂimdi sana söylüyorum Yakup: Sen çölde s›k›nt›l› günlerimde do¤an ilk çocu¤umsun.
Ve iﬂte, çocuklu¤unda kardeﬂlerinin kabal›¤› yüzünden birçok
ac› ve s›k›nt› çektin.
2 Buna ra¤men çölde do¤an ilk
o¤lum Yakup, sen, Tanr›’n›n yüceli¤ini bilirsin ve O, senin s›k›nt›lar›n› iyili¤ine çevirecektir.
3 Bu nedenle, senin ruhun
kutsanacak ve kardeﬂin Nefi ile
güven içinde yaﬂayacaks›n; ve
günlerin Tanr›’n›n hizmetinde
geçecek. Bu nedenle, Fidye ile
Kurtaran’›n do¤rulu¤u sayesinde senin kurtuldu¤unu biliyorum; çünkü vakti geldi¤inde,
O’nun insanlar› kurtarmak için
gelece¤ini gördün.
4 Ve genç yaﬂta O’nun yüceli¤ini gördün; bu nedenle O’nun
bedende iken hizmet edece¤i
kimseler gibi sen de kutsanacaks›n; çünkü Ruh dün, bugün ve

sonsuza dek ayn›d›r. Ve yol insan›n düﬂüﬂünden beri haz›rlanm›ﬂt›r ve kurtuluﬂ ücretsizdir.
5 Ve insanlara iyiyi kötüden
ay›rabilmeleri için yeterince bilgi verilmiﬂtir. Ve yasa insanlara
verilmiﬂtir. Ve yasaya göre hiç
kimse hakl› ç›kamaz; baﬂka bir
deyiﬂle, yasa uyar›nca insanlar›n Tanr› ile olan iliﬂkileri kesilmiﬂtir. Evet, geçici yasaya göre
onlar›n Tanr› ile olan iliﬂkileri
kopmuﬂtur; ve ruhsal yasaya
göre de ölürler, iyilikten ayr›l›p
sonsuza dek periﬂan olurlar.
6 Bu nedenle, fidye ile kurtuluﬂ
Kutsal Mesih’in sayesinde ve
O’nun arac›l›¤›yla gelir; çünkü
O lütuf ve gerçek doludur.
7 ‹ﬂte O, yasan›n gereklerini
yerine getirmek için yüre¤i k›r›k ve ruhu piﬂmanl›k duyan
herkesin ad›na kendisini günaha kurban olarak sunar ve O’ndan baﬂka hiç kimse yasan›n
gereklerini yerine getiremez.
8 Bu nedenle, bütün bunlar›n
dünyada yaﬂayanlara bildirilmesi çok önemlidir. Öyle ki
dirilecek ilk kiﬂi olarak, ölülerin diriliﬂini gerçekleﬂtirebilmek amac›yla can›n› bedenen
feda edecek ve Ruh’un gücüyle
onu tekrar geri alacak olan
Kutsal Mesih’in erdemleri,
merhameti ve lütfu arac›l›¤›yla
olmad›kça, hiç kimsenin Tanr›’n›n huzurunda yaﬂayamayaca¤›n› bilsinler.
9 Bu nedenle, Tanr›’ya sunulan ilk ürün O’dur, öyle ki O,
bütün insançocuklar› için arac›l›k edecektir ve O’na inananlar kurtulacaklard›r.
10 Ve O, herkese arac› oldu-
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¤undan, bütün insanlar Tanr›’ya
gelir; bu nedenle, onlar Tanr›’da
bulunan gerçe¤e ve kutsall›¤a
göre, O’nun taraf›ndan yarg›lanmak üzere, O’nun huzurunda duracaklard›r. Bu nedenle,
Kutsal Olan’›n verdi¤i yasan›n
gere¤i olarak öngörülen cezay›
uygulamak, öngörülen mutlulu¤a z›t olarak kefaretin gereklerini yerine getirir.
11 Çünkü her ﬂeyin bir z›tt›n›n
olmas› gerekir. E¤er her ﬂeyin
bir z›tt› olmazsa, ey çölde do¤an
ilk o¤lum, o zaman do¤ruluk
var olamazd›; ne kötülük, ne
kutsall›k, ne periﬂanl›k, ne iyi
ne de kötü bir ﬂey olabilirdi. Bu
nedenle, her ﬂeyin bir bütün
olarak birleﬂmesi gerekir; dolay›s›yla, her ﬂey tek bir beden
olsayd›, bu bedenin ne yaﬂam›
ne ölümü, ne çürümesi ne çürümezli¤i, ne mutlulu¤u ne
periﬂanl›¤›, ne duygusu ne de
duygusuzlu¤u olan bir ölü olarak kalmas› gerekirdi;
12 Bu nedenle, bu bütünlük
boﬂuna yarat›lm›ﬂ olurdu; dolay›s›yla yarat›l›ﬂ›n›n hiçbir amac›
olmazd›. Dolay›s›yla bu, Tanr›’n›n hikmetini ve O’nun sonsuz
amaçlar›n› ve ayn› zamanda
O’nun kudretini ve merhametini ve adaletini mutlaka yok
ederdi.
13 Ve e¤er siz yasa yoktur derseniz, günah›n da olmad›¤›n›
söylersiniz. E¤er günah yoktur
derseniz, do¤ruluk da yoktur
demiﬂ olursunuz. Ve e¤er do¤ruluk yoksa, mutluluk da olmayacakt›r. Ve do¤ruluk ve mutluluk yoksa, ceza ve periﬂanl›k da
yoktur. Ve bütün bunlar yoksa,
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Tanr› da yok demektir. Ve Tanr›
yoksa, biz de yokuz ve dünya da
yoktur; çünkü o zaman hiçbir
ﬂey yarat›lamazd›; ne etkileyecek, ne de etkilenecek bir ﬂey
olurdu; dolay›s›yla her ﬂeyin
yok olmas› gerekirdi.
14 Ve ﬂimdi o¤ullar›m, bunlar›
size yararlanman›z ve ö¤renmeniz için söylüyorum; çünkü bir
Tanr› vard›r ve O, hem gö¤ü
hem yeri ve yerde ve gökte olan
her ﬂeyi, hem etkileyen hem de
etkilenen her ﬂeyi yaratm›ﬂt›r.
15 Ve O, ilk anne ve babam›z›
ve k›rdaki hayvanlar› ve havadaki kuﬂlar› ve k›sacas› yarat›lm›ﬂ olan her ﬂeyi yaratt›ktan
sonra, Tanr›’n›n, insan›n son
durumu ile ilgili olarak sonsuz
amaçlar›n› gerçekleﬂtirebilmesi
için her ﬂeyin bir z›tt›n›n olmas›
gerekiyordu; hatta yaﬂam a¤ac›na z›t olarak yasak meyvenin
de olmas› gerekiyordu; bunlardan biri tatl›, di¤eri ise ac›yd›.
16 Bu nedenle, Rab Tanr› insan›
istedi¤i gibi hareket etmekte özgür b›rakt›. Dolay›s›yla, insan
meyvelerden birinin veya di¤erinin çekicili¤iyle etkilenmeden
kendi baﬂ›na hareket edemezdi.
17 Ve ben Lehi, okuduklar›ma
dayanarak Tanr›’n›n bir mele¤inin bu yaz›lan ﬂeylere göre
cennetten düﬂmüﬂ oldu¤unu
var say›yorum; dolay›s›yla o,
Tanr›’n›n gözünde kötü olan
ﬂeyi yapmaya çal›ﬂt›¤› için ﬂeytan olmuﬂtur.
18 Ve kendisi Cennet’ten düﬂüp sonsuza dek periﬂan oldu¤u
için, bütün insanlar› da periﬂan
etmeye çal›ﬂt›. Onun için, her
yalan›n babas› olan ﬂeytan, hatta
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o yaﬂl› y›lan, bu yüzden Havva’ya: “Yasak meyveden yiyin,
ölmezsiniz. Tersine iyiyi ve kötüyü bilerek Tanr› gibi olacaks›n›z” dedi.
19 Ve Adem ile Havva yasak
meyveden yedikten sonra Aden
bahçesinden topra¤› iﬂlemeleri
için kovuldular.
20 Ve onlar›n çocuklar› oldu;
evet, hatta tüm insanl›k ailesi
onlar›n çocuklar›d›r.
21 Ve Tanr›’n›n iste¤iyle, bedende yaﬂarken tövbe edebilsinler diye insançocuklar›n›n ömrü
uzat›ld›; bu nedenle, onlar›n
durumu bir denenme durumu
oldu ve Rab Tanr›’n›n insançocuklar›na verdi¤i emirler uyar›nca ömürleri uzat›ld›. Çünkü
O, bütün insanlara tövbe etmesini emretti; çünkü bütün insanlara, anneleri ve babalar›
yasay› çi¤nedikleri için onlar›n
kayboldu¤unu gösterdi.
22 Ve ﬂimdi iﬂte, Adem yasay›
çi¤nemeseydi, düﬂmez, Aden
bahçesinde kal›rd›. Ve yarat›lan
her ﬂeyin yarat›ld›ktan sonraki
ayn› durumda kalmalar› gerekirdi; ve onlar›n sonsuza kadar
böyle kalmalar› gerekirdi ve
bunun bir sonu olmazd›.
23 Ve onlar›n çocuklar› olamazd›; bu yüzden ac›y› bilmedikleri için sevinç duymadan,
günah› tan›mad›klar› için de
iyilik yapmadan masum bir
durumda kal›rlard›.
24 Fakat iﬂte her ﬂey, her ﬂeyi
Bilen’in hikmetiyle oldu.
25 Adem, insanlar›n var olabilmesi için düﬂtü ve insanlar da
sevinebilmek için var oldular.
26 Ve zaman› geldi¤inde,
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Mesih insançocuklar›n› düﬂüﬂten fidye ile kurtarmak için
gelir. Ve insanlar düﬂüﬂten fidye ile kurtar›ld›klar› için, iyiyi
kötüden ay›rt etmeyi bilirler ve
sonsuza kadar özgürdürler; o
büyük ve son gündeki yasan›n
gerektirdi¤i ceza d›ﬂ›nda, Tanr›’n›n verdi¤i emirlere göre, hiçbir etki alt›nda kalmadan kendi
baﬂlar›na hareket edebilirler.
27 Bu nedenle insanlar bedende özgürdür ve insanlara gerekli olan her ﬂey verilmiﬂtir. Ve
onlar, bütün insanlar›n Yüce
Arac›s› sayesinde özgürlük ve
sonsuz yaﬂam› ya da ﬂeytan›n
gücü ve tutsakl›¤› alt›nda tutsakl›k ve ölümü seçmekte özgürdürler; çünkü ﬂeytan bütün
insanlar›n kendisi gibi periﬂan
olmas›n› ister.
28 Ve ﬂimdi o¤ullar›m, Yüce
Arac›’ya bakman›z›, O’nun yüce
emirlerine kulak vererek O’nun
sözlerine sad›k kalman›z› ve
Kutsal Ruhu’nun iste¤i do¤rultusunda sonsuz yaﬂam› seçmenizi diliyorum.
29 Ve bedenin isteklerine ve
içindeki kötülüklere uyarak
sonsuz ölümü seçmemenizi diliyorum; ﬂeytan›n ruhuna köle
etme gücünü ve sizi cehenneme
sürükleme gücünü veren budur;
öyle ki ﬂeytan kendi krall›¤›nda
size egemen olabilsin.
30 O¤ullar›m, bu denenme
zaman›m›n son günlerinde ﬂu
birkaç sözü hepiniz için söyledim ve peygamberin dediklerine göre iyi olan› seçtim. Ve
ruhlar›n›z›n sonsuz mutlulu¤undan baﬂka bir amac›m yoktur. Amin.
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3. BÖLÜM
Yusuf M›s›r’dayken bir görümde
Nefililer’i görür—Son zamanlar›n
Göreni Joseph Smith’le ilgili peygamberlikte bulunur; Musa’n›n
‹srail’i kurtaraca¤›n› ve Mormon
Kitab›’n›n geliﬂini görür. m.ö. tahminen 588–570 y›llar› .
Ve ﬂimdi en küçük o¤lum Yusuf, sana söylüyorum. Sen çölde
ac› dolu günlerimde do¤dun;
evet, en üzüntülü günlerimde
annen seni dünyaya getirdi.
2 E¤er öyle olur da ‹srail’in
Kutsal›’n›n emirlerini yerine getirirseniz, Rab çok de¤erli olan
bu ülkeyi sana, soyuna ve kardeﬂlerinin soyuna miras olarak
orada güvenle oturman›z için
sonsuza kadar kutsas›n.
3 Ve ﬂimdi, Yusuf, kederli günlerimde çölden getirdi¤im en
küçük o¤lum Rab seni sonsuza
dek bereketlesin; çünkü senin
soyun tamamen yok olmayacak.
4 Çünkü iﬂte, sen benim soyumun meyvesisin ve ben de
M›s›r’a tutsak olarak götürülen Yusuf’un soyundan›m. Ve
Rab’bin Yusuf’la yapt›¤› antlaﬂmalar çok büyüktü.
5 Bu nedenle, Yusuf bizim
günlerimizi gerçekten gördü.
Ve Rab Tanr›’n›n ‹srail Evi için
kendi soyunun meyvelerinden
adil bir dal ç›karaca¤›na dair
Rab’den söz ald›; bu Mesih de¤ilse de, ‹srail Evi’nden kopacak bir dald›r; yine de bu dal,
Rab’bin antlaﬂmalar›nda Mesih’in son günlerde Ruh’un
gücüyle kendilerine görünerek
onlar› karanl›ktan ayd›nl›¤a,
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evet, gizli karanl›ktan ve kölelikten özgürlü¤e ç›karaca¤›n›
hat›rlatmaktad›r.
6 Çünkü Yusuf gerçekten tan›kl›k ederek: “Rab Tanr›m, soyumun meyveleri için seçkin
bir gören ç›karacak” demiﬂtir.
7 Evet, Yusuf gerçekten ﬂöyle
dedi: Rab bana: “Senin soyunun
meyvelerinden seçkin bir gören
ç›karaca¤›m ve o, senin soyunun
meyveleri aras›nda büyük sayg›
görecek. Ve ona senin soyunun
meyveleri için, yani kendi kardeﬂleri için bir iﬂ yapmas›n› emredece¤im ki bu, onlar için çok
büyük bir de¤er taﬂ›yacak, hatta
atalar›nla yapt›¤›m antlaﬂmalar›
onlara bildirecek” dedi.
8 Ve ona verece¤im bu görevden baﬂka hiçbir iﬂ yapmamas›n› emredece¤im. Ve onu
gözümde de¤erli k›laca¤›m;
çünkü o benim iﬂimi yapacak.
9 Ve o da, halk›m› kurtarmak
için sizin içinizden ç›karaca¤›m›
söyledi¤im Musa gibi büyük
biri olacak, Ey ‹srail Evi.
10 Ve halk›n› M›s›r ülkesinden
ç›kar›p kurtarmas› için Musa’y›
yetiﬂtirece¤im.
11 Fakat senin soyunun meyvelerinden bir gören ç›karaca¤›m ve senin soyunun meyvelerine sözümü getirmesi için—ve
yaln›zca sözümü ö¤retmek için
de¤il, ayn› zamanda onlar›n aras›na gitmiﬂ olacak olan sözüme
onlar› inand›rmas› için — ona
güç verece¤im, diyor Rab.
12 Bu nedenle senin soyunun
meyveleri yazacak ve Yahuda
soyunun meyveleri de yazacak;
ve senin soyunun meyveleri taraf›ndan yaz›lacaklar ve Yahuda

59
soyunun meyveleri taraf›ndan
yaz›lacaklar birleﬂerek yanl›ﬂ
ö¤retileri çürütecek, çekiﬂmelere
son verecek ve senin soyunun
meyvelerinin aras›na bar›ﬂ getirip son günlerde atalar›na ve
ayr›ca benim antlaﬂmalar›ma
iliﬂkin onlara bilgi verecek, diyor Rab.
13 Ve Rab ﬂöyle diyor: Ey ‹srail
Evi, seni tekrar eski haline getirmek için bütün halk›m›n aras›nda iﬂime baﬂlayaca¤›m gün,
o gören zay›fl›ktan kurtar›l›p
güçlendirilecek.
14 Ve Yusuf böyle peygamberlik ederek: “‹ﬂte o göreni Rab
kutsayacak ve onu yok etmek
isteyenler bozguna u¤rayacaklar; çünkü soyumun meyveleri
ile ilgili olarak Rab’den ald›¤›m
bu söz yerine gelecektir. ‹ﬂte,
bu sözün yerine gelece¤inden
eminim” dedi.
15 Ve o benim ad›m› taﬂ›yacak
ve babas›n›n ad› da ayn› olacak.
Ve o bana benzeyecek; çünkü
Rab’bin onun eliyle yapaca¤› iﬂ,
Rab’bin gücüyle halk›m› kurtuluﬂa götürecektir.
16 Evet, Yusuf ﬂöyle peygamberlik etti: Ben bundan Musa’n›n gelece¤ine dair verilen söze
güvendi¤im kadar eminim;
çünkü Rab bana: “Senin soyunu sonsuza kadar koruyaca¤›m” dedi.
17 Ve Rab ﬂöyle dedi: Musa
ad›nda birini yetiﬂtirece¤im ve
ona bir de¤nekle güç verece¤im;
ve ona yazs›n diye yarg›lama
gücü verece¤im. Ancak çok konuﬂmas›n diye dilini çözmeyece¤im; çünkü onu konuﬂmada
güçlü yapmayaca¤›m. Ama ona
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kendi elimin parmaklar›yla yasam› yaz›p verece¤im ve ona
bir sözcü verece¤im.
18 Ve Rab ayr›ca bana ﬂunlar›
söyledi: Senin soyunun meyveleri için de bir gören ç›karaca¤›m ve ona da bir sözcü verece¤im. Ve Ben, iﬂte ona senin
soyunun meyveleri için soyunun meyvelerinin yaz›s›n› yazd›raca¤›m ve senin soyunun
sözcüsü bunu bildirecek.
19 Ve onun yazaca¤› sözler
benim hikmetime uygun olarak
senin soyunun meyvelerine gidecek olan sözlerdir. Ve sanki
senin soyunun meyveleri onlara tozun içinden sesleniyormuﬂ
gibi olacak; çünkü ben onlar›n
iman›n› biliyorum.
20 Ve onlar tozun içinden seslenecekler; evet, kendilerinden
sonra birçok kuﬂak geçip gitmiﬂ
olsa bile, kardeﬂlerini tövbe
etmeye ça¤›racaklar. Ve öyle
olacak ki onlar›n yakar›ﬂlar› sözlerinin sadeli¤iyle duyulacak.
21 ‹nançlar›ndan dolay› onlar›n sözleri, a¤z›mdan senin soyunun meyvesi olan onlar›n
kardeﬂlerine yay›lacak ve senin
atalar›nla yapt›¤›m antlaﬂmalar› hat›rlamalar› için, onlar›n
sözlerindeki zay›fl›¤› inançlar›ndan ötürü güçlü k›laca¤›m.
22 Ve ﬂimdi bak, o¤lum Yusuf,
atam geçmiﬂte böyle peygamberlik etti.
23 Bu nedenle, bu antlaﬂmadan
dolay› sen kutsand›n; çünkü
senin soyun yok edilmeyecek;
çünkü onlar kitaptaki sözlere
kulak verecekler.
24 Ve aralar›ndan güçlü biri
ç›kacak ve gerek sözüyle,
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gerekse yapt›klar›yla çok iyilik
edecek, son derece büyük inanc›yla Tanr›’n›n elinde bir araç
olacak ve güçlü mucizeler yapacak ve Tanr›’n›n gözünde
büyük olan iﬂi yaparak ‹srail
Evi’ni ve senin kardeﬂlerinin
soyunu eski haline getirecek.
25 Ve ﬂimdi ne mutlu sana Yusuf. Bak, sen daha küçüksün;
onun için a¤abeyin Nefi’nin
sözlerine kulak ver ve her ﬂey
sana söyledi¤im gibi olacak.
Ölmekte olan baban›n sözlerini
hat›rla. Amin.
4. BÖLÜM
Lehi, soyuna ö¤üt verir ve onlar›
kutsar — Vefat eder ve topra¤a verilir — Nefi, Tanr›’n›n iyili¤inden
dolay› sevinçle dolar — Sonsuza
dek Rab’be güven duyar. m.ö. tahminen 588–570 y›llar›.
Ve ﬂimdi ben Nefi, babam›n
sözünü etti¤i, M›s›r’a götürülen
Yusuf’la ilgili peygamberliklerden söz edece¤im.
2 Çünkü iﬂte, o gerçekten
bütün soyu hakk›nda peygamberlikte bulundu. Ve onun yazd›¤› peygamberliklerden daha
büyü¤ü pek yoktur. Ve o bizim
hakk›m›zda ve gelecek soyumuz hakk›nda peygamberlikte
bulundu; ve bunlar pirinç levhalar üzerinde yaz›l›d›r.
3 Bu nedenle babam, Yusuf’un peygamberlikleri hakk›nda
konuﬂmas›n› bitirdikten sonra
Laman’›n çocuklar›n›, o¤ullar›n› ve k›zlar›n› yan›na ça¤›rd›
ve onlara: “Bak›n, o¤ullar›m ve
k›zlar›m, sizler benim ilk evla-

60
d›m›n o¤ullar› ve k›zlar›s›n›z;
sözlerime iyi kulak vermenizi
istiyorum” dedi.
4 Çünkü Rab Tanr› ﬂöyle demiﬂtir: Emirlerimi yerine getirdi¤iniz ölçüde bu ülkede refaha
kavuﬂacaks›n›z; ve emirlerimi
yerine getirmedi¤iniz zaman da
huzurumdan kovulacaks›n›z.
5 Fakat iﬂte, o¤ullar›m ve k›zlar›m, sizlere bir kutsama b›rakmadan mezar›ma gidemiyorum;
çünkü iﬂte biliyorum ki yürümeniz gereken yolda yetiﬂtirilirseniz, o yoldan ﬂaﬂmazs›n›z.
6 Bu nedenle, e¤er lanetlenirseniz, iﬂte sizi kutsuyorum ki bu
lanet sizden al›n›p anne ve baban›z›n baﬂlar› üzerine düﬂsün.
7 Bu nedenle, sizi kutsad›¤›m
için Rab Tanr› sizin mahvolman›za izin vermeyecektir; dolay›s›yla size ve soyunuza sonsuza
dek merhamet gösterecektir.
8 Ve öyle oldu ki babam, Laman’›n o¤ullar›na ve k›zlar›na
söyleyeceklerini bitirince, Lemuel’in o¤ullar›yla k›zlar›n›n
huzuruna getirilmesini istedi.
9 Ve onlara ﬂöyle diyerek konuﬂtu: Bak›n, o¤ullar›m ve k›zlar›m, sizler ikinci o¤lumun o¤ullar› ve k›zlar›s›n›z; iﬂte size de
Laman’›n o¤ullar› ve k›zlar›na
b›rakt›¤›m ayn› kutsamay› b›rak›yorum; bu nedenle tamamen
yok olmayacaks›n›z ve sonunda
soyunuz kutsanacak.
10 Ve öyle oldu ki babam onlara söyleyeceklerini bitirince,
iﬂte ‹smail’in o¤ullar›na, evet
ve hatta ‹smail’in tüm ev halk›na konuﬂtu.
11 Ve onlara da söyleyeceklerini bitirince, Sam’la konuﬂtu ve
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ﬂöyle dedi: Ne mutlu sana ve
soyuna! Çünkü sen de kardeﬂin
Nefi gibi bu ülkeyi miras alacaks›n. Ve senin soyun, onun
soyundan say›lacak ve sen de
kardeﬂin gibi olacaks›n; ve senin
soyun da onun soyu gibi olacak;
ve sen yaﬂad›¤›n sürece bereketleneceksin.
12 Ve öyle oldu ki babam Lehi
yüre¤indeki duygulara ve içindeki Rab’bin Ruhu’nun sesine
kulak vererek bütün ev halk›na
konuﬂtuktan sonra iyice yaﬂland›. Ve öyle oldu ki vefat etti
ve topra¤a verildi.
13 Ve öyle oldu ki onun
ölümünden birkaç gün sonra
Laman ile Lemuel ve ‹smail’in
o¤ullar› Rab’bin uyar›lar›ndan
dolay› bana k›zd›lar.
14 Çünkü ben Nefi, Rab’bin
sözü uyar›nca onlarla konuﬂmak zorunda kalm›ﬂt›m; çünkü
ben de, ölmeden önce babam da
onlara pek çok ﬂey söylemiﬂtik;
bu sözlerin ço¤u di¤er levhalar›mda yaz›l›d›r; çünkü öbür
levhalar›mda daha çok tarihsel
olaylara yer verilmiﬂtir.
15 Ve bu levhalara ruhumla
ilgili gerçekleri ve pirinç levhalara iﬂlenmiﬂ olan kutsal yaz›lar›n ço¤unu yaz›yorum. Çünkü
ruhum kutsal yaz›lardan sevinç
duyar; ve yüre¤im onlar› derin
derin düﬂünür ve onlar› çocuklar›m›n ö¤renmesi ve yararlanmas› için yazar.
16 ‹ﬂte, ruhum Rab’le ilgili ﬂeylerden sevinç duyuyor ve yüre¤im sürekli olarak gördü¤üm
ve duydu¤um ﬂeyleri derin derin düﬂünüyor.
17 Rab büyük iyili¤iyle bana
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yüce ve harika iﬂlerini göstermiﬂ
olmas›na ra¤men, yüre¤im yine
de hayk›r›yor: Ah, ne zavall› bir
insan›m! Evet, yüre¤im bedenim yüzünden üzgün, ruhumsa
kötülüklerim yüzünden ac›lar
içinde.
18 Beni kolayl›kla saran ayartmalar ve günahlar yüzünden
çepeçevre kuﬂat›ld›m.
19 Sevinmek istedi¤im zaman,
yüre¤im günahlar›m yüzünden
inliyor; buna ra¤men kime güvenmiﬂ oldu¤umu biliyorum.
20 Tanr›m bana destek oldu;
çölde üzüntüler içindeyken O
bana yol gösterdi ve çok derin
sular›n üzerinde O beni korudu.
21 Sevgisi beni öylesine doldurdu ki bedenim sanki eriyip
yok olacakt›.
22 Düﬂmanlar›m› bozguna
u¤ratt›, onlar› karﬂ›mda titretti.
23 ‹ﬂte gündüzleri hayk›r›ﬂ›m›
duydu ve geceleri görümlerle
bana bilgi verdi.
24 Ve gündüzleri O’nun önünde bütün gücümle dua ederek
cesaretlendim; evet, sesimi göklere yükselttim ve melekler inip
bana hizmet ettiler.
25 Ve O’nun Ruhu’nun kanatlar› üzerinde bedenim çok yüksek da¤lara götürüldü. Ve gözlerim yüce ﬂeyler, evet, insan
için çok yüce olan ﬂeyler gördü;
bu yüzden onlar› yazmamam
emredildi.
26 Mademki böyle yüce ﬂeyler
gördüm ve Rab alçakgönüllü
davran›p insançocuklar›n›n aras›na büyük merhametiyle geldi,
öyleyse yüre¤im neden a¤l›yor
ve ruhum neden üzüntü vadisinde oyalan›yor ve bedenim
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neden eriyip gidiyor ve s›k›nt›lar›m yüzünden gücüm neden
gevﬂiyor?
27 Ve bedenim yüzünden
kendimi günaha niçin teslim
edeyim? Evet, denemelere niçin
yenik düﬂeyim, kötü olan yüre¤imde yer bulup huzurumu
bozsun ve can›m› s›ks›n diye
mi? Düﬂman›m yüzünden niçin
böyle öfkeliyim?
28 Uyan, ey ruhum! Art›k günaha boyun bükme. Sevin, ey
yüre¤im ve can düﬂman›na art›k
yer verme.
29 Düﬂmanlar›m›n yüzünden
art›k öfkelenme. S›k›nt›lar›m
yüzünden gücümün gevﬂemesine izin verme.
30 Sevin, ey yüre¤im ve Rab’be
seslenip de ki: Ya Rab, seni sonsuza dek övece¤im; evet, ruhum
seninle sevinç duyacak, Tanr›m,
kurtuluﬂumun kayas›.
31 Ya Rab can›m› kurtaracak
m›s›n? Beni düﬂmanlar›m›n
elinden kurtaracak m›s›n? Günah› görür görmez titreyecek
hale getirecek misin beni?
32 Cehennemin kap›lar› önümde her zaman kapal› kals›n;
çünkü yüre¤im k›r›k ve ruhum
piﬂmanl›k içinde! Ya Rab, do¤rulu¤unun kap›lar›n› önümde
kapama ki, alçak vadinin patikas›nda yürüyeyim ve düz yoldan kesinlikle ç›kmayay›m.
33 Ya Rab, beni do¤rulu¤un
giysisi ile kuﬂat! Ya Rab, bana
bir yol aç ki düﬂmanlar›mdan
kaçabileyim. Önümdeki yolu
düzle! Tökezleyece¤im bir taﬂ
koyma yoluma. Ama önümdeki
yolu aç ve benim yolumu de¤il,
düﬂmanlar›m›n yolunu kapat.
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34 Ya Rab, sana güvendim ve
sonsuza kadar da güvenece¤im.
Bedenin koluna güvenmeyece¤im; çünkü bedenin koluna
güvenen kiﬂinin lanetlendi¤ini
biliyorum. Evet, insana güvenen
ya da bedeni kendisine kol edinen lanetlenir.
35 Evet, Tanr›’n›n kendisinden
isteyene cömertçe verdi¤ini
biliyorum. Evet, yanl›ﬂ bir ﬂey
istemezsem, Tanr›m bana verecektir; onun için sesimi sana
do¤ru yükseltece¤im; evet, sana
yakaraca¤›m, Tanr›m, do¤rulu¤umun kayas›. ‹ﬂte, sesim
sonsuza dek sana do¤ru yükselecek, benim kayam ve sonsuz
Tanr›m. Amin.
5. BÖLÜM
Nefililer Lamanl›lar’dan ayr›l›rlar, Musa yasas›n› tutarlar ve bir
tap›nak inﬂa ederler — Lamanl›lar
inançs›zl›klar› yüzünden Rab’bin
huzurundan kovulur; lanetlenir
ve Nefililer’i cezaland›ran bir kamç›
olurlar. m.ö. tahminen 588–559
y›llar›.
‹ﬂte, öyle oldu ki ben Nefi, kardeﬂlerimin öfkesinden dolay›
Tanr›m Rab’be çok yakard›m.
2 Fakat iﬂte, bana k›zg›nl›klar›
öylesine artt› ki can›ma k›ymak
istediler.
3 Evet, bana karﬂ› söylenerek
ﬂöyle dediler: Küçük kardeﬂimiz
bize hükmedebilece¤ini san›yor;
ve onun yüzünden çok s›k›nt›
çektik; bu nedenle ﬂimdi onu öldürelim ki sözleriyle bir daha
can›m›z› s›kmas›n. Çünkü iﬂte,
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onun hükümdar›m›z olmas›n›
istemiyoruz; çünkü bu halka
hükmetmek, onun a¤abeyleri
olarak bize düﬂer.
4 ﬁimdi, bana karﬂ› söylendikleri her sözü bu levhalara yazm›yorum. Ama can›ma k›ymak
istediklerini söylemem bana
yeterli geliyor.
5 Ve öyle oldu ki Rab, ben
Nefi’yi uyard›; onlardan uzaklaﬂmam› ve benimle gelmek
isteyen herkesle birlikte çöle
kaçmam› buyurdu.
6 Bu nedenle öyle oldu ki ben
Nefi, ailemi ve Zoram’la ailesini
ve a¤abeyim Sam’› ve ailesini
ve küçük kardeﬂlerim Yakup’la
Yusuf’u ve k›z kardeﬂlerimi ve
benimle gelmek isteyen herkesi
yan›ma ald›m. Ve benimle birlikte gelenlerin hepsi Tanr›’n›n
uyar›lar›na ve vahiylerine inanan kiﬂilerdi; bu nedenle sözlerime kulak verdiler.
7 Ve çad›rlar›m›z› ve götürebilece¤imiz her ﬂeyi yan›m›za
al›p çölde günlerce yol ald›k.
Ve günlerce yol ald›ktan sonra
çad›rlar›m›z› kurduk.
8 Ve halk›m bu yere Nefi ad›n›
vermek istedi; bu yüzden buraya Nefi ad›n› verdik.
9 Ve benimle birlikte olan herkes üzerlerine Nefi halk› ad›n›
ald›lar.
10 Ve Musa yasas›na uygun
olarak, her konuda Rab’bin kararlar›n›, yasalar›n› ve emirlerini dikkatli bir ﬂekilde yerine
getirdik.
11 Ve Rab bizimleydi ve çok
baﬂar›l› olduk; çünkü tohum
ekiyor ve bol bol hasat topluyorduk. Ve sürüler, büyükbaﬂ
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hayvanlar ve her türlü hayvan
yetiﬂtirmeye baﬂlad›k.
12 Ve ben Nefi, daha önce
yazd›¤›m pirinç levhalar üzerine iﬂlenmiﬂ olan kay›tlar› ve
Rab’bin eliyle babam için haz›rlanm›ﬂ olan küreyi ya da pusulay› da yan›mda getirmiﬂtim.
13 Ve öyle oldu ki son derece
refaha kavuﬂtuk ve ülkede ço¤almaya baﬂlad›k.
14 Ve ben Nefi, ﬂimdi Lamanl›lar denen halk›n bir yolunu
bularak üzerimize sald›rmas›ndan ve bizi yok etmesinden
korktu¤um için Laban’›n k›l›c›n› ald›m ve ayn› ﬂekilde birçok
k›l›ç yapt›m; çünkü onlar›n
bana, çocuklar›ma ve halk›m
olarak ça¤r›lan bu insanlara karﬂ› duyduklar› kini biliyordum.
15 Ve halk›ma binalar yapmas›n› ve yörede fazlas›yla bulunan her türlü kereste ve demir
ve bak›r ve pirinç ve çelik ve
alt›n ve gümüﬂ gibi de¤erli madenleri iﬂlemelerini ö¤rettim.
16 Ve ben Nefi, Süleyman’›n
tap›na¤›n› örnek alarak bir tap›nak inﬂa ettim. Yaln›z tap›nak için o kadar çok de¤erli
malzeme kullanmad›m; çünkü
ülkede bunlar bulunmuyordu;
bu nedenle tap›na¤› Süleyman’›n tap›na¤› gibi inﬂa etmek mümkün olmad›. Ancak
yap› tarz› Süleyman’›n tap›na¤›na benziyordu ve iﬂçili¤i de
son derece iyiydi.
17 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
halk›ma çal›ﬂkan olmalar›n› ve
kendi elleriyle çal›ﬂmalar›n›
emrettim.
18 Ve öyle oldu ki onlar benim
krallar› olmam› istediler. Ancak,
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ben Nefi, onlar›n baﬂlar›nda bir
kral bulunmas›n› istemiyordum; yine de onlar için elimden
gelen her ﬂeyi yapt›m.
19 Ve iﬂte, kardeﬂlerimin yöneticisi ve ö¤retmeni olaca¤›ma
dair Rab’bin onlar hakk›nda
söyledi¤i sözler onlar için gerçekleﬂmiﬂ oldu. Dolay›s›yla beni
öldürmeye çal›ﬂt›klar› zamana
kadar, Rab’bin emirlerine uygun olarak onlar›n yöneticisi
ve ö¤retmeni olmuﬂtum.
20 Bu nedenle Rab’bin bana
verdi¤i söz yerine gelmiﬂ oldu.
Rab bana: “Senin sözlerini dinlemezlerse, onlar Rab’bin huzurundan kovulacaklar” demiﬂti.
Ve iﬂte, O’nun huzurundan
kovuldular.
21 Ve Rab, iﬂledikleri kötülüklerden dolay› onlar› lanete,
evet, ac› bir lanete u¤ratt›. Çünkü iﬂte, O’na karﬂ› yüreklerini
kat›laﬂt›rm›ﬂlar, çakmak taﬂ›
gibi olmuﬂlard›; dolay›s›yla, halk›m aç›k tenli, son derece güzel
ve sevimli insanlar olduklar›
için, Rab Tanr› halk›m› baﬂtan
ç›karmas›nlar diye onlar›n derisini karartt›.
22 Ve Rab Tanr› ﬂöyle dedi:
‹ﬂledikleri kötülüklerden tövbe
etmezlerse, onlar› halk›n için
i¤renç k›laca¤›m.
23 Ve onlar›n soyuyla kar›ﬂanlar›n soyu da lanetlenecek;
çünkü onlar da ayn› lanete u¤rayacak. Ve Rab böyle buyurdu
ve dedi¤i gibi oldu.
24 Ve üzerlerindeki lanet
yüzünden, içleri ﬂeytanl›k ve
hilekârl›k dolu tembel bir halk
oldular ve avlanmak için çöl-
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deki y›rt›c› hayvanlar›n peﬂine
düﬂtüler.
25 Ve Rab Tanr› bana ﬂöyle
dedi: Onlar soyuna beni hat›rlatacak bir kamç› olacak; ve soyun
beni unutup sözümü dinlemezlerse, onlar taraf›ndan yok oluncaya kadar k›rbaçlanacaklar.
26 Ve öyle oldu ki ben Nefi,
Yakup ve Yusuf’u yurdumuzda
yaﬂayan halk›m›n üzerine bir rahip ve ö¤retmen olarak atad›m.
27 Ve öyle oldu ki mutlu bir
ﬂekilde yaﬂad›k.
28 Ve Yeruﬂalem’den ayr›lmam›z›n üzerinden otuz y›l geçmiﬂti.
29 Ve ben Nefi, haz›rlad›¤›m
levhalar üzerine halk›m›n o
güne kadar olan kay›tlar›n› tutmuﬂtum.
30 Ve öyle oldu ki Rab Tanr›
bana: “Baﬂka levhalar haz›rla ve
bunlara gözümde iyi say›lan,
halk›na yararl› olacak birçok
ﬂey yazacaks›n” dedi.
31 Bu nedenle, ben Nefi, Rab’bin emirlerine uymak için gidip
bu levhalar› haz›rlad›m ve üzerlerine bu ﬂeyleri yazd›m.
32 Ve bunlara Tanr›’n›n hoﬂuna gidecek ﬂeyleri yazd›m.
Ve halk›m Tanr›’dan gelen ﬂeylerden hoﬂnutsa, bu levhalara
yazd›klar›mdan da hoﬂnut olacakt›r.
33 Ve e¤er halk›m, kendi tarihleri ile ilgili ayr›nt›lar› ö¤renmek
isterse, bunu haz›rlad›¤›m di¤er
levhalarda aramal›d›r.
34 Ve aradan k›rk y›l geçti¤ini
söylemekle yetiniyorum; ve
daha ﬂimdiden kardeﬂlerimizle
savaﬂlara ve çat›ﬂmalara girdik.
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6. BÖLÜM

Yakup, Yahudi tarihini anlat›r:
Yahudiler’in Babil’deki tutsakl›¤›n› ve geri dönüﬂlerini, ‹srail’in
Kutsal›’n›n hizmetini ve çarm›ha
geriliﬂini, Yahudi olmayan uluslar›n yard›mlar›n› ve Yahudiler’in
Mesih’e inand›klar› son günlerde
eski durumlar›na nas›l getirileceklerini anlat›r. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Nefi’nin kardeﬂi Yakup’un,
Nefi halk›na söyledi¤i sözler:
2 ‹ﬂte sevgili kardeﬂlerim, ben
Yakup, Tanr› taraf›ndan ça¤r›ld›m ve O’nun kutsal düzenine
göre atand›m; ve bir kral veya
koruyucu olarak gördü¤ünüz
ve güvenli¤iniz için ona güvendi¤iniz kardeﬂim Nefi taraf›ndan kutsand›m; iﬂte, bildi¤iniz gibi size birçok konuda
konuﬂtum.
3 Dile¤im ruhunuzun huzur
içinde olmas›d›r, bu nedenle
size yeniden konuﬂaca¤›m.
Evet, sizler için kayg›m büyük;
ve bunun hep böyle oldu¤unu
siz de biliyorsunuz. Çünkü
sizleri tüm gayretimle teﬂvik
etmeye çal›ﬂt›m ve sizlere babam›n sözlerini ö¤rettim; ve
sizlere dünyan›n yarat›l›ﬂ›ndan beri yaz›lm›ﬂ her konuda
konuﬂtum.
4 Ve ﬂimdi iﬂte, sizlere olanlardan ve olacaklardan söz etmek istiyorum; bu nedenle size
‹ﬂaya’n›n sözlerini okuyaca¤›m.
Ve bunlar kardeﬂimin sizlere
konuﬂmam› istedi¤i sözlerdir.
Ve bunlar› sizin iyili¤iniz için,
Tanr›n›z›n ad›n› ö¤renesiniz ve

O’nu yüceltesiniz diye söylüyorum.
5 Ve ﬂimdi sizlere okuyacaklar›m ‹ﬂaya’n›n bütün ‹srail Evi
hakk›nda söyledikleridir; dolay›s›yla bunlar sizlerle k›yaslanabilir; çünkü sizler ‹srail Evi’ndensiniz. Ve siz ‹srail Evi’nden
oldu¤unuz için ‹ﬂaya taraf›ndan söylenen birçok ﬂey sizlerle k›yaslanabilir.
6 Ve ﬂimdi onun konuﬂtu¤u
sözler ﬂunlard›r: Rab Tanr› ﬂöyle
diyor: Elimi Yahudi olmayan
uluslara do¤ru kald›raca¤›m ve
onlara sanca¤›m› açaca¤›m; ve
senin o¤ullar›n› kucaklar›nda
getirecekler ve senin k›zlar›n›
s›rtlar›nda taﬂ›yacaklar.
7 Ve krallar, sana lala ve kraliçeleri sana dad› olacaklar; yere
kapan›p ayaklar›n›n tozunu
yalayacaklar; ve sen bileceksin
ki Rab benim; çünkü beni bekleyenler utand›r›lmayacaklar.
8 Ve ﬂimdi, ben Yakup bu
sözler üzerinde biraz durmak
istiyorum. Çünkü iﬂte Rab geldi¤imiz yer olan Yeruﬂalem’dekilerin öldürüldü¤ünü ve
tutsak olarak götürüldü¤ünü
bana gösterdi.
9 Buna ra¤men Rab, bana onlar›n tekrar geri dönece¤ini
gösterdi. Ve ayr›ca bana ‹srail’in
Kutsal› Rab Tanr›’n›n kendisini
onlara bedende gösterece¤ini
de gösterdi; ve bunlar› bana
söyleyen mele¤in dediklerine
göre, ‹srail’in Kutsal› kendisini
gösterdikten sonra O’nu k›rbaçlay›p çarm›ha gerecekler.
10 Ve onlar ‹srail’in Kutsal›’na karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›r›p
inatç›l›k ettikten sonra, iﬂte
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‹srail’in Kutsal›’n›n yarg›s› onlar›n üzerine gelecek. Ve gün
gelecek ki onlar ac› çekecek,
cezalar›n› bulacaklar.
11 Bu nedenle mele¤in dedi¤i
ﬂekilde, onlar oradan oraya sürüklendikten sonra, ço¤u bedensel ac› çekecek, ama inananlar›n
dualar› sayesinde yok olmalar›na izin verilmeyecek; darmada¤›n edilecekler, cezaland›r›lacaklar ve nefret edilecekler; yine
de Rab onlara merhamet gösterecek; Kurtar›c›lar›n›n kim
oldu¤unu ö¤rendikten sonra,
miraslar› olan ülkelerde yeniden bir araya toplanacaklar.
12 Ve peygamberin yaz›p
sözünü etti¤i Yahudi olmayan
uluslara ne mutlu; çünkü iﬂte
olur da onlar tövbe edip Sion’a
karﬂ› savaﬂmazlar ve o büyük
ve i¤renç kiliseyle birleﬂmezlerse, kurtulacaklard›r; çünkü
Rab Tanr› çocuklar›yla yapt›¤›
antlaﬂmalar› yerine getirecektir; ve peygamberin bu ﬂeyleri
yazmas›n›n nedeni budur.
13 Bu nedenledir ki Sion’a
ve Rab’bin antlaﬂmal› halk›na
karﬂ› savaﬂanlar, onlar›n ayaklar›n›n tozunu yalayacaklar;
ve Rab’bin halk› utand›r›lmayacakt›r. Çünkü Rab’bin halk›
O’nu bekleyenlerdir; çünkü
onlar hâlâ Mesih’in geliﬂini
bekliyordur.
14 Ve iﬂte, peygamberin dediklerine göre Mesih onlar›
kurtarmak için ikinci kez elini
uzatacak; dolay›s›yla kendisine
inand›klar› gün geldi¤inde, onlar›n düﬂmanlar›n› yok ederek
büyük bir zafer ve güçle kendisini onlara gösterecek ve ken-
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disine inananlardan hiçbirini
yok etmeyecek.
15 Ve O’na inanmayanlarsa
ateﬂle ve kas›rgayla ve depremlerle ve cinayetlerle ve salg›n
hastal›klarla ve k›tl›klarla yok
olup gidecekler. Ve onlar Rab’bin Tanr› oldu¤unu ve ‹srail’in
Kutsal› oldu¤unu bilecekler.
16 Çünkü güçlünün elinden
çapul mal› al›nacak m›, ya da
yasalara göre tutsak al›nanlar
serbest b›rak›lacak m›?
17 Fakat Rab ﬂöyle diyor: Hatta güçlünün tutsaklar› elinden
al›nacak ve korkunç adam›n
çapul mal› kurtulacak; çünkü
Güçlü Tanr› antlaﬂma yapt›¤›
halk›n› kurtaracak. Çünkü Rab
ﬂöyle diyor: Seninle çekiﬂenle
ben çekiﬂece¤im.
18 Ve sana eziyet edenlere kendi etlerini yedirece¤im ve tatl›
ﬂarap ile oldu¤u gibi kendi
kanlar›yla sarhoﬂ olacaklar; ve
bütün insanl›k bilecek ki Ben
Rab, senin Kurtar›c›n ve seni
Fidye ile Kurtaran’›m, Yakup’un Güçlüsü benim.
7. BÖLÜM
‹ﬂaya, Mesih’ten söz eder — Mesih
alimlerin diliyle konuﬂacak—Kendisine vuranlara s›rt›n› dönecek
— O yenilgiye u¤ramayacak —
‹ﬂaya 50 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
Evet, çünkü Rab ﬂöyle diyor:
Senden ayr›ld›m m›, yoksa seni
sonsuza dek bir kenara m› att›m? Çünkü Rab ﬂöyle diyor:
Annenizin boﬂanma ka¤›d› nerede? Seni kime verdim ya da
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seni alacakl›lar›mdan hangisine
satt›m? Evet, kime satt›m seni?
‹ﬂte kötülükleriniz yüzünden
kendi kendinizi satt›n›z ve yasalar›m› çi¤nedi¤iniz için anneniz
sal›verildi.
2 Ben geldi¤im zaman niçin
kimsecikler yoktu; ça¤›rd›¤›m
zaman, evet, cevap veren yoktu. Ey ‹srail Evi, elim fidye ile
kurtaramayacak kadar k›sald›
m›? Ya da sizleri özgür b›rakmak için bende güç mü yok?
‹ﬂte azarlad›¤›mda, denizi ben
kuruturum; onlar›n ›rmaklar›n› çöl ederim ve sular kurudu¤u için bal›klar kokar ve susuzluktan ölürler.
3 Göklere siyahlar giydiririm
ve onlar›n örtüsünü çul ederim.
4 Rab Tanr›, yeri geldi¤i zaman sana nas›l konuﬂmam gerekti¤ini bileyim diye bana
alimlerin dilini verdi, ey ‹srail
Evi! Yorgun düﬂtü¤ünde her
sabah seni uyand›ran O’dur.
Alimler gibi iﬂitmem için kula¤›m› O açar.
5 Rab Tanr› kula¤›m› açt› ve
ben asi olmad›m; ne de s›rt çevirdim.
6 Kamç›layana s›rt›m›, sakal
yolanlara yanaklar›m› verdim.
Yüzümü utanç ve tükürükten
gizlemedim.
7 Çünkü Rab Tanr› bana yard›m edecek, bu yüzden yenik
düﬂmeyece¤im. Bu yüzden
yüzümü çakmak taﬂ› gibi ettim
ve bilirim ki utand›r›lmayaca¤›m.
8 Ve Rab yak›nd›r ve beni hakl› ç›karacakt›r. Kim bana karﬂ›
koyabilir? Birlikte dural›m.
Düﬂman›m kimdir? Bana yak-
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laﬂs›n ve ona a¤z›m›n gücüyle
vuraca¤›m.
9 Çünkü Rab Tanr› bana yard›m edecek. Ve beni suçlayanlar›n hepsi, iﬂte, giysi gibi eskiyecek ve güveler onlar› yiyip
bitirecek.
10 ‹çinizden Rab’den korkan,
hizmetkâr›n›n sesini dinleyen
kim var? Kim ›ﬂ›ks›z karanl›kta
yürür?
11 ‹ﬂte ateﬂ tutuﬂturan, k›v›lc›mlarla kuﬂanan sizler, hepiniz, ateﬂinizin alevi içinde ve
tutuﬂturdu¤unuz k›v›lc›mlar
aras›nda yürüyün. Elimden
alaca¤›n›z ﬂudur: Üzüntü içinde yatacaks›n›z.
8. BÖLÜM
Son günlerde Rab Sion’u teselli
edecek ve ‹srail’i bir araya toplayacak — Fidye ile kurtulanlar büyük
sevinç içinde Sion’a gelecek—‹ﬂaya
51 ve 52:1-2 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö.
tahminen 559–545 y›llar›.
Do¤rulu¤un ard›nca gidenler,
bana kulak verin. Yontulup
al›nd›¤›n›z kayaya ve kaz›l›p
ç›kar›ld›¤›n›z taﬂ oca¤› çukuruna bak›n.
2 Atan›z ‹brahim’e ve sizi
do¤uran Sara’ya bak›n; çünkü
yaln›z onu ça¤›rd›m ve kendisini kutsad›m.
3 Çünkü Rab Sion’u teselli
edecek; bütün harabelerini teselli edecek ve onun yaban›n›
Aden ve çölünü ise Rab’bin
bahçesi gibi yapacak. Orada sevinç ve mutluluk, ﬂükran ve
melodi sesi bulunacak.
4 Beni dinleyin ey halk›m ve
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ey ulusum bana kulak verin!
Çünkü benden bir yasa ç›kacak
ve adaletimi halklara ›ﬂ›k yapaca¤›m.
5 Adaletim yak›nd›r; kurtar›ﬂ›m meydana ç›kt› ve kolum
halklar› yarg›layacak. Adalar
beni bekleyecek ve koluma
güvenecekler.
6 Gözlerinizi göklere kald›r›n
ve aﬂa¤›ya yere bak›n; çünkü
gökler duman gibi gözden kaybolacak ve yer giysi gibi eskiyecek; ve orada yaﬂayanlar da ayn›
ﬂekilde ölecekler. Ama benim
kurtar›ﬂ›m sonsuz olacak ve
adaletim ortadan kalkmayacak.
7 Ey sizler, do¤rulu¤u bilenler, yüreklerine yasam› yazd›¤›m halk bana kulak verin;
insanlar›n hakaretinden korkmay›n ve onlar›n sövmelerinden y›lmay›n.
8 Çünkü güveler onlar› giysi
gibi yiyip bitirecek ve kurtlar
onlar› yün yer gibi yiyecek.
Ama benim adaletim sonsuz
olacak ve kurtar›ﬂ›m kuﬂaktan
kuﬂa¤a sürüp gidecek.
9 Ey Rab’bin kolu uyan, uyan,
kudretle kuﬂan; geçmiﬂ günlerde oldu¤u gibi uyan! Rahab’›
parçalay›p ejderhay› yaralayan
sen de¤il misin?
10 Denizi, çok derin sular› kurutan, fidye ile kurtulanlar geçsin diye denizin derin yerlerini
yol yapan sen de¤il misin?
11 Bu yüzden Rab’bin kurtard›klar› dönecekler ve ezgiler
söyleyerek Sion’a gelecekler; ve
baﬂlar› üzerinde sonsuz sevinç
ve kutsall›k olacak; ve mutluluk ve sevinç bulacaklar; ac› ve
üzüntü ise kaç›p gidecek.
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12 Ben O’yum; evet, sizi teselli
eden benim. ‹ﬂte, sen kimsin ki
ölecek insandan ve ot gibi olacak adam›n o¤lundan korkuyorsun?
13 Ve gökleri yayan ve dünyan›n temellerini atan, seni yaratan Rab’bi unuttun! Ve sanki
öldürmeye haz›rlanan zorban›n
öfkesinden bütün gün durmadan korkuyorsun! Ve hani zalimin öfkesi nerede?
14 Sürgündeki tutsak çabuk
çözülecek ve çukurda ölmeyecek; ekmeksiz de kalmayacak.
15 Fakat dalgalar› gürleten
Tanr›n Rab benim; ad›m Ordular›n Rabbi’dir.
16 Ve gökleri dikmek, dünyan›n temellerini atmak ve Sion’a:
“‹ﬂte, halk›m sensin” demek için
sözlerimi senin a¤z›na koydum
ve elimin gölgesiyle seni örttüm.
17 Uyan, uyan, ey Yeruﬂalem,
aya¤a kalk, sen ki Rab’bin gazap
barda¤›n› onun elinden içtin —
Sersemlik barda¤›ndan s›k›ld›ktan sonra kalan tortuyu içtin —
18 Ve do¤urdu¤u bütün o¤ullardan ona yol gösteren yok;
büyüttü¤ü bütün o¤ullardan
onun elini tutan yok.
19 Bu iki o¤ul sana geldi, sana
kim ac›yacak — harabelerine ve
y›k›m›na ve k›tl›¤a ve k›l›ca—ve
seni kiminle teselli edece¤im?
20 Bu ikisi d›ﬂ›nda o¤ullar›n
düﬂüp bay›ld›lar; a¤a düﬂmüﬂ
geyik gibi, bütün sokak baﬂlar›nda yat›yorlar; Rab’bin gazab› ile, Tanr›’n›n azarlamas› ile
dolmuﬂlar.
21 Bu yüzden, ﬂimdi iyi dinle.
Sen ki s›k›nt›l›s›n ve sarhoﬂsun,
ama ﬂaraptan de¤il.
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22 Rab’bin ve halk›n›n davas›n›
savunan Tanr›n Rab ﬂöyle diyor:
‹ﬂte, sersemlik barda¤›n›, gazab›m›n barda¤› içindeki tortuyu
senin elinden ald›m; art›k bir
daha onu içmeyeceksin.
23 Fakat onu seni s›k›ﬂt›ranlar›n eline verece¤im; onlar ki
senin can›na: “E¤il de geçelim”
dediler; ve sen de bedenini toprak gibi ve sokak gibi yoldan
geçenlerin aya¤› alt›na koydun.
24 Uyan, uyan, ey Sion, kuvvetini giy; ey Yeruﬂalem, kutsal
ﬂehir, güzel giysilerini giy; çünkü sünnetsizler ve kirli insanlar art›k sana girmeyecek.
25 Üzerindeki tozu silk; kalk,
otur, ey Yeruﬂalem; boynundaki
ba¤dan kendini çöz, ey Sion’un
tutsak k›z›!
9. BÖLÜM
Yahudiler miraslar› olan topraklarda toplanacak — Kefaret insan›
Düﬂüﬂ’ten fidye ödeyerek kurtar›r
—Ölülerin bedenleri mezarlardan
ç›kacak ve ruhlar› da cehennemden
ve Dinlenme Yeri’nden gelecek —
Yarg›lanacaklar — Kefaret insan›
ölümden, cehennemden, ﬂeytandan
ve sonsuz iﬂkenceden kurtar›r —
Do¤rular Tanr›’n›n Krall›¤›’nda
kurtuluﬂa erecek—Günahlar›n cezalar› aç›klan›r — ‹srail’in Kutsal›
kap›n›n bekçisidir. m.ö. tahminen
559– 545 y›llar›.
Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, bu
sözleri sizlere Rab’bin bütün
‹srail Evi ile yapt›¤› antlaﬂmalar›
bilmeniz için okudum.
2 Öyle ki O, baﬂlang›çtan beri
kutsal peygamberlerin a¤z›yla

Yahudiler’e konuﬂmuﬂtur ve
onlarla kuﬂaktan kuﬂa¤a, Tanr›’n›n gerçek Kilisesi’ne ve sürüsüne geri getirilmelerinin zaman›
gelinceye kadar konuﬂacakt›r;
iﬂte o zaman yurtlar›nda, miraslar› olan topraklarda bir araya
gelecekler ve onlara vaadedilmiﬂ olan bütün topraklara yerleﬂecekler.
3 ‹ﬂte, sevgili kardeﬂlerim, Rab
Tanr›’n›n çocuklar›n›za ba¤›ﬂlayaca¤› nimetlere sevinesiniz
ve baﬂlar›n›z› sonsuza dek dik
tutas›n›z diye bu ﬂeyleri size
söylüyorum.
4 Çünkü içinizden birçok kiﬂinin ileride neler olaca¤›n› bilmek için çok araﬂt›rd›¤›n› biliyorum; bu nedenle bedenimizin
eriyip tükenece¤ini ve ölece¤ini
bildi¤inizi de biliyorum; buna
ra¤men, bedenimizdeyken Tanr›’y› görece¤iz.
5 Evet, O’nun geldi¤imiz yer
olan Yeruﬂalem’dekilere kendisini bedende gösterece¤ini bildi¤inizi biliyorum; çünkü bunun
onlar›n aras›nda olmas› gereklidir; çünkü Yüce Yarat›c›’n›n insanlara bedende boyun e¤mesi
ve bütün insanl›k için ölmesi gerekmektedir; öyle ki bütün insanlar O’na boyun e¤ebilsinler.
6 Çünkü Yüce Yarat›c›’n›n
merhamet dolu plan›n›n yerine
gelebilmesi için bütün insanl›¤a
ölüm nas›l gelmiﬂse, zorunlu
olarak da bir diriliﬂ gücünün var
olmas› gerekmekte ve düﬂüﬂ
dolay›s›yla da diriliﬂ insana gelmelidir; ve yasa çi¤nendi¤i için
düﬂüﬂ meydana gelmiﬂtir ve
insan düﬂtü¤ü için Rab’bin huzurundan mahrum kalm›ﬂt›r.
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7 Bu yüzden s›n›rs›z bir kefarete gerek vard›r; s›n›rs›z
bir kefaret olmasayd›, bu çürüme çürümezli¤e dönüﬂemezdi.
Bu nedenle insan›n üzerine gelen ilk yarg›n›n sonsuza dek
sürmesi gerekirdi. Ve e¤er
bu öyle olsayd›, o zaman bu
bedenin ölüp çürümesi ve bir
daha dirilmemek üzere parçalan›p toprak anaya kar›ﬂmas›
gerekirdi.
8 Ah, Tanr›’n›n bilgeli¤i, merhameti ve lütfu! Çünkü iﬂte,
e¤er beden yeniden dirilmeseydi, ruhlar›m›z Sonsuz Tanr›’n›n
huzurundan düﬂerek ﬂeytan
haline gelen ve bir daha yükselemeyecek olan o mele¤in kölesi olurdu.
9 Ve ruhlar›m›z ona benzerdi
ve biz de ﬂeytan olurduk; ﬂeytan›n melekleri olup Tanr›’n›n
huzurundan kovulurduk ve yalanlar›n babas› ile t›pk› kendisi
gibi sefalet içinde kal›rd›k; evet,
ilk anne ve babam›z› aldatan,
neredeyse nur mele¤i k›l›¤›na
bürünerek insançocuklar›n› gizli cinayet çeteleri kurmaya ve
her türlü karanl›k iﬂler çevirmeye k›ﬂk›rtan o varl›k gibi
olurduk.
10 Ah, bu korkunç canavar›n
pençesinden kaç›p kurtulmam›z
için bize bir yol haz›rlayan Tanr›m›z›n iyili¤i ne yücedir; evet,
o canavar ölüm ve cehennemdir ki, ben buna hem bedenin
ölümü hem de ruhun ölümü
diyorum.
11 Ve ‹srail’in Kutsal› Tanr›m›z›n haz›rlad›¤› kurtuluﬂ yolu sayesinde, sözünü etti¤im
bu geçici ölüm, kendi ölülerini
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özgür k›lacakt›r ki bu ölüm
mezard›r.
12 Ve sözünü etti¤im ruhsal
ölüm olan bu ölüm de kendi
ölülerini özgür b›rakacakt›r; bu
ruhsal ölüm cehennemdir; dolay›s›yla ölüm de, cehennem de
ölülerini özgür b›rakmak zorundad›r; ve cehennem kendi tutsak ruhlar›n› ve mezar kendi
tutsak bedenlerini özgür b›rakmak zorundad›r; ve insanlar›n
bedenleriyle ruhlar› yeniden birleﬂecektir; ve bu, ‹srail’in Kutsal›’n›n diriliﬂ gücüyle olacakt›r.
13 Ah, Tanr›m›z›n plan› ne yücedir! Çünkü öte yandan Tanr›’n›n Dinlenme Yeri do¤rular›n
ruhlar›n›, mezar da do¤rular›n
bedenlerini özgür b›rakmak zorundad›r; ve ruhla beden yeniden birleﬂir ve bütün insanlar
çürümez ve ölümsüz olurlar;
ve onlar biz bedende yaﬂayanlar gibi mükemmel bilgi sahibi
diri canlard›r; bizim bilgimiz
ise ölümsüzleﬂti¤imiz zaman
mükemmel olacakt›r.
14 Bu nedenle iﬂledi¤imiz her
suçun, kirlili¤imizin ve ç›plakl›¤›m›z›n tam bir bilgisine sahip
olaca¤›z; ve do¤rular, zevklerinin ve do¤ruluklar›n›n kusursuz bir bilgisine sahip olacaklar
ve pakl›kla, evet, hatta do¤ruluk
kaftan›yla kuﬂat›lacaklar.
15 Ve öyle olacak ki bütün insanlar bu ilk ölümden yaﬂama
geçip ölümsüz olduktan sonra,
‹srail’in Kutsal›’n›n yarg› kürsüsünün önüne ç›kmalar› gerekecek; ve o zaman s›ra yarg›lanmaya gelecek; ve o zaman
Tanr›’n›n kutsal yarg›s›na göre
yarg›lanacaklar.
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16 Ve kesinlikle, Rab’bin yaﬂad›¤› nas›l gerçekse, do¤rular
yine do¤ru ve kirliler yine kirli
kalacaklar; çünkü bunu söyleyen Rab Tanr›’d›r ve bu O’nun
hiç ölmeyecek olan ebedi
sözüdür; dolay›s›yla kirli olanlar ﬂeytan ile onun melekleridir;
ve onlar kendileri için haz›rlanan sonsuz ateﬂe gideceklerdir;
ve onlar›n çekecekleri iﬂkence,
alevleri sonsuza kadar yükselen,
sonu asla olmayan bir ateﬂ ve
kükürt gölü gibidir.
17 Ah, Tanr›m›z ne yüce, ne
adildir! Çünkü her sözünü yerine getirir ve söyledikleri O’nun
a¤z›ndan ç›km›ﬂt›r ve O’nun
yasas› yerine getirilmelidir.
18 Fakat iﬂte do¤rular, ‹srail’in
Kutsal›’n›n azizleri, ‹srail’in
Kutsal›’na inanm›ﬂ olanlar,
dünyadaki çarm›hlara katlan›p
bunun utanc›na ald›rmayanlar,
dünyan›n kuruluﬂundan beri
kendileri için haz›rlanm›ﬂ olan
Tanr›’n›n Krall›¤›’n› miras alacaklar ve sevinçleri sonsuza
dek tam olacakt›r.
19 Ah, Tanr›m›z, ‹srail’in Kutsal›’n›n merhameti ne yücedir!
Çünkü O, azizlerini o korkunç
ﬂeytan canavar›ndan ve ölümden ve cehennemden ve sonsuz
iﬂkence olan o ateﬂ ve kükürt
gölünden kurtar›r.
20 Ah, Tanr›m›z›n kutsall›¤›
ne yücedir! Çünkü O her ﬂeyi
bilir ve O’nun bilmedi¤i hiçbir
ﬂey yoktur.
21 Ve sesine kulak verirlerse,
O bütün insanlar› kurtarabilmek için dünyaya gelir; çünkü
iﬂte bütün insanlar›n ac›lar›n›,
evet, Adem’in ailesinden gelen
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erkek, kad›n ve çocuk, her canl›
yarat›l›ﬂ›n ac›lar›n› O çeker.
22 Ve O bu ac›lar›, diriliﬂin
bütün insanlara gelmesi ve
herkesin büyük yarg› gününde
O’nun önünde durmas› için
çeker.
23 Ve bütün insanlara tövbe
etmelerini ve O’nun ad›yla
vaftiz olmalar›n›, ‹srail’in Kutsal›’na tam bir inanç beslemelerini, yoksa Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtulamayacaklar›n›
buyurur.
24 Ve tövbe etmez ve O’nun
ad›na inanmaz ve O’nun ad›yla
vaftiz olmazlarsa ve sonuna
kadar dayanmazlarsa lanetleneceklerdir; çünkü bunu Rab
Tanr›, ‹srail’in Kutsal› söyledi.
25 Bu nedenle O bir yasa verdi
ve yasan›n verilmedi¤i yerde
ceza da yoktur; ve ceza olmayan yerde mahkûmiyet olmaz;
ve mahkûmiyet olmayan yerde
‹srail’in Kutsal›’n›n merhameti,
kefaretten dolay› onlara sahip
ç›kar; çünkü O’nun gücüyle
kurtulurlar.
26 Çünkü kefaret, yasan›n verilmedi¤i herkese karﬂ› O’nun
adaletinin gereklerini yerine
getirir; böylece onlar, o korkunç canavardan, ölümden ve
cehennemden ve ﬂeytandan ve
sonsuz iﬂkence olan ateﬂ ve
kükürt gölünden kurtar›larak
kendilerine yaﬂam solu¤unu
veren ‹srail’in Kutsal› Tanr›’ya
geri getirilirler.
27 Fakat kendisine yasa verilip, evet, bizim gibi Tanr›’n›n
bütün emirlerine sahipken bunlar› çi¤neyip s›nanma günlerini boﬂa harcayan kiﬂinin vay
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haline! Çünkü onun durumu
korkunçtur.
28 Ah, kötü olan›n o kurnazca
plan›! Ah, insan›n kendini be¤enmiﬂli¤i, çürüklü¤ü ve ak›ls›zl›¤›! Okuyunca kendilerini
ak›ll› san›rlar ve Tanr›’n›n
ö¤ütlerine kulak vermezler;
çünkü her ﬂeyi bildiklerini sanarak Tanr›’n›n emirlerini bir
kenara atarlar; bu yüzden onlar›n bilgeli¤i aptall›kt›r ve onlara faydas› yoktur. Ve onlar
mahvolacaklard›r.
29 Ama e¤itim görmek ancak
Tanr›’n›n ö¤ütlerine kulak verilirse iyidir.
30 Fakat zenginlerin, dünya
de¤erlerine göre zengin olanlar›n vay haline! Çünkü zengin
olduklar›ndan yoksullar› hor
görürler ve yumuﬂak huylulara zulmederler; ve yürekleri
hazinelerindedir; bu nedenle
onlar›n tanr›s› kendi hazineleridir. Ve iﬂte onlar›n hazineleri
de kendileriyle birlikte yok
olup gidecektir.
31 Dinlemek istemeyen sa¤›rlar›n vay haline! Çünkü onlar
mahvolacaklar.
32 Görmek istemeyen körlerin
vay haline! Çünkü onlar da
mahvolacaklar.
33 Yüre¤i sünnet olmayanlar›n
vay haline! Çünkü iﬂledikleri
kötülüklerin bilgisi kendilerini
son günde cezaland›racak.
34 Vay yalanc›n›n haline!
Çünkü o cehenneme at›lacak.
35 Bile bile adam öldüren katilin vay haline! Çünkü o ölecek.
36 Cinsel ahlaks›zl›klar iﬂleyenlerin vay haline! Çünkü onlar cehenneme at›lacaklar.
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37 Evet, putlara tapanlar›n vay
haline! Çünkü bütün ﬂeytanlar›n
ﬂeytan› onlardan hoﬂlanacak.
38 Ve sonuçta, günahlar› içinde ölenlerin hepsinin vay haline! Çünkü onlar Tanr›’n›n
yan›na dönüp O’nun yüzünü
görecekler ve günahlar› içinde
kalacaklar.
39 Ey sevgili kardeﬂlerim,
Kutsal Tanr›’ya karﬂ› suç iﬂlemenin ve ayr›ca kurnaz olan›n
ayartmalar›na boyun e¤menin
ne kadar korkunç oldu¤unu
hat›rlay›n. Hat›rlay›n ki bedensel düﬂünmek ölüm demektir
ve ruhsal düﬂünmekse sonsuz
yaﬂamd›r.
40 Ey sevgili kardeﬂlerim, sözlerime kulak verin. ‹srail’in Kutsal›’n›n yüceli¤ini hat›rlay›n.
Demeyin ki sizlere karﬂ› sert konuﬂtum; çünkü böyle derseniz,
gerçe¤e sövüp saym›ﬂ olursunuz; çünkü ben Yarat›c›n›z’›n
sözlerini söyledim. Biliyorum
ki gerçe¤i anlatan sözler bütün
pisliklere karﬂ› a¤›r gelir; ama
do¤rular bu sözlerden korkmaz;
çünkü onlar gerçe¤i severler ve
sars›lmazlar.
41 Öyleyse sevgili kardeﬂlerim, Rab’be, Kutsal Olan’a gelin. O’nun yollar›n›n do¤ru oldu¤unu hat›rlay›n. ‹ﬂte insan›n
gidece¤i yol dard›r, ama önünde dümdüz uzan›r; ve kap›daki
bekçi ‹srail’in Kutsal›’d›r; ve O
orada hiçbir hizmetkâr kullanmaz; ve bu kap›dan baﬂka bir
giriﬂ yolu da yoktur; çünkü O
aldat›lamaz, çünkü O’nun ad›
Rab Tanr›’d›r.
42 Ve kap›y› her çalana kap›y›
açar; ve bilgileriyle ve ak›llar›yla
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ve zenginlikleriyle böbürlenen
bilgiçlere, ak›ll›lara ve zenginlere gelince, evet, Rab böylelerinden nefret eder; ve onlar bu
ﬂeyleri b›rak›p kendilerini Tanr›’n›n önünde ak›ls›z saymad›kça ve alçakgönüllü¤ün derinliklerine inmedikçe, Rab
onlara kap›y› açmayacakt›r.
43 Ne var ki hikmetliler ve ak›ll›lar için haz›rlanm›ﬂ olanlar,
evet, azizler için haz›rlanm›ﬂ
olan o mutluluk sonsuza dek
onlardan saklanacakt›r.
44 Ey sevgili kardeﬂlerim, söylediklerimi hat›rlay›n. ‹ﬂte giysilerimi ç›kar›p önünüzde silkiyorum; kurtuluﬂumun Tanr›s›na
her ﬂeyi araﬂt›ran gözüyle bana
bakmas› için dua ediyorum; bu
nedenle, son günde herkes yapt›¤› iﬂlere göre yarg›land›¤›nda,
kötülüklerinizi ruhumdan silkip
att›¤›ma ‹srail’in Tanr›s›’n›n
tan›k oldu¤unu, O’nun önünde
p›r›l p›r›l durdu¤umu ve sizlerin kan›ndan temizlendi¤imi
bileceksiniz.
45 Ey sevgili kardeﬂlerim, günahlar›n›zdan dönün; sizleri
s›ms›k› ba¤lamak isteyenin zincirlerini üzerinizden silkip at›n;
kurtuluﬂunuzun kayas› olan o
Tanr›’ya gelin.
46 Ruhlar›n›z› adaletin do¤rulara verilece¤i o görkemli güne,
yarg› gününe haz›rlay›n ki dehﬂet dolu bir korkuyla büzülüp
kalmayas›n›z; korkunç suçlar›n›z› kusursuz bir ﬂekilde hat›rlad›ktan sonra ﬂöyle hayk›rmak
zorunda kalmayas›n›z: Ey her
ﬂeye gücü yeten Rab Tanr›, senin yarg›lar›n kutsal, kutsald›r!
Ama ben suçumu biliyorum.
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Senin yasan› çi¤nedim ve günahlar›m bana aittir; ve ﬂeytan
beni eline geçirdi ki onun korkunç sefaletine kurban oldum.
47 Fakat iﬂte, bu korkunç gerçekleri görmeniz için sizleri
uyand›rmam uygun mudur,
kardeﬂlerim? Düﬂünceleriniz
temiz olsayd›, can›n›z› s›kar
m›yd›m? E¤er günahtan ar›nm›ﬂ
olsayd›n›z, gerçe¤in aç›kl›¤›na
uygun olarak sizlere aç›k bir
ﬂekilde konuﬂur muydum?
48 ‹ﬂte, e¤er kutsal olsayd›n›z,
size kutsall›ktan konuﬂurdum;
ama kutsal olmad›¤›n›z için
ve bana bir ö¤retmen gözüyle
bakt›¤›n›z için size günah›n
sonuçlar›n› mutlaka ö¤retmem
gerekiyor.
49 ‹ﬂte ruhum günahtan nefret
eder ve yüre¤im do¤rulukla sevinir; ve ben, Tanr›m›n kutsal
ad›n› övece¤im.
50 Gelin kardeﬂlerim, susayan
herkes sulara gelsin ve paras›
olmayan gelsin sat›n als›n ve
yesin; evet, gelin, paras›z ve
bedelsiz ﬂarap ve süt al›n.
51 Bu yüzden paran›z› hiçbir
de¤eri olmayan ﬂeylere harcamay›n ve doyurucu olmayan
ﬂeyler için çal›ﬂmay›n. Beni can
kula¤›yla dinleyin ve söyledi¤im sözleri hat›rlay›n; ve
‹srail’in Kutsal›’na gelin ve
bozulup çürümeyenle kendinize ziyafet çekin de ruhunuz
bolluk içinde sevinsin.
52 ‹ﬂte sevgili kardeﬂlerim,
Tanr›n›z›n sözlerini hat›rlay›n;
gündüz O’na sürekli dua edin
ve geceleri O’nun kutsal ad›na
ﬂükredin. B›rak›n yürekleriniz
sevinçle dolsun.

2. Nefi 9:53–10:9
53 Ve iﬂte, Rab’bin antlaﬂmalar›
ne kadar büyük ve insançocuklar›na gösterdi¤i alçakgönüllülük ne kadar yücedir; ve O,
yüceli¤i, lütfu ve merhametinden ötürü, bize soyumuzun bedenen tam yok olmayaca¤›na,
üstelik onlar› koruyaca¤›na dair
söz verdi; ve onlar gelecek kuﬂaklarda ‹srail Evi için filizlenecek adil bir dal olacak.
54 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, sizlerle daha çok konuﬂmak
isterdim, ama sözlerimin geri
kalan k›sm›n› size yar›n bildirece¤im. Amin.
10. BÖLÜM
Yahudiler Tanr›’lar›n› çarm›ha gerecek—O’na inanmaya baﬂlayacaklar› zamana kadar darmada¤›n
edilecekler—Amerika hiçbir kral›n
egemen olmad›¤› özgür bir ülke
olacak—Tanr› ile bar›ﬂ›n ve O’nun
lütfu ile kurtuluﬂa kavuﬂun. m.ö.
tahminen 559–545 y›llar›.
Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim,
ben Yakup, sözünü etmiﬂ oldu¤um bu do¤ru dal hakk›nda size yeniden konuﬂaca¤›m.
2 Çünkü iﬂte bize verilen sözler, bedene göre verilen sözlerdir; bu nedenle, inançs›zl›klar›
yüzünden çocuklar›m›z›n ço¤unun bedenen yok olaca¤›
bana gösterilmiﬂ olsa da, Tanr›
yine de birço¤una merhamet
edecektir; ve onlara Fidye ile
Kurtaranlar›’n›n gerçek bilgisini
verecek kayna¤a gelebilmeleri
için çocuklar›m›z tekrar geri
getirilecektir.
3 Bu nedenle, sizlere söyledi-

74
¤im gibi, Mesih’in—çünkü dün
gece melek bana O’nun ad›n›n
Mesih olaca¤›n› söyledi — dünyadaki daha kötü insanlar›n
aras›na, Yahudiler’in aras›na
gelmesi gerekir; ve Yahudiler
O’nu çarm›ha gerecekler; çünkü
Tanr›m›z›n çarm›ha gerilmesi
gerekmektedir ve dünyada Tanr›s›n› çarm›ha gerecek baﬂka
bir ulus yoktur.
4 Çünkü bu güçlü mucizeler
baﬂka uluslara gösterilseydi, onlar tövbe eder ve O’nu Tanr›lar›
olarak bilirlerdi.
5 Fakat, iﬂledikleri kötülükler
ve rahiplik kurnazl›klar› yüzünden, Yeruﬂalem’dekiler O’nun
çarm›ha gerilmesi için O’na
karﬂ› inat edecekler.
6 Bu nedenle, kötülükleri
yüzünden üzerlerine y›k›m, k›tl›k, salg›n hastal›k ve cinayetler
gelecek; ve sa¤ kalanlar bütün
uluslar›n aras›na da¤›t›lacakt›r.
7 Fakat iﬂte, Rab Tanr› ﬂöyle diyor: Benim Mesih oldu¤uma
inand›klar› gün geldi¤inde, iﬂte
o zaman onlar›n atalar›yla yapt›¤›m antlaﬂmaya göre bu dünyada miraslar› olan topraklara
bedenen geri getirilecekler.
8 Ve öyle olacak ki onlar da¤›t›ld›klar› uzak yerlerden, denizdeki adalardan ve dünyan›n
dört bölgesinden toplanacaklar ve onlar› miraslar› olan topraklara götürecekleri için Yahudi olmayan uluslar gözümde
büyük de¤er kazanacak, diyor
Tanr›.
9 Evet, Yahudi olmayan uluslar›n krallar› onlara lala ve kraliçeleri dad› olacaklar; bu nedenle
Rab’bin Yahudi olmayan ulus-
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lara verdi¤i sözler büyüktür;
çünkü bunlar› Rab söylemiﬂtir;
ve kim karﬂ› ç›kabilir?
10 Fakat iﬂte Tanr›, “Bu ülke
senin miras›n olacak ve Yahudi
olmayan uluslar bu ülkede
bereketlenecek” dedi.
11 Ve bu ülke Yahudi olmayan
uluslar için bir özgürlük ülkesi
olacak ve ülkede Yahudi olmayan uluslara hükmedecek krallar olmayacak.
12 Ve bu ülkeyi bütün di¤er
uluslara karﬂ› güçlü k›laca¤›m.
13 Ve Sion’a karﬂ› kim savaﬂ›rsa mahvolacak, diyor Tanr›.
14 Çünkü kim bana karﬂ› kral
ç›kar›rsa mahvolacak; çünkü
Ben, Göklerin Kral› Rab onlar›n
kral› olaca¤›m ve sözlerimi
dinleyenlerin sonsuza dek ›ﬂ›¤›
olaca¤›m.
15 Bu yüzden, insançocuklar›yla yapt›¤›m ve onlar bedenlerindeyken gerçekleﬂtirece¤ime
dair söz verdi¤im antlaﬂmalar›m›n yerine gelmesi için karanl›k
gizli iﬂleri, cinayetleri ve i¤rençlikleri mutlaka ortadan kald›rmam gerekiyor.
16 Bu nedenle Sion’a karﬂ› savaﬂan, ister Yahudi olsun, ister
olmas›n, ister köle ister özgür,
ister kad›n ister erkek olsun
mahvolacak; çünkü onlar bütün
dünyan›n fahiﬂesidir; çünkü
benden yana olmayan bana
karﬂ›d›r, diyor Tanr›.
17 Çünkü insançocuklar›na
bedenlerindeyken gerçekleﬂtirece¤ime dair verdi¤im sözlerimi
yerine getirece¤im —
18 Bu nedenle, sevgili kardeﬂlerim, Tanr›m›z ﬂöyle diyor:
Soyuna Yahudi olmayan ulus-
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lar›n eliyle ac› çektirece¤im;
yine de Yahudi olmayan uluslar›n yüreklerini soyuna babal›k
etsinler diye yumuﬂataca¤›m;
dolay›s›yla, Yahudi olmayan
uluslar bereketlenecek ve ‹srail
Evi’nden say›lacaklar.
19 Bu nedenle Tanr› bana ﬂöyle dedi: Bu ülkeyi soyuna ve
soyundan say›lacak olanlara
sonsuza dek miras olarak adayaca¤›m; çünkü bu ülke bütün
di¤er ülkelerden daha seçkin
bir ülkedir; bu yüzden orada
yaﬂayan bütün insanlar›n bana
ibadet etmelerini istiyorum,
diyor Tanr›.
20 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, madem ki merhametli
Tanr›m›z bize bu ﬂeyler hakk›nda bu kadar çok bilgi verdi,
O’nu hat›rlayal›m, günahlar›m›z› bir kenara b›rakal›m ve art›k
baﬂ›m›z› e¤ik tutmayal›m; çünkü bir kenara at›lmad›k; miras›m›z olan topraklardan sürülüp
ç›kar›ld›k, ama daha iyi bir ülkeye getirildik; çünkü Rab, denizin üzerinden yolumuzu açt›; ve
denizdeki adalardan birindeyiz.
21 Fakat Rab’bin denizdeki
adalarda yaﬂayanlara verdi¤i
sözler büyüktür; dolay›s›yla
adalar denildi¤i için, bu adadan baﬂka adalar da olmal›; ve
onlarda da kardeﬂlerimiz oturmaktad›r.
22 Çünkü iﬂte, Rab Tanr› kendi zevki ve iste¤ine göre, zaman
zaman ‹srail Evi’nden baz›lar›n› al›p uzaklara götürdü. Ve
ﬂimdi iﬂte, Rab k›r›lan dallar›n
hepsini hat›rlar; dolay›s›yla
bizi de hat›rlar.
23 Bu yüzden yüre¤iniz se-
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vinçle dolsun ve hat›rlay›n ki
kendi baﬂ›n›za hareket etmekte — sonsuz ölüm yolunu ya da
sonsuz yaﬂam yolunu seçmekte — özgürsünüz.
24 Bu nedenle sevgili kardeﬂlerim, ﬂeytan›n ve bedenin istekleriyle de¤il, Tanr›’n›n iste¤iyle bar›ﬂ›n; ve hat›rlay›n ki
Tanr› ile bar›ﬂt›ktan sonra yaln›zca O’nun lütfu sayesinde ve
lütfunun arac›l›¤›yla kurtulabilirsiniz.
25 Bu nedenle, Tanr› sizleri diriliﬂ gücüyle ölümden ve kefaretin gücüyle de sonsuz ölümden
kald›rs›n; öyle ki Tanr›’n›n sonsuz krall›¤›na kabul edilesiniz
ve orada O’nu ilahi lütufla övesiniz. Amin.
11. BÖLÜM
Yakup Kurtar›c›s›n› görür—Musa
Yasas› Mesih’i simgeler ve O’nun
gelece¤ini kan›tlar. m.ö. tahminen
559–545 y›llar›.
Ve ﬂimdi Yakup konuﬂtu¤u zaman halk›ma daha çok ﬂeyler
söyledi, ama ben sadece bunlar›
yazd›rtt›m, çünkü yazd›klar›m
bana yeterli geliyor.
2 Ve ﬂimdi, ben Nefi, ‹ﬂaya’n›n
sözleri ruhumu sevindirdi¤i
için, daha çok O’nun sözlerini
yazaca¤›m. Çünkü onun sözlerini halk›m ile karﬂ›laﬂt›raca¤›m
ve onlar› çocuklar›m›n hepsine
gönderece¤im; çünkü ‹ﬂaya, benim gördü¤üm gibi Kurtar›c›m›
gerçekten görmüﬂtür.
3 Ve benim gibi, kardeﬂim Yakup da O’nu görmüﬂtür; bu
nedenle, sözlerimin do¤rulu¤u-
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nu kan›tlamak için çocuklar›ma
onlar›n sözlerini gönderece¤im.
Bu nedenle Tanr›: “Sözlerimi
üç kiﬂinin a¤z›ndan ç›kan sözlerle do¤rulayaca¤›m” demiﬂtir. Oysa Tanr› daha da çok
tan›k göndererek bütün sözlerini kan›tlar.
4 ‹ﬂte ruhum Mesih’in gelece¤i gerçe¤ini halk›ma kan›tlamaktan büyük sevinç duyar;
çünkü Musa Yasas› bunun için
verildi; ve dünyan›n baﬂlang›c›ndan beri Tanr› taraf›ndan
insana verilen her ﬂey Mesih’i
simgelemektedir.
5 Ve ruhum ayn› zamanda
Rab’bin atalar›m›zla yapt›¤›
antlaﬂmalardan büyük sevinç
duyar; evet, ruhum O’nun lütfundan ve adaletinden ve gücünden ve ölümden kurtuluﬂ
için olan o yüce ve sonsuz plan›na iliﬂkin merhametinden
dolay› büyük sevinç duyar.
6 Ve ruhum, Mesih gelmeyecek
olursa, bütün insanlar›n mahvolaca¤›n› halk›ma kan›tlamaktan
büyük sevinç duyar.
7 Çünkü Mesih yoksa, Tanr›
da yoktur; ve Tanr› yoksa biz
de yokuz; çünkü bu durumda
hiçbir ﬂey yarat›lamazd›. Fakat
bir Tanr› vard›r ve O da Mesih’tir; ve O zaman› geldi¤inde
gelecektir.
8 Ve ﬂimdi ‹ﬂaya’n›n sözlerinden baz›lar›n› yazaca¤›m; bu
sözleri halk›mdan kimler görürse, yüreklerini yükseltip bütün
insanl›k ad›na sevinsin. ﬁimdi
okuyacaklar›n›z ‹ﬂaya’n›n sözleridir ve onun sözlerini kendinizle ve bütün insanlarla karﬂ›laﬂt›rabilirsiniz.
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2. Nefi 12:1–16
12. BÖLÜM

‹ﬂaya son günlerin tap›na¤›n›,
‹srail’in toplan›ﬂ›n› ve bin y›ll›k
adalet ve bar›ﬂ dönemini görür —
‹kinci Geliﬂ’te gururlular ve kötüler alçalt›lacakt›r — ‹ﬂaya 2 ile
karﬂ›laﬂt›r›n›z. m.ö. tahminen
559–545 y›llar›.
Amots’un o¤lu ‹ﬂaya’n›n sözü;
Yahuda ve Yeruﬂalem hakk›nda gördü.
2 Ve son günlerde öyle olacak
ki Rab Evi’nin da¤›, da¤lar›n
doru¤unda kurulup tepelerden
yukar› yükselece¤i zaman, bütün uluslar oraya ak›n edecek.
3 Ve birçok insan gidip ﬂöyle
diyecek: Gelin ve Rab’bin da¤›na, Yakup’un Tanr›s›n›n evine
ç›kal›m; ve O bize kendi yollar›n› ö¤retecek ve O’nun patikalar›nda yürüyece¤iz; çünkü yasa
Sion’dan ve Rab’bin sözü Yeruﬂalem’den ç›kacak.
4 Ve O, uluslar aras›nda hükmedecek ve birçok halk› azarlayacak; ve onlar k›l›çlar›n› saban
demirleri ve m›zraklar›n› ba¤c›
b›çaklar› yapacaklar; millet millete k›l›ç kald›rmayacak ve art›k
savaﬂ ö¤renmeyecekler.
5 Ey Yakup Evi gelin de Rab’bin ›ﬂ›¤›nda yürüyelim; evet,
gelin, çünkü hepiniz do¤ru yoldan ç›k›p kendi kötü yollar›n›za
sapm›ﬂ gidiyorsunuz.
6 Ya Rab bu yüzden halk›n›,
Yakup Evi’ni b›rakt›n; çünkü
onlar do¤udan gelen ﬂeylerle
dolu, Filistinliler gibi falc›lara
kulak veriyorlar ve yabanc›lar›n çocuklar›yla gönül e¤lendiriyorlar.

7 Onlar›n memleketi alt›n ve
gümüﬂle dolu ve hazinelerinin
sonu yok; onlar›n memleketleri
atlarla da dolu ve savaﬂ arabalar›n›n sonu yok.
8 Onlar›n memleketi putlarla
da dolu; kendi parmaklar› ile
yapt›klar›na, ellerinin iﬂlerine
tap›yorlar.
9 Ve s›radan insan boyun e¤mez ve büyük adam kendisini
alçaltmaz; bu yüzden, sen onu
ba¤›ﬂlama.
10 Ey kötü insanlar, kayalara girin ve toprakta gizlenin; çünkü Rab korkusu ve
O’nun heybetinin yüceli¤i sizi
çarpacak.
11 Ve öyle olacak ki insan›n
gurur dolu bak›ﬂlar› alçalt›lacak ve gururu k›r›lacak; ve o
gün yaln›z Rab yükseltilecek.
12 Çünkü Ordular›n Rabbi’nin
günü yak›nda bütün uluslar›n,
evet, herkesin üzerine gelecek;
evet, gururlular›n, kendini üstün görenlerin ve kendisini yücelten herkesin üzerine gelecek;
ve o alçalt›lacak.
13 Evet ve Rab’bin günü Lübnan’daki bütün sedir a¤açlar›n›n üzerine gelecek; çünkü onlar
yükselmiﬂ yüce a¤açlard›r; ve
Baﬂan’daki bütün meﬂe a¤açlar›n›n üzerine gelecek.
14 Ve bütün yüksek da¤lar›n
ve tepelerin ve kendini büyük
gören bütün uluslar›n ve her
halk›n üzerine gelecek.
15 Ve her yüksek kulenin
ve her sa¤lam surun üzerine
gelecek.
16 Ve denizdeki bütün gemilerin üzerine ve Tarﬂiﬂ’teki bütün gemilerin üzerine ve göze
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hoﬂ gelen her resmin üzerine
gelecek.
17 Ve insan›n gururu k›r›lacak
ve kibri alçalt›lacak; ve o gün
yaln›z Rab yükseltilecek.
18 Ve O, putlar›n hepsini ortadan kald›racak.
19 Ve Rab dünyay› korkunç
biçimde sarsmak üzere do¤ruldu¤u zaman, onlar kaya
deliklerine ve topra¤›n inlerine girecekler; çünkü Rab korkusu onlar›n üzerine gelecek
ve O’nun heybetinin görkemi
onlar› cezaland›racak.
20 O gün insan, tap›nmak
için kendisine yapt›¤› gümüﬂ
putlar›n› ve alt›n putlar›n› köstebeklere ve yarasalara atacak.
21 Rab dünyay› korkunç biçimde sarsmak üzere do¤ruldu¤u
zaman, onlar kaya yar›klar›na
ve yalç›n kayalar›n tepesindeki
kovuklara girecekler; çünkü Rab
korkusu onlar›n üzerine gelecek
ve O’nun görkeminin heybeti
onlar› çarpacak.
22 Solu¤u burun deliklerinde
olan insana bel ba¤lamay›n;
çünkü onun de¤eri nedir?
13. BÖLÜM
Yahuda ve Yeruﬂalem söz dinlemedikleri için cezaland›r›lacak —
Rab, halk› için yakar›r ve onlar›
yarg›lar — Sion k›zlar› maddiyata
düﬂkün olduklar› için lanetlenir
ve iﬂkenceye u¤rat›l›r — ‹ﬂaya 3 ile
karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Çünkü iﬂte Rab, Ordular›n
Rabbi, deste¤i ve de¤ne¤i,
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hayata destek olan bütün ekme¤i ve bütün suyu,
2 Yi¤idi ve savaﬂç›y›, hakimi
ve peygamberi ve ak›ll›y› ve
yaﬂl›y›;
3 Elli baﬂ›y› ve sayg›de¤er
adam› ve ö¤ütçüyü ve becerikli
iﬂçiyi ve marifetli hatibi Yeruﬂalem’den ve Yahuda’dan kald›r›yor.
4 Ve çocuklar› onlara reis
edece¤im ve bebekler onlar›
yönetecek.
5 Ve halk ezilecek; herkes
birbirini ve komﬂu komﬂuyu
ezecek; çocuk ihtiyara karﬂ› ve
alçak adam onurluya karﬂ› sayg›s›zca davranacak.
6 Bir adam babas›n›n evinde
kardeﬂine: “Senin giysin var;
bizi sen yönet ve bu y›k›nt›n›n senin elinin alt›nda kalmas›na izin verme” diyerek onu
tutunca;
7 Adam o gün ant içerek ﬂöyle
diyecek: Yaray› saran ben olmam; çünkü evimde ne ekmek
ne de giyecek var; beni halk›n
yöneticisi yapmay›n.
8 Çünkü Yeruﬂalem y›k›ld› ve
Yahuda düﬂtü; çünkü Rab’bin
görkemli gözlerini öfkelendirmek için onlar›n dili ve iﬂleri
O’na karﬂ›d›r.
9 Yüzlerinin görünüﬂü onlara
karﬂ› tan›kl›k ediyor ve kendi günahlar›n›n ayn› Sodom’un gibi
oldu¤unu söylüyorlar; ve bunu
gizleyemezler. Onlar›n canlar›n›n vay haline! Çünkü kötülüklerinin karﬂ›l›¤›n› ald›lar.
10 Do¤rulara kendileri için
her ﬂeyin iyi olaca¤›n› söyleyin; çünkü onlar yapt›klar› iﬂlerin ürününü alacaklar.
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11 Kötülerin vay haline! Çünkü onlar mahvolacaklar; çünkü
elleriyle yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› alacaklar.
12 Ve halk›ma gelince, çocuklar onlara zalimce davran›yor
ve kad›nlar onlar› yönetiyorlar.
Ey halk›m, sana yol gösterenler
seni sapt›r›yorlar ve yürüyece¤in yolu bozuyorlar.
13 Rab dava etmek için kalk›yor ve halk› yarg›lamak için
duruyor.
14 Rab, halk›n›n yaﬂl›lar› ve
prensleri ile yarg›lamaya girecek; çünkü ba¤› yiyip bitirdiniz; ve yoksullar›n soyulmuﬂ
mal› evlerinizdedir.
15 Size ne oluyor da halk›m›
paramparça edip yoksullar›n
yüzünü eziyorsunuz? diyor
Ordular›n Tanr›s› Rab.
16 Rab ayr›ca ﬂunlar› da söyledi: Mademki Sion k›zlar› kibirlidir ve boyunlar›n› ileri uzatarak
ç›lg›nca bak›ﬂlarla yürüyorlar
ve yürürken k›r›tarak gidiyorlar ve ayaklar›n›n halkalar›n›
ﬂ›k›rdat›yorlar;
17 Bu yüzden Rab, Sion k›zlar›n›n baﬂlar›n› yara kabuklar›yla vuracak ve Rab onlar›n gizli
yerlerini açacak.
18 O gün Rab onlar›n ç›ng›rdayan tak›lar›n›n güzelli¤ini
ve filelerini ve hilâl ﬂeklindeki
gerdanl›klar›n›,
19 Zincirlerini ve bileziklerini
ve kaﬂkollar›n›,
20 Süslü baﬂl›klar›n› ve bacak
süslerini ve al›n kurdelelerini
ve hoﬂ koku ﬂiﬂelerini ve küpelerini;
21 Yüzüklerini ve burun halkalar›n›;
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22 S›k s›k de¤iﬂtirdikleri tak›m elbiselerini ve örtülerini ve
ﬂallar›n› ve para keselerini;
23 Aynalar›n› ve ince ketenlerini ve baﬂ sarg›lar›n› ve peçelerini kald›r›p atacak.
24 Ve öyle olacak ki hoﬂ kokunun yerine pis koku ve bel kemerinin yerine ip ve güzel saç
ﬂeklinin yerine kellik ve süslü
elbiselerin yerine çuvaldan
giysi; güzellik yerine da¤lanma olacak.
25 Erkeklerin k›l›çtan geçirilecek ve yi¤itlerin savaﬂta ölecekler.
26 Ve onun kap›lar› ah çekip
yas tutacaklar; ve o kimsesiz
kal›p yerde oturacak.
14. BÖLÜM
Sion ve k›zlar› bin y›ll›k günde
kurtulup paklanacak — ‹ﬂaya 4 ile
karﬂ›laﬂt›r›n›z. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Ve o gün, yedi kad›n bir erke¤i
tutup diyecekler: Kendi ekme¤imizi yiyece¤iz ve kendi elbiselerimizi giyece¤iz; yeter ki
senin ad›n› taﬂ›yal›m; utanc›m›z›
bizden kald›r.
2 O gün Rab’bin dal› güzel ve
görkemli olacak; ‹srail’in kaç›p
kurtulanlar› için yerin meyvesi
çok iyi ve güzel olacak.
3 Ve öyle olacak ki Sion’da b›rak›lanlara ve Yeruﬂalem’de
kalanlara, Yeruﬂalem’de yaﬂayanlar aras›nda yaz›lan herkese
kutsal denilecek —
4 Rab, Sion k›zlar›n›n pisli¤ini
y›kay›nca ve Yeruﬂalem’in orta-
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s›ndan onun kan›n› adalet ruhu
ve yakma ruhu ile temizleyince;
5 Ve Rab, Sion da¤›n›n her konutu ve onun toplant›lar› üzerinde, gündüzleri bulut ve duman ve geceleri ise alevli ateﬂ
par›lt›s› yaratacak; çünkü Sion’un bütün görkemi üzerinde savunma olacak.
6 Ve gündüzün s›caktan gölge
için ve f›rt›nadan ve ya¤murdan
ise kaç›p s›¤›nacak ve örtünecek
bir yer bulmak için bir çardak
olacak.
15. BÖLÜM
Rab’bin ba¤› (‹srail) ›ss›z kalacak
ve halk› darmada¤›n olacak —
‹nançtan sapm›ﬂ ve da¤›lm›ﬂ durumdayken baﬂlar›na felaketler gelecek — Rab bir sancak açacak ve
‹srail’i toplayacak—‹ﬂaya 5 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–545
y›llar›.
Ve o zaman çok sevdi¤ime,
sevdi¤imin üzüm ba¤›yla ilgili
bir türkü söyleyece¤im. Çok
sevdi¤imin verimli bir yamaçta bir ba¤› var.
2 Ve o ba¤›n etraf›n› çitle çevirip taﬂlar›n› temizledi ve oraya
seçme asmalar dikti; ve ortas›na bir kule ve içine de bir üzüm
s›kaca¤› yapt›; ve üzüm versin
diye bekledi, fakat yabani
üzüm verdi.
3 Ve ﬂimdi, ey Yeruﬂalem’de
oturanlar ve Yahuda askerleri,
rica ederim, benimle ba¤›m
aras›nda hüküm verin.
4 Ba¤›mda yap›lmas› gereken
daha ne yap›labilirdi de ben
yapmad›m? Üzüm versin diye
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beklerken niçin yabani üzüm
verdi?
5 Ve ﬂimdi gidelim; ba¤›ma
ne yapaca¤›m› size anlatay›m:
Çitini sökece¤im ve onu yiyip
bitirecekler; ve duvar›n› y›kaca¤›m ve onu ayak alt›nda çi¤neyecekler.
6 Ve onu harap edece¤im;
budanmayacak ve çapalanmayacak; ne var ki orada çal›larla
dikenler bitecek; üzerine ya¤mur ya¤d›rmas›nlar diye bulutlara da emredece¤im.
7 Çünkü Ordular›n Rabbi’nin
ba¤› ‹srail Evi’dir ve O’nun
hoﬂuna giden fidan Yahuda
erleridir; ve O, adaleti bekledi;
ve iﬂte zorbal›k gördü; do¤rulu¤u beklerken, fakat iﬂte, feryat buldu.
8 Yer kalmay›ncaya kadar evine ev katanlar›n vay haline!
Öyle ki onlar memleketin ortas›nda yapayaln›z b›rak›lacaklar.
9 Ordular›n Rabbi kula¤›ma,
gerçek ﬂu ki birçok ev ›ss›z kalacak ve büyük güzel ﬂehirlerde
oturan olmayacak dedi.
10 Evet, on dönüm ba¤ bir bat
verecek ve bir homer tohum bir
efa verecek.
11 ‹çki peﬂinden koﬂmak için
sabahleyin erken kalkanlar›n,
geceleyin geç vakte kadar
ve ﬂarap onlar› alevlendirinceye kadar e¤lenenlerin vay
haline!
12 Ve ziyafetlerinde harp ve
keman, tef ve zurna ve ﬂarap
var; fakat Rab’bin yapt›klar›na
dikkat etmiyorlar ve onun ellerinin iﬂine bakm›yorlar.
13 Halk›m bu yüzden, bilgileri k›t oldu¤u için tutsakl›¤a
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götürüldü ve itibarl› adamlar›
k›tl›¤a düﬂtüler; ve onlar›n toplulu¤u susuzluktan kurudu.
14 Bu yüzden cehennem bo¤az›n› geniﬂletti ve a¤z›n› ölçüsüz
açt›; ve onlar›n görkemi ve kalabal›klar› ve gürültüleri ve onlar›n aras›nda sevinip coﬂan
oraya inecek.
15 Ve s›radan insan aﬂa¤› indirilecek, güçlü adam alçalt›lacak ve kibirlilerin gözleri alçalt›lacak.
16 Fakat Ordular›n Rabbi adalet içinde yükselecek ve kutsal
olan Tanr› do¤ruluk içinde
kutsallaﬂacak.
17 O zaman kuzular eskisi
gibi otlayacak ve zenginlerden
kalan ›ss›z yerleri yabanc›lar
yiyecekler.
18 Kötülü¤ü gurur ipleriyle
ve günah› at arabas›n›n urgan›yla çekermiﬂ gibi sürenlerin
vay haline!
19 Onlar diyorlar: Acele etsin,
iﬂini çabuk yaps›n da görelim;
ve ‹srail’in Kutsal›’n›n ö¤üdü
yaklaﬂ›p gelsin ki, geldi¤ini
bilelim!
20 Kötüye iyi ve iyiye kötü diyenlerin; karanl›¤› ›ﬂ›k yerine ve
›ﬂ›¤› karanl›k yerine koyanlar›n;
ac›y› tatl› yerine ve tatl›y› ac›
yerine koyanlar›n vay haline!
21 Kendi gözlerinde hikmetli
olanlar›n ve kendilerini zeki
görenlerin vay haline!
22 ﬁarap içmekte yi¤it olanlar›n ve sert içkileri kar›ﬂt›rmakla güçlü olanlar›n;
23 Rüﬂvet için kötüyü hakl›
ç›karanlar›n ve hakl› olan›n
hakk›n› elinden çekip alanlar›n
vay haline!
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24 Bu yüzden ateﬂin an›z› yiyip bitirdi¤i ve alevin kuru otu
yak›p kül etti¤i gibi, onlar›n
kökü de böyle çürüyecek ve
onlar›n çiçe¤i toz gibi havaya
uçacak; çünkü Ordular›n Rabbi’nin yasas›n› kendilerinden
att›lar ve ‹srail’in Kutsal›’n›n
sözünü hor gördüler.
25 Bu yüzden, Rab’bin öfkesi
halk›na karﬂ› alevlendi ve elini
onlara karﬂ› uzat›p onlar› vurdu;
ve tepeler sars›ld› ve onlar›n leﬂleri sokaklar›n ortas›nda parça
parça edildi. Her ﬂeye ra¤men
O’nun öfkesi dinmedi, fakat eli
hâlâ uzanm›ﬂ duruyor.
26 Ve uzaktaki milletler için
bir sancak dikecek ve dünyan›n
bir ucundan onlar› ça¤›rmak
için ›sl›k çalacak; ve iﬂte, acele
edip hemen gelecekler; onlar›n
aras›nda yorulan ve tökezleyen
olmayacak.
27 Kimse uyuklamayacak ve
uyumayacak; ne bellerinin kemeri çözülecek, ne de çar›klar›n›n ba¤lar› kopacak.
28 Oklar› sivri ve yaylar› ise
hep kuruludur; ve atlar›n›n
t›rnaklar› çakmak taﬂ› ve arabalar›n›n tekerlekleri kas›rga
san›lacak; kükremeleri aslan›nki gibidir.
29 Genç aslanlar gibi kükreyecekler; evet, kükreyerek av› kapacaklar ve onu emin bir yere
götürecekler; ve onu kimse
kurtaramayacak.
30 Ve o gün onlara karﬂ›
denizin gürleyiﬂi gibi kükreyecekler; ve karaya bakarlarsa, iﬂte, karanl›k ve s›k›nt›
var; ve göklerdeki ›ﬂ›klar
kararm›ﬂt›r.
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16. BÖLÜM
‹ﬂaya Rab’bi görür—‹ﬂaya’n›n günahlar› ba¤›ﬂlan›r — Peygamberlik
etmeye ça¤›r›l›r — ‹ﬂaya Mesih’in
ö¤retilerinin Yahudiler taraf›ndan
reddedilece¤ine dair peygamberlikte
bulunur—Geri kalanlar dönecek—
‹ﬂaya 6 ile karﬂ›laﬂt›r›n›z. m.ö.
tahminen 559–545 y›llar›.
Kral Uzziya’n›n öldü¤ü y›l,
Rab’bi yüce ve yüksek bir taht
üzerinde otururken gördüm
ve giysisinin ete¤i tap›na¤›
dolduruyordu.
2 Taht›n üzerinde seraflar duruyordu; her birinin alt› kanad›
vard›; ikisiyle yüzünü örtüyor
ve ikisiyle ayaklar›n› örtüyordu; ve ikisiyle uçuyordu.
3 Ve biri di¤erine hayk›r›p
ﬂöyle dedi: Ordular›n Rabbi
kutsald›r, kutsald›r, kutsald›r;
bütün dünya O’nun görkemiyle doludur.
4 Ve hayk›ran›n sesinden kap›
eﬂikleri sars›ld› ve ev dumanla
doldu.
5 O zaman ﬂöyle dedim: Vay
halime! Çünkü mahvoldum;
çünkü dudaklar› kirli bir adam›m ve dudaklar› kirli bir halk›n içinde yaﬂ›yorum; çünkü
gözlerim Kral›, Ordular›n
Rabbini gördü.
6 Derken seraflardan biri bana
do¤ru uçtu; elinde maﬂa ile
sunaktan alm›ﬂ oldu¤u k›zg›n
bir köz vard›.
7 Ve onunla a¤z›ma dokunup
ﬂöyle dedi: ‹ﬂte dudaklar›n buna
de¤di; ve kötülüklerin kald›r›ld› ve günahlar›ndan ar›nd›n.
8 Ayn› zamanda Rab’bin sesini
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iﬂittim: “Kimi göndereyim ve bizim için kim gidecek?” diyordu.
O zaman ben: “‹ﬂte ben buraday›m, beni gönder” dedim.
9 Ve O ﬂöyle dedi: Git ve bu
halka söyle: ‹yice dinleyin ve
gözlerinizi iyice aç›n! Ama onlar anlamad›lar, fark›na bile
varmad›lar.
10 Bu halk›n yüre¤ine ya¤ koy,
kulaklar›n› a¤›rlaﬂt›r ve gözlerini kapa da gözleriyle görmesinler ve kulaklar›yla iﬂitmesinler
ve yürekleriyle anlamas›nlar ve
dönüp ﬂifa bulmas›nlar.
11 O zaman Rab’be: “Ne zamana kadar ya Rab?” dedim.
Ve Rab: “ﬁehirler harap ve
kimsesiz, evler insans›z ve ülke
tümüyle ›ss›z kal›ncaya kadar”
dedi.
12 Ve Rab insanlar› buradan
al›p uzaklara götürdü; çünkü
memleketin ortas›nda çok boﬂ
b›rak›lm›ﬂ yerler olacak.
13 Fakat onda biri kalsa bile,
onlar geri dönseler de yaprak
döktükleri zaman kütü¤ü kalan
meﬂe ve çitlembik a¤ac› gibi
yutulacaklard›r; onun kütü¤ü
kutsal soydur.
17. BÖLÜM
Efraim ve Suriye, Yahuda’ya karﬂ›
savaﬂ açarlar — Mesih bir bakireden dünyaya gelecek — ‹ﬂaya 7 ile
karﬂ›laﬂt›r›n›z. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Uzziya’n›n o¤lu,
Yotam’›n o¤lu, Yahuda kral›
Ahaz’›n günlerinde, Suriye kral›
Retsin ile Remalya’n›n o¤lu
‹srail kral› Pekah, Yeruﬂalem’e
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karﬂ› savaﬂmaya ç›kt›lar, fakat
ona karﬂ› verdikleri mücadeleyi kazanamad›lar.
2 Ve Davut Evi’ne: “Suriye Efraim’le birleﬂti” diye bildirildi.
Ve rüzgar yüzünden ormandaki a¤açlar nas›l titrerse, onun
yüre¤i ve halk›n›n yüre¤i de
öyle titredi.
3 O zaman Rab, ‹ﬂaya’ya ﬂöyle
dedi: Yukar›daki havuzun su
yolu baﬂ›nda, çamaﬂ›rc› tarlas›
caddesinde Ahaz’› karﬂ›lamak
için, o¤lun ﬁear-yaﬂub ile beraber ﬂimdi ç›k.
4 Ve ona ﬂöyle de: Dikkat et ve
sakin ol; bu iki kuyruktan, bu
duman› tüten yar› yanm›ﬂ iki
odun parças›ndan, Retsin ile
Suriye’nin ve Remalya’n›n o¤lunun k›zg›n öfkesinden korkma ve yüre¤in bay›lmas›n.
5 Çünkü Suriye, Efraim ve
Remalya’n›n o¤lu sana karﬂ›
suikast haz›rlad›lar ve ﬂöyle
diyorlar:
6 Yahuda’ya karﬂ› yürüyelim
ve onu y›ld›ral›m; ve oradan
kendimize bir giriﬂ yolu açal›m
ve onun baﬂ›na bir kral oturtal›m, evet, Tabeel’in o¤lunu kral
yapal›m.
7 Rab Tanr› ﬂöyle diyor: Kurduklar› planlar suya düﬂecek
ve hiçbiri de olmayacak.
8 Çünkü Suriye’nin baﬂ› ﬁam
ve ﬁam’›n baﬂ› da Retsin’dir; ve
altm›ﬂ beﬂ y›l içinde Efraim
parçalanacak, bir halk olmaktan ç›kacak.
9 Ve Efraim’in baﬂ› Samiriye
ve Samiriye’nin baﬂ› ise Remalya’n›n o¤ludur. E¤er inanmazsan›z, kurulman›z kesinlikle
mümkün olmayacak.
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10 Bununla beraber Rab, Ahaz’a
yine ﬂöyle diyerek konuﬂtu:
11 Tanr›n Rab’den kendin için
bir iﬂaret iste; ya derinlerde ya
da yukar›da yükseklerde olsun,
sen iste.
12 Fakat Ahaz: “‹stemem ve
Rab’bi denemem” dedi.
13 Ve o ﬂöyle dedi: Ey Davut
Evi, ﬂimdi dinleyin; insanlar›
b›kt›rd›¤›n›z yetmiyormuﬂ gibi,
Tanr›m› da b›kt›rmak istiyorsunuz?
14 Bunun için, Rab kendisi
size bir iﬂaret verecek; iﬂte bir
bakire gebe kalacak ve bir o¤ul
dünyaya getirecek ve onun
ad›n› ‹mmanuel koyacak.
15 Kötüyü reddedip iyiyi seçebilmek için tereya¤› ve bal
yiyecek.
16 Çünkü çocuk kötüyü reddetmeyi ve iyiyi seçmeyi ö¤renmeden önce, i¤rendi¤in ülke
her iki kral› taraf›ndan da terk
edilecek.
17 Rab, senin üzerine, halk›n
üzerine ve baban›n evi üzerine
günler getirecek; öyle günler ki
Efraim, Yahuda’dan ayr›ld›¤›
günden beri gelmemiﬂtir—Asur
kral›n› getirecek.
18 Ve öyle olacak ki o gün Rab,
M›s›r’›n en uzak yerlerinde olan
sine¤e ve Asur ülkesinde olan
ar›ya ›sl›k çalacak.
19 Ve onlar gelecekler ve hepsi
›ss›z vadilere ve kaya deliklerine ve bütün dikenlere ve bütün
çal›lara konacaklar.
20 Ayn› gün Rab kiralanm›ﬂ
bir usturayla, ›rma¤›n ötesindekilerle ve Asur Kral›’yla, baﬂ›
ve ayaklar›n k›llar›n› t›raﬂ edecek ve sakal› da kaz›yacak.
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21 Ve o gün öyle olacak ki bir
adam genç bir inekle iki koyun
besleyecek.
22 Ve öyle olacak ki verecekleri sütün bollu¤undan tereya¤›
yiyecek; çünkü ülkede b›rak›lm›ﬂ olan herkes tereya¤› ve bal
yiyecek.
23 Ve o gün öyle olacak ki bin
gümüﬂ de¤erinde bin asma fidan› olan her yer çal›l›k ve dikenlik olacak.
24 Erkekler oraya oklarla ve
yayla gelecek; çünkü bütün
memleket çal›l›k ve dikenlik
olacak.
25 Ve çapayla kaz›lacak olan
her tepede çal› ve diken korkusu olmayacak; fakat öküzlerin
gönderilmesine ve küçükbaﬂ
hayvanlar›n ayaklar› alt›nda
kalmas›na yarayacak.
18. BÖLÜM
Mesih bir sendeleme taﬂ› ve bir
gücenme kayas› olacak — Rab’bi
aray›n, f›s›lday›p duran büyücüleri de¤il — Yolunuzu bulmak için
yasaya ve tan›kl›¤a dönün — ‹ﬂaya
8 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen
559–545 y›llar›.
Rab’bin sözü bana ayr›ca ﬂöyle
dedi: Kendine büyük bir tomar
al ve üzerine insan kalemi ile
Maher-ﬂalal-haﬂ-baz için, diye
yaz.
2 Ve kay›t tutmalar› için yan›ma sad›k ﬂahitlerden, Rahip
Uriya’y› ve Yeberekya’n›n o¤lu
Zekarya’y› ald›m.
3 Ve kad›n peygamberin yan›na girdim; ve gebe kald› ve bir
o¤ul do¤urdu. O zaman Rab
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bana: “Ad›n› Maher-ﬂalal-haﬂbaz koy” dedi.
4 Çünkü iﬂte, bu çocuk, ﬁam’›n
zenginlikleri ve Samiriye’nin çapul mal› Asur Kral›’n›n önünden çekilip al›nmadan önce
“Babac›¤›m ve anneci¤im” diye
ba¤›rmas›n› ö¤renmeyecek.
5 Rab bana yeniden ﬂöyle diyerek konuﬂtu:
6 Mademki bu halk sessizce
akan ﬁiloah sular›n› istemediler
ve Retsin ve Remalya’n›n o¤lu
ile seviniyorlar;
7 ﬁimdi bu yüzden, iﬂte, Rab
›rma¤›n güçlü ve bol sular›n›,
hatta Asur Kral›n› ve onun bütün görkemini, onlar›n üzerine
sal›yor; ve o bütün yataklar›ndan yükselecek ve bütün k›y›lar› üzerine taﬂacak.
8 Ve Yahuda’n›n içinden geçecek; kabar›p taﬂacak; ve boynuna kadar varacak; ve gerilmiﬂ
kanatlar› senin ülkeni boydan
boya saracak, ey ‹mmanuel!
9 Ey halklar birleﬂseniz de
paramparça edileceksiniz; ve
ey bütün uzak ülkelerden olanlar, kulak verin; silahlar›n›z›
kuﬂansan›z da paramparça
edileceksiniz; silahlar›n›z› kuﬂansan›z da paramparça edileceksiniz!
10 Aran›zda ö¤ütleﬂin, ama
hepsi boﬂa ç›kacak; bir ﬂey söyleseniz de olmayacak; çünkü
Tanr› bizimledir.
11 Çünkü Rab, kuvvetli eli
üzerimde iken bana ﬂunu
söyledi ve bu halk›n yolunda
yürümememi bana ö¤retip
ﬂöyle dedi:
12 Bu halk›n birlik dedi¤i her
ﬂeye siz birlik demeyin; onlar›n
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korktu¤undan korkmay›n ve
y›lmay›n.
13 Ordular›n Rabbi, takdis edece¤iniz O’dur; ve korktu¤unuz
olsun ve y›ld›¤›n›z O olsun.
14 Ve O bir s›¤›nak olacak; fakat ‹srail’in iki evi için sendeleme taﬂ› ve gücenme kayas› ve
Yeruﬂalem’de oturanlar içinse
bir kapan ve tuzak olacak.
15 Ve onlar›n aras›nda ço¤u
tökezleyecek ve düﬂüp parçalanacak ve tuza¤a düﬂüp yakalanacaklar.
16 Ö¤rencilerimin aras›nda
tan›kl›¤› ba¤la ve yasay›
mühürle.
17 Ve Yakup Evi’nden yüzünü
gizleyen Rab’bi bekleyece¤im
ve O’nun yolunu gözleyece¤im.
18 ‹ﬂte ben ve Rab’bin bana
verdi¤i çocuklar, Sion Da¤›nda
oturan Ordular›n Rabbi taraf›ndan verilen ‹srail’deki iﬂaretler
ve mucizeleriz.
19 Ve size: “F›s›ldayan ve m›r›ldayan medyumlara ve büyücülere dan›ﬂ›n” diye söyledikleri
zaman — yaﬂayanlar›n ölülerden haber almas› için bir halk
kendi Tanr›s›na dan›ﬂmaz m›?
20 Yasaya ve tan›kl›¤a dan›ﬂ›n;
ve e¤er bu söze göre konuﬂmuyorlarsa, bunun nedeni onlar›n
içinde ›ﬂ›k olmamas›d›r.
21 Ve büyük zorluklar ve açl›k
içinde yaﬂay›p gidecekler; ve
öyle olacak ki aç kald›klar› zaman öfkelenecekler ve krallar›na ve Tanr›’lar›na lanet edip
yukar› bakacaklar.
22 Ve yere bakacaklar ve iﬂte
s›k›nt› ve karanl›k, ac› bir iç karart›s› görecekler ve karanl›¤a
do¤ru sürüklenecekler.
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19. BÖLÜM
‹ﬂaya, Mesih’ten söz eder — Karanl›k içindeki halk büyük bir ›ﬂ›k
görecek — Bizim için bir çocuk do¤acak — O, Bar›ﬂ Prensi olacak ve
Davut’un taht›ndan yönetecek —
‹ﬂaya 9 ile karﬂ›laﬂt›r›n›z. m.ö.
tahminen 559–545 y›llar›.
Ancak bu karart› onun çekti¤i
ac› kadar olmayacak; önce Zebulun diyar›n› ve Naftali diyar›n› hafifçe üzdü ve sonra da
K›z›ldeniz yönünde, Erden ötesinde olan milletlerin Galilesini daha sert bir ﬂekilde üzdü.
2 Karanl›kta yürüyen halk
büyük bir ›ﬂ›k gördü; ölüm gölgesi diyar›nda oturanlar›n üzerine ›ﬂ›k parlad›.
3 Milleti ço¤altt›n ve sevinci
artt›rd›n; hasat zaman›nda
olan sevinç nas›lsa, ganimet
paylaﬂt›klar› zaman sevinen
adamlar gibi, senin önünde
öyle seviniyorlar.
4 Çünkü ona yük olan boyunduru¤unu ve s›rt›ndaki de¤ne¤i, ona haks›zl›k edenin sopas›n›
k›rd›n.
5 Çünkü her savaﬂta u¤ultudan
savaﬂç›n›n akl› kar›ﬂ›r ve giysileri kana bulan›r; ama bu savaﬂ,
alevler içinde ateﬂin yak›t›yla
olacak.
6 Çünkü bize bir çocuk do¤du,
bize bir o¤ul verildi; ve yönetim
O’nun omuzlar›nda olacak ve
O’nun ad›: Harika, Dan›ﬂman,
Güçlü Tanr›, Sonsuz Baba, Bar›ﬂ
Prensi olacak.
7 Davut’un taht› üzerinde ve
krall›¤› üzerinde, bundan böyle sonsuza kadar yarg› ve ada-
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letle onun krall›¤›n› kurmak ve
düzene koymak için yönetimin
ve bar›ﬂ›n artmas›n›n sonu yoktur. Ordular›n Rabbi’nin gayreti
bunu yapacak.
8 Rab, Yakup’a sözünü gönderdi ve sözü ‹srail’in üzerine indi.
9 Ve bütün halk bilecek, hatta
yüreklerindeki gurur ve kat›l›kla ﬂunlar› söyleyen Efraim
ve Samiriye’de oturanlar bile:
10 Tu¤lalar düﬂtü, ama yontulmuﬂ taﬂlarla yapaca¤›z; firavun
incirleri kesildi, ama onlar›n
yerine sedir a¤açlar› dikece¤iz.
11 Bu yüzden Rab, Retsin’in
has›mlar›n› ona karﬂ› kald›racak ve onun düﬂmanlar›n› birleﬂtirecek.
12 Önden Suriyelileri ve arkadan da Filistinlileri ayakland›racak; ve onlar da a¤›zlar›n› aç›p
‹srail’i yutacaklar. Her ﬂeye ra¤men O’nun öfkesi dinmedi, ama
eli hâlâ uzanm›ﬂ duruyor.
13 Çünkü halk kendisine vurana dönmüyor ve Ordular›n
Rabbini aram›yor.
14 Bu yüzden Rab, ‹srail’den
baﬂ› ve kuyru¤u, dal› ve saz›
bir günde kesip atacak.
15 Yaﬂl›, baﬂ odur ve yalan
ö¤reten peygamber, kuyruk
odur.
16 Çünkü bu halk›n liderleri
onlar› sapt›r›yorlar ve onlar taraf›ndan yol gösterilenler yok
olup gidiyor.
17 Bu yüzden Rab onlar›n delikanl›lar› ile sevinmeyecek ve
onlar›n öksüzlerine ve dullar›na ac›mayacak; çünkü onlar›n
hepsi ikiyüzlü ve kötülük iﬂleyenlerdir; ve her a¤›z aptalca
konuﬂuyor. Her ﬂeye ra¤men,
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O’nun öfkesi dinmedi, ama eli
hâlâ uzanm›ﬂ duruyor.
18 Çünkü kötülük ateﬂ gibi
yakar; çal›lar› ve dikenleri yiyip bitirecek ve orman›n s›k
çal›l›klar›n› tutuﬂturacak; ve
onlar duman›n tüttü¤ü gibi
uçup gidecekler.
19 Ordular›n Rabbi’nin öfkesi
yüzünden ülke karanl›¤a bo¤uldu; ve insanlar sanki ateﬂin
yak›t› olacak; kimse kardeﬂini
kurtarmayacak.
20 Ve biri sa¤ tarafta kapacak
ve aç kalacak; ve sol tarafta yiyecek ve doymayacaklar; herkes
kendi kolunun etini yiyecek.
21 Manasse Efraim’i ve Efraim
Manasse’yi yiyecek; onlar Yahuda’ya karﬂ› birlik olacaklar.
Her ﬂeye ra¤men O’nun öfkesi
dinmedi, ama eli hâlâ uzanm›ﬂ
duruyor.
20. BÖLÜM
Asur’un yok ediliﬂi ‹kinci Geliﬂ’te
kötülerin yok ediliﬂini simgeler —
Rab yeniden geldi¤inde pek az
insan sa¤ kalacak—Yakup’un halk›ndan geri kalanlar o gün geri dönecekler—‹ﬂaya 10 ile karﬂ›laﬂt›r›n.
m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
Dullar› a¤lar›na düﬂürmek ve
yetim hakk› yemek için, fakirlere adaleti esirgemek ve halk›mdan yoksul olanlar›n hakk›n›
ellerinden almak için;
2 Haks›z yasalar ç›karanlar›n
ve buyurduklar› zalimlikleri
yazanlar›n vay haline!
3 Ve yoklama gününde ve
uzaktan gelecek y›k›mda ne
yapacaks›n›z? Yard›m bulmak
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için kime kaçacaks›n›z? Ve ﬂan›n›z› ﬂöhretinizi nereye b›rakacaks›n›z?
4 Ben olmadan onlar esirlerin
aras›nda iki büklüm olacaklar
ve ölenlerin alt›nda kalacaklar.
Her ﬂeye ra¤men O’nun öfkesi
dinmedi, ama eli hâlâ uzanm›ﬂ
duruyor.
5 Ey Asurlu, öfkemin de¤ne¤i! Ve ellerindeki sopa onlar›n
öfkesidir.
6 Onu ikiyüzlü bir millete karﬂ› gönderece¤im ve ganimeti
toplas›n ve av› yakalas›n diye
ve onlar› sokaklar›n çamuru
gibi çi¤nesin diye, öfkelendi¤im
halka karﬂ› ona emredece¤im.
7 Gerçi o böyle düﬂünmez ve
onun yüre¤inden böyle bir ﬂey
geçmez; ancak yüre¤inden y›kmak ve birçok milleti kesip atmak geçer.
8 Çünkü o ﬂöyle dedi: Prenslerimin hepsi kral de¤il mi?
9 Kalno Karkemiﬂ gibi de¤il
mi? Hamat Arpad gibi de¤il mi?
Samiriye ﬁam gibi de¤il mi?
10 Oyma putlar› Yeruﬂalem’in
ve Samiriye’ninkinden daha iyi
olan putlar›n krall›klar›n› elim
nas›l kurduysa;
11 Samiriye’ye ve onun putlar›na ne yapt›ysam, ayn›s›n› Yeruﬂalem’e ve onun putlar›na da
yapmaz m›y›m?
12 Bu nedenle öyle olacak ki
Rab, Sion Da¤›’nda ve Yeruﬂalem’de bütün iﬂini bitirdikten
sonra, Asur Kral›’n›n gururlu
yüre¤inin meyvesini ve kibirli
bak›ﬂlar›n›n ﬂan›n› cezaland›raca¤›m.
13 Çünkü o ﬂöyle dedi: Bu ﬂeyleri elimin gücüyle ve hikme-
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timle yapt›m; çünkü anlay›ﬂ›m
var; ve halklar›n s›n›rlar›n› de¤iﬂtirdim ve hazinelerini soydum ve orada oturanlar› bir
yi¤it gibi bozguna u¤ratt›m.
14 Ve elim bir kuﬂ yuvas›
bulur gibi halklar›n zenginliklerini buldu; ve kalan yumurtalar› toplar gibi, ben de bütün
dünyay› öyle toplad›m; ve kanad›n› k›m›ldatan veya a¤z›n›
açan veya c›v›ldayan olmad›.
15 Balta ile kesen adama karﬂ›
balta övünür mü? Testereyi
sallayan adama karﬂ› testere
büyüklük taslar m›? Sanki de¤nek kendisini kald›ranlara karﬂ›
sallan›yormuﬂ, sanki asa odun
de¤ilmiﬂ gibi kendisini havaya
kald›r›yormuﬂ!
16 Bu nedenle Rab, Ordular›n
Rabbi, onun semizleri aras›na
s›skal›¤› gönderecek ve onun
görkemi alt›nda ateﬂ yakar gibi,
yang›n ç›karacak.
17 Ve ‹srail’in ›ﬂ›¤› ateﬂ ve onun
Kutsal› alev olacak; ve bir günde
onun dikenlerini ve çal›lar›n›
yak›p kül edecek.
18 Ve onun orman›n›n ve verimli tarlas›n›n görkemini, hem
can› hem de bedeni yak›p kül
edecek; ve onlar yere y›¤›lan
bir sancaktar gibi yok olacak.
19 Ve orman›n›n artakalan
a¤açlar› az olacak; bir çocuk da
onlar› yazabilir.
20 Ve o gün öyle olacak ki
‹srail’den geri kalanlar ve
Yakup Evi’nin kaç›p kurtulanlar› art›k bir daha kendilerine
vurana de¤il, ancak ‹srail’in
Kutsal› Rab’be hakikatle dayanacaklar.
21 Geri kalanlar, evet, hatta
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Yakup’tan geri kalanlar bile
Güçlü Tanr›’ya dönecekler.
22 Çünkü halk›n ‹srail, denizin
kumlar› gibi olsa da, yine de onlardan bir kal›nt› geri dönecek;
adaletle taﬂan y›k›m kararlaﬂt›.
23 Çünkü Ordular›n Rab’bi
Tanr› kararlaﬂt›rd›¤› gibi bütün
ülkeyi y›k›p yok edecek.
24 Bu yüzden Ordular›n Rab’bi Tanr› ﬂöyle diyor: Ey Sion’da
oturan halk›m, Asurlu’dan
korkma; M›s›rl›’n›n yapt›¤›
gibi sana de¤nekle vuracak ve
sana karﬂ› sopas›n› kald›racak.
25 Çünkü biraz daha zaman
geçecek, k›zg›nl›k bitecek ve
benim öfkem onlar›n yok olmas›yla son bulacak.
26 Ve Oreb kayas›ndaki Midyan katliam›nda oldu¤u gibi,
Ordular›n Rabbi k›rbac› ona
karﬂ› uyand›racak ve asas›n›
denizin üzerinde oldu¤u gibi,
onu M›s›r’›n üzerine kald›rd›¤›
gibi kald›racak.
27 Ve o gün öyle olacak ki
onun yükü senin omuzlar›ndan ve boyunduru¤u senin
boynundan kalkacak; ve ya¤la
meshedildi¤i için boyunduruk
k›r›lacak.
28 Ayyat’a geldi, Migron’u
geçti; yükünü Mikmaﬂ’ta b›rakt›.
29 Geçitten geçtiler ve Geba’da
konaklad›lar; Rama’ya korku
düﬂtü; Saul’un Gibea’s› kaçt›.
30 Yüksek sesle ba¤›r, ey Gallim k›z›! Sesini Laiﬂ’e ulaﬂt›r, ey
zavall› Anatot!
31 Madmena yerinde yok; Gebim’de oturanlar kaçmak için
toplan›yorlar.
32 Asurlu o gün yine Nob’da
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kalacak; elini Sion k›z›n›n da¤›na, Yeruﬂalem tepesine do¤ru sallayacak.
33 ‹ﬂte Rab, Ordular›n Rabbi
sald›¤› korkuyla dallar› budayacak, uzun boylular kesilip
devrilecek ve kibirli olanlar alçalt›lacak.
34 Ve orman›n s›k çal›l›klar›n›
demirle kesecek ve Lübnan,
Güçlü Olan’›n eliyle düﬂecek.
21. BÖLÜM
Yesse’nin kütü¤ü (Mesih) do¤rulukla yarg›layacak — Bin y›ll›k dönemde Tanr›’n›n bilgisi bütün
dünyay› kaplayacak—Rab bir sancak aç›p ‹srail’i toplayacak. ‹ﬂaya
11 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen
559–545 y›llar›.
Ve Yesse’nin kütü¤ünden bir
filiz ç›kacak ve kökünden bir
dal büyüyecek.
2 Ve Rab’bin Ruhu, hikmet ve
anlay›ﬂ ruhu, ö¤üt ve kuvvet
ruhu, bilgi ve Rab korkusunun
ruhu O’nun üzerinde kalacak.
3 Ve Rab korkusuyla O’nun
anlay›ﬂ›n› keskinleﬂtirecek; ve
gözlerinin gördü¤üne göre yarg›lamayacak ve kulaklar›n›n
iﬂitti¤ine göre azarlamayacak.
4 Fakat fakirleri do¤rulukla
yarg›layacak ve dünyan›n yumuﬂak baﬂl›lar› için hakk›yla
azarlayacak; ve dünyaya a¤z›n›n de¤ne¤iyle vuracak ve
kötüleri dudaklar›n›n solu¤u
ile öldürecek.
5 Ve belinin kuﬂa¤› adalet
ve kalças›n›n kuﬂa¤› ba¤l›l›k
olacak.
6 Kurt ayr›ca kuzuyla beraber
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oturacak ve leopar o¤lakla yan
yana yatacak; ve buza¤›, genç
aslan ve besili s›¤›r bir arada
olacak ve onlar› küçük bir çocuk güdecek.
7 Ve inekle ay› otlanacak; onlar›n yavrular› birlikte yat›p
uyuyacaklar ve aslan öküz gibi
saman yiyecek.
8 Ve emzikteki çocuk engerek
y›lan›n›n deli¤i üzerinde oynayacak ve sütten kesilmiﬂ çocuk
elini Kokatris y›lan›n›n kovu¤u
üzerine koyacak.
9 Bütün kutsal da¤›mda zarar
vermeyecekler ve öldürmeyecekler; çünkü sular denizi nas›l
kapl›yorsa, dünya da Rab bilgisi ile dolu olacak.
10 Ve o gün, halklar için sancak olarak dikilen Yesse’nin
kökünü Yahudi olmayan uluslar arayacaklar; ve onun huzuru görkemli olacak.
11 Ve o gün öyle olacak ki
Asur’dan ve M›s›r’dan ve Patros’tan ve Kuﬂ’tan ve Elam’dan
ve ﬁinar’dan ve Hamat’tan ve
denizdeki adalardan artakalacak olan halk›ndan geri kalanlar› kurtarmak için Rab yine
ikinci kez elini uzatacak.
12 Ve uluslar için bir bayrak
kald›racak ve ‹srail’in sürgünlerini toplay›p dünyan›n dört
bir köﬂesine da¤›lm›ﬂ olan Yahudal›lar› bir araya getirecek.
13 Efraim’in k›skançl›¤› kalmayacak ve Yahuda’n›n düﬂmanlar› kesilip at›lacak; Efraim Yahuda’y› k›skanmayacak ve Yahuda
Efraim’i k›zd›rmayacak.
14 Fakat onlar Filistinliler’in
omuzlar›nda bat›ya uçacaklar;
do¤udakilerin ganimetlerini bir-

2. Nefi 21:7–22:6
likte ya¤malayacaklar; Edom ve
Moab üzerine ellerini atacaklar
ve Ammon’un çocuklar› onlar›n sözünü dinleyecek.
15 Ve Rab, M›s›r denizinin dilini büsbütün yok edecek ve ›rma¤›n üzerinde elini güçlü yeli
ile sallayacak; ve ›rma¤› vurup
yedi dereye bölecek ve insanlar› oradan çar›klar› ›slanmadan
geçirecek.
16 Ve M›s›r ülkesinden ç›kt›¤›
gün ‹srail’e oldu¤u gibi halk›ndan geriye kalanlar için Asur’dan büyük bir yol aç›lacak.
22. BÖLÜM
Bin y›ll›k dönemde bütün insanlar
Rab’bi övecekler—Rab onlar›n aras›nda yaﬂayacak — ‹ﬂaya 12 ile
karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Ve o gün diyeceksin: Ya Rab
seni övece¤im; bana karﬂ› öfkelenmiﬂtin, fakat öfken dindi ve
beni teselli ettin.
2 ‹ﬂte Tanr› benim kurtuluﬂumdur; güvenece¤im ve korkmayaca¤›m; çünkü Rab Yehova
benim gücüm ve ﬂark›md›r; O
benim kurtuluﬂum oldu.
3 Onun için kurtuluﬂ kuyular›ndan sevinçle su çekeceksiniz.
4 Ve o gün diyeceksiniz: Rabbi
övün, O’nun ad›n› ça¤›r›n; halk›n aras›nda O’nun iﬂlerini bildirin, ad›n›n yüceli¤ini an›n.
5 Rab’be ilahiler söyleyin; çünkü mükemmel iﬂler yapt›; bütün
dünya bunu biliyor.
6 Ey sen, Sion’da oturan seslenip hayk›r; çünkü aran›zdaki
‹srail’in Kutsal› büyüktür.
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23. BÖLÜM
Babil’in y›k›l›ﬂ› ‹kinci Geliﬂ’teki
y›k›l›ﬂ› simgeler — O gün öfke ve
öç günü olacak — Babil (dünya)
sonsuza dek düﬂecek — ‹ﬂaya 13 ile
karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Babil’in yükü—onu Amots’un
o¤lu ‹ﬂaya gördü.
2 Yüksek da¤›n üzerine bayrak dikin; onlar› yüksek sesle
ça¤›r›n, el sallay›n da soylular
kap›lar›ndan girsinler.
3 Kutsal k›ld›klar›ma emrettim,
yi¤itlerimi ça¤›rd›m; çünkü öfkem yüceli¤ime sevinenlerin
üzerine inmedi.
4 Da¤lardaki kalabal›¤›n gürültüsü, büyük bir halk›n gürültülü sesi gibi! Bir araya toplanm›ﬂ uluslar›n krall›klar›n›n
kargaﬂal›k gürültüsü! Ordular›n Rabbi savaﬂ için ordular›
topluyor.
5 Bütün memleketi yok etmek
için, evet, Rab ve öfkesinin silahlar› uzak bir diyardan, göklerin ucundan geliyorlar.
6 Feryat edin, çünkü Rab’bin
günü yak›nd›r; her ﬂeye Gücü
Yeten taraf›ndan bir y›k›m gibi
gelecektir.
7 Bu yüzden bütün eller gevﬂeyecek, her insan›n yüre¤i eriyecek.
8 Ve korkacaklar, onlar› sanc›lar ve ac›lar tutacak; ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n birbirlerine bakacaklar;
yüzleri alev gibi k›zaracak.
9 ‹ﬂte Rab’bin günü, memleketi harabeye çevirmek için ac›mas›z bir gazap ve k›zg›n bir
öfkeyle geliyor; ve O, günahkâr-

90
lar› memleketten ç›kar›p yok
edecek.
10 Çünkü gökteki y›ld›zlar ve
onlar›n y›ld›z kümeleri ›ﬂ›klar›n› vermeyecekler; güneﬂ do¤unca kararacak ve ay parlak
›ﬂ›¤›n› vermeyecek.
11 Ve dünyay› kötülü¤ü
yüzünden ve kötüleri kötülükleri yüzünden cezaland›raca¤›m;
kibirlilerin küstahl›¤›n› sona erdirece¤im ve korkunç olanlar›n
gururunu alçaltaca¤›m.
12 ‹nsan› saf alt›ndan, hatta
Ofir külçe alt›n›ndan daha de¤erli k›laca¤›m.
13 Bu yüzden gökleri sarsaca¤›m; Ordular›n Rabbi’nin gazab›yla, O’nun k›zg›n öfkesinin
gününde dünya yerinden oynayacak.
14 Ve o gün, kovalanan ceylan
ve sahipsiz bir koyun gibi olacak ve herkes kendi halk›na
dönüp kendi ülkesine kaçacak.
15 Gururlular›n hepsi delik
deﬂik edilecek; evet ve kötülerle birleﬂen herkes k›l›çtan geçirilecek.
16 Çocuklar› da gözleri önünde paramparça edilecek; evleri
ya¤ma edilip eﬂlerine tecavüz
edilecek.
17 ‹ﬂte alt›na, gümüﬂe de¤er
vermeyen ve onlardan hoﬂlanmayan Medleri onlara karﬂ›
uyand›raca¤›m.
18 Onlar›n yaylar› gençleri k›r›p dökecek; ve rahmin meyvesine ac›mayacaklar; gözleri çocuklar› esirgemeyecek.
19 Ve krall›klar›n görkemi,
Kildaniler’in gururunun süsü
olan Babil, Tanr›’n›n Sodom ve
Gomorra’y› y›kt›¤› gibi olacak.
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20 Orada bir daha oturulmayacak ve nesilden nesle konut olmayacak. Araplar orada çad›r
kurmayacak ve çobanlar orada
sürülerini yat›rmayacaklar.
21 Fakat orada çölün yabani
hayvanlar› yatacak ve onlar›n
evleri uluyan yarat›klarla dolu
olacak; ve orada baykuﬂlar bar›nacak ve satirler dans edecek.
22 Ve ›ss›z kalan evlerinde
yabani ada hayvanlar› ve güzel
saraylar›nda da ejderhalar uluyacak; ve vaktinin gelmesi
yak›nd›r ve günleri uzamayacakt›r. Çünkü onu çok h›zl› bir
ﬂekilde yok edece¤im; evet,
halk›ma karﬂ› merhametli olaca¤›m, ama kötüler yok olup
gidecek.
24. BÖLÜM
‹srail toplanacak ve bin y›l dinlenmenin tad›n› ç›karacak — Lusifer
baﬂ kald›rd›¤› için cennetten at›lm›ﬂt›r — ‹srail, Babil’e (dünyaya)
karﬂ› zafer kazanacak. ‹ﬂaya 14 ile
karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Çünkü Rab, Yakup’a merhamet gösterecek, ‹srail’i yine
seçecek ve onlar› kendi ülkelerine yerleﬂtirecek; ve yabanc›lar onlara kat›lacak ve Yakup
Evi’ne yap›ﬂacaklar.
2 Ve halklar onlar› uzaklardan al›p dünyan›n öbür ucuna,
evet, kendi yerlerine getirecekler ve onlar vaadedilmiﬂ topraklar›na dönecekler. Ve ‹srail
Evi o topraklar› yurt edinecek
ve Rab’bin ülkesi uﬂaklar›n ve
hizmetçilerin ülkesi olacak; ve

kendilerini tutsak etmiﬂ olanlar› tutsak edecekler ve kendilerini ezenleri yönetecekler.
3 Ve o gün öyle olacak ki çekti¤in üzüntü, korku ve sana
hizmetçilik yapt›rd›klar› çetin
tutsakl›ktan sonra Rab seni
rahata erdirecek.
4 Ve o gün öyle olacak ki Babil
Kral›’na bu deyiﬂi söyleyip ﬂöyle
diyeceksin: Zalimin sonu nas›l
geldi, alt›n ﬂehir nas›l yok oldu.
5 Rab kötülerin de¤ne¤ini,
hükümdarlar›n asas›n› k›rd›.
6 Halk› kudurmuﬂças›na boyuna döven, uluslar› öfkeyle
yönetenin kendisi ﬂimdi eziyet
çekiyor ve kimse buna engel
olmuyor.
7 Bütün dünya rahatta ve
susmuﬂ; onlar ilahiler söyleyip
coﬂarlar.
8 Evet, köknar a¤açlar› ve
Lübnan’›n sedirleri de senin
için seviniyorlar: “Sen yere yat›r›ld›¤›ndan beri bize karﬂ› hiç
kesici ç›kmad›” diyorlar.
9 Cehennem senin geliﬂini karﬂ›lamak için dibinden kayn›yor;
senin için ölülerini, hatta dünyan›n bütün büyüklerini uyand›r›yor; milletlerin bütün krallar›n›
tahtlar›ndan aya¤a kald›rd›.
10 Hepsi sana konuﬂup ﬂöyle
diyecekler: Sende mi bizim gibi
zay›f düﬂtün? Bize mi benzedin?
11 Gösteriﬂin mezara indirildi;
kemanlar›n sesi duyulmuyor;
alt›na kurtlar serildi ve üzerini
kurtlar örtüyor.
12 Ey Lusifer, seherin o¤lu,
gökten nas›l düﬂtün! Uluslar›
devirirdin, nas›l yere y›k›ld›n!
13 Çünkü kendi yüre¤inde
derdin: Gö¤e ç›kaca¤›m, taht›m›
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Tanr›’n›n y›ld›zlar›n›n üzerine
yükseltece¤im; kuzeyin sonlar›nda, cemaat da¤›n›n tepesinde
de oturaca¤›m.
14 Bulutlar›n üstündeki yüksekliklere ç›kaca¤›m; En Yüce
Olan gibi olaca¤›m.
15 Oysa sen cehenneme, çukurun dibine at›lacaks›n.
16 Seni görenler gözlerini sana
dikecekler ve seni düﬂünüp ﬂöyle diyecekler: Dünyay› sarsan,
krall›klar› titreten adam bu mu?
17 Ve dünyay› çöle döndüren,
ﬂehirlerini y›kan ve tutsak evlerini açmayan adam bu mu?
18 Milletlerin bütün krallar›,
evet, her biri kendi mezar›nda,
hepsi görkemle yat›yor.
19 Fakat sen i¤renç bir dal gibi
ve k›l›çla delik deﬂik edilip taﬂl› çukura at›lan ölülerin kal›nt›lar› gibi mezar›ndan sökülüp
at›ld›n; ayak alt›nda çi¤nenen
leﬂ gibisin.
20 Gömülerek onlarla birleﬂmeyeceksin, çünkü kendi
memleketini harap ettin ve
kendi halk›n› öldürdün; kötülük iﬂleyenlerin soyu hiçbir
zaman an›lmayacakt›r.
21 Atalar›n›n kötülükleri
yüzünden, onun çocuklar›n›
bo¤azlayacak yer haz›rlay›n da
aya¤a kalkmas›nlar ve ülkeyi
kendilerine mülk edinmesinler; ve yeryüzünü ﬂehirlerle
doldurmas›nlar.
22 Çünkü Ordular›n Rabbi diyor: Onlara karﬂ› yükselece¤im
ve ad› ve geride kalan› ve o¤lu
ve ye¤eni Babil’den kovup ataca¤›m, diyor Rab.
23 Onu balaban kuﬂlar›n›n yuvas› yapaca¤›m ve oras› batak-

92
l›klar›n yeri olacak; ve oray›
y›k›m süpürgesiyle süpürece¤im, diyor Ordular›n Rabbi.
24 Ordular›n Rabbi ant içerek
ﬂöyle dedi: Gerçekten düﬂündü¤üm gibi olacak ve nas›l tasarlad›msa öyle duracak.
25 ﬁöyle ki Asurluyu ülkeme
getirece¤im ve da¤lar›m›n
üzerinde onu ayaklar alt›nda
çi¤neyece¤im; o zaman boyunduru¤u onlar›n üzerinden kalkacak ve yükü onlar›n omuzlar›ndan kalkacak.
26 Bütün dünyada tasarlanan
amaç budur ve bütün milletlerin üzerine uzat›lm›ﬂ olan el
budur.
27 Çünkü Ordular›n Rabbi’nin
tasarlad›¤›n› kim bozabilir? Ve
onun uzanm›ﬂ elini kim geri
çevirebilir?
28 Bu yük, Kral Ahaz’›n öldü¤ü y›lda oldu.
29 Ey bütün Filistin, sana
vuran›n de¤ne¤i k›r›ld› diye
sevinme; çünkü y›lan›n kökünden Kokatris y›lan› ç›kacak ve
onun meyvesi yak›c› uçan
y›lan olacak.
30 Ve fakirlerin ilk do¤anlar›
kar›nlar›n› doyuracaklar ve
muhtaçlar emniyetle yatacaklar;
ve senin kökünü k›tl›kla öldürece¤im; ve o, senden artakalanlar› öldürecek.
31 Ulu, ey kap›; feryat et, ey
ﬂehir; sen Filistin baﬂtan baﬂa
eriyip yok oldun; çünkü kuzeyden bir duman gelecek ve
vakti gelince hiç kimse yaln›z
kalmayacak.
32 Uluslar›n habercileri o vakit
ne cevap verecekler? Denecek
ki Rab, Sion’u kurmuﬂtur ve
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halk›ndan yoksul olanlar oraya
s›¤›nacakt›r.
25. BÖLÜM
Nefi aç›k konuﬂmaktan sevinç duyar — ‹ﬂaya’n›n peygamberlikleri
son günlerde anlaﬂ›lacak — Yahudiler Babil’den geri gelecekler,
Mesih’i çarm›ha gerdikten sonra
darmada¤›n olup cezalar›n› bulacaklar — Mesih’e inand›klar›nda
tekrar eski durumlar›na getirilecekler — Mesih ilk kez Lehi’nin
Yeruﬂalem’den ayr›lmas›ndan alt›
yüz y›l sonra gelecek — Nefililer
Musa yasas›n› tutarlar ve ‹srail’in
Kutsal› olan Mesih’e inan›rlar.
m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
ﬁimdi ben Nefi, ‹ﬂaya’n›n söyledi¤i, benim yaz›ya geçirdi¤im sözler hakk›nda biraz konuﬂmak istiyorum. Çünkü iﬂte
‹ﬂaya, halk›m›n ço¤unun anlamakta zorluk çekti¤i sözler
söyledi; çünkü halk›m Yahudiler aras›nda nas›l peygamberlik edildi¤ini bilmez.
2 Çünkü ben Nefi, onlara Yahudiler’in gelenekleri hakk›nda
pek bir ﬂey ö¤retmedim; çünkü
Yahudiler’in iﬂleri karanl›k iﬂlerdi ve i¤renç iﬂlerle u¤raﬂ›rlard›.
3 Bu nedenle halk›ma ve ileride
yazd›klar›m› okuyacak olanlara
yaz›yorum ki onlar Tanr›’n›n
söyledi¤i sözlere göre bütün
uluslar›n üzerine gönderilecek
yarg›lar› ö¤rensinler.
4 Bu nedenle, ey ‹srail Evi’nden olan halk›m kulaklar›n›z›
aç›p sözlerimi dinleyin; çünkü
‹ﬂaya’n›n sözleri sizin için pek
aç›k olmasa da, içi peygamber-

lik ruhuyla dolu olanlar için
aç›kt›r. Ama ben size içimdeki
ruha göre peygamberlikte
bulunaca¤›m; bunun için, babamla beraber Yeruﬂalem’den
ayr›ld›¤›m günden beri içimde
olan aç›kl›kla peygamberlik
edece¤im; çünkü iﬂte, ruhum
halk›m›n her ﬂeyi ö¤renmesi
için aç›k konuﬂmaktan sevinç
duyar.
5 Evet ve ruhum ‹ﬂaya’n›n sözlerinden dolay› sevinç duyar,
çünkü Yeruﬂalem’den geldim
ve gözlerim Yahudiler’le ilgili
her ﬂeyi gördü; ve Yahudiler’in
peygamberlerin sözlerini anlad›¤›n› biliyorum ve Yahudiler’e
söylenenleri, Yahudi adetlerine
göre okumuﬂ kiﬂiler d›ﬂ›nda,
onlardan daha iyi anlayacak
baﬂka bir halk yoktur.
6 Fakat iﬂte, ben Nefi, çocuklar›ma Yahudi geleneklerini ö¤retmedim; fakat iﬂte, ben kendim Yeruﬂalem’de oturdum;
dolay›s›yla Yeruﬂalem taraflar›n› iyi bilirim; ve çocuklar›ma
‹ﬂaya’n›n söyledi¤i, Yahudiler’in aras›na gönderilen Tanr›’n›n
yarg›lar›ndan bahsettim, ama
bunlar› yazm›yorum.
7 Fakat iﬂte, aç›k bir ﬂekilde
kendi peygamberliklerime devam edece¤im; bunlar o kadar
aç›k ki, biliyorum kimse yanl›ﬂ
anlamayacak; bununla birlikte
‹ﬂaya’n›n peygamberlikleri yerine geldi¤i zaman, insanlar
onlar›n anlam›n›, onlar›n gerçekleﬂece¤i zamanlar› kesinlikle bilecekler.
8 Bu nedenle, onlar insançocuklar› için de¤erlidir; ve
bunlar›n önemli olmad›¤›n›
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düﬂünenlere, özellikle onlara
konuﬂaca¤›m ve sözlerimi kendi halk›ma yöneltece¤im; çünkü biliyorum ki bu sözler son
günlerde onlar için çok de¤erli
olacak; çünkü o zaman onlar›
anlayacaklar; bu nedenle, onlar›n iyili¤i için bu sözleri yazd›m.
9 Ve Yahudiler’in bir kuﬂa¤›
kötülüklerinden dolay› nas›l
yok edilmiﬂse, onlar kuﬂaktan
kuﬂa¤a da iﬂledikleri kötülüklere göre yok edilmiﬂlerdir; ama
onlardan hiçbiri Rab’bin peygamberleri taraf›ndan uyar›lmadan asla yok edilmemiﬂlerdir.
10 Bu nedenle, babam Yeruﬂalem’den ayr›ld›ktan hemen
sonra, baﬂlar›na gelecek olan
y›k›m›n kendilerine bildirilmesine ra¤men onlar yüreklerini
kat›laﬂt›rd›lar ve Babil’e tutsak
götürülenlerin d›ﬂ›nda, hepsi
peygamberlik etti¤im ﬂekilde
yok olup gittiler.
11 Ve ﬂimdi, bunlar› içimdeki
ruhtan dolay› söylüyorum. Ve
onlar sürgün edilmelerine ra¤men geri dönüp Yeruﬂalem’e
sahip olacaklar; bu nedenle miraslar› olan ülkeye yeniden geri
getirilecekler.
12 Fakat iﬂte aralar›nda savaﬂlar ve savaﬂ söylentileri ç›kacak;
ve Baba’n›n Biricik O¤lu’nun,
evet, hatta yerin ve gö¤ün Babas›’n›n, bedende onlara görünece¤i gün geldi¤inde, iﬂte
kötülükleri, kat› yüreklilikleri
ve dik kafal›l›klar›ndan dolay›
O’nu reddedecekler.
13 ‹ﬂte, O’nu çarm›ha gerecekler; ve O da mezarda üç gün yatt›ktan sonra kanatlar›nda ﬂifayla
ölülerin aras›ndan dirilecek; ve
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O’nun ad›na inananlar›n hepsi
Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtuluﬂa
kavuﬂacak. Bu yüzden ruhum
O’nun hakk›nda peygamberlik
etmekten sevinç duyar, çünkü
O’nun gününü gördüm ve kalbim O’nun kutsal ad›n› över.
14 Ve iﬂte öyle olacak ki Mesih
ölülerin aras›ndan dirildikten
ve halk›ndan ad›na inananlara
göründükten sonra, iﬂte Yeruﬂalem yeniden y›k›lacak; çünkü
Tanr›’ya ve O’nun Kilise halk›na
karﬂ› savaﬂanlar›n vay haline!
15 Bu nedenle, Yahudiler bütün di¤er uluslar›n aras›na
da¤›t›lacak; evet ve Babil de y›k›lacak; bu nedenle, Yahudiler
baﬂka uluslar taraf›ndan darmada¤›n edilecekler.
16 Ve onlar da¤›t›ld›ktan ve
Rab Tanr›, Yahudileri kuﬂaklar
boyunca öbür uluslar›n arac›l›¤›yla cezaland›rd›ktan sonra,
evet, kuﬂaktan kuﬂa¤a ‹sa’n›n
Tanr›’n›n O¤lu oldu¤una ve kefaretin bütün insanl›k için s›n›rs›z oldu¤una inan›ncaya ve ikna
oluncaya kadar — ve Mesih’e
inanacaklar› ve Baba’ya onun
ad›yla, pak bir yürek ve temiz
ellerle ibadet edecekleri ve art›k
baﬂka bir Mesih’i beklemeyecekleri o gün geldi¤i zaman, iﬂte o
zaman, gün gelecek ki bu ﬂeylere inanmalar› gerekecek.
17 Ve Rab, halk›n› içinde bulunduklar› bu kaybolmuﬂ ve
düﬂmüﬂ durumdan kurtarmak
üzere elini ikinci kez yine uzatacak. Bu nedenle insançocuklar›
aras›nda ola¤anüstü ve ﬂaﬂ›lacak bir iﬂ yapmaya baﬂlayacak.
18 Bu nedenle onlara sözlerini
getirecek; bu sözler onlar› son
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günde yarg›layacak, çünkü bu
sözler reddettikleri gerçek
Mesih’e onlar› inand›rmak için
verilecek; ve onlar›, baﬂka bir
Mesih’in yolunu gözlemelerine
gerek kalmad›¤›na ikna etmek
için verilecek; çünkü insanlar›
aldatacak sahte mesihin d›ﬂ›nda
gelen olmayacak; çünkü peygamberler yaln›zca bir tek
Mesih’ten söz etmiﬂlerdir ve o
da Yahudiler’in reddedece¤i
Mesih’tir.
19 Çünkü peygamberlerin söylediklerine göre Mesih, babam
Yeruﬂalem’den ayr›ld›ktan alt›
yüz y›l sonra gelecektir; ve peygamberlerin sözlerine ve ayr›ca
Tanr›’n›n mele¤inin söylediklerine göre, O’nun ad› ‹sa Mesih,
Tanr›’n›n O¤lu olacakt›r.
20 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, aç›k
bir ﬂekilde konuﬂtum ki art›k
hataya düﬂmemeniz gerekir. Ve
Rab Tanr› nas›l yaﬂ›yorsa, O,
‹srail’i M›s›r ülkesinden ç›kard›
ve Musa’ya, zehirli y›lanlar taraf›ndan ›s›r›lan uluslar›, önlerinde kald›rd›¤› y›lana bakmalar›
ﬂart›yla iyileﬂtirmesi için güç
verdi; ve Musa’ya ayr›ca kayaya
vurup su ç›karmas› için güç verdi; evet, iﬂte size söylüyorum:
Bütün bu olanlar nas›l gerçekse
ve Rab Tanr› nas›l yaﬂ›yorsa,
göklerin alt›nda insanlar›n kurtulmas› için sözünü etti¤im bu
‹sa Mesih’ten baﬂka verilmiﬂ
bir ad yoktur.
21 Bu nedenle, bunun için;
dünya durdukça, soyunun katiyen yok olmayaca¤›na dair Yusuf’a verilmiﬂ olan söz yerine
gelsin diye, Rab Tanr› bana, yazd›klar›m›n saklan›p korunaca¤›-
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na ve kuﬂaktan kuﬂa¤a soyuma
devredilece¤ine dair söz verdi.
22 Bu nedenle, dünya durdukça bu ﬂeyler bir kuﬂaktan öbürüne aktar›lacakt›r ve bu da Tanr›’n›n istedi¤i ve diledi¤i ﬂekilde
olacakt›r; ve bu yaz›lara sahip
olacak uluslar, yaz›lm›ﬂ bu sözlere göre yarg›lanacaklard›r.
23 Çünkü bizler, çocuklar›m›z› ve kardeﬂlerimizi Mesih’e
inanmaya ve Tanr›’yla bar›ﬂmaya ikna edebilmek için gayretle
yazmaya çal›ﬂ›yoruz; çünkü elimizden gelen her ﬂeyi yapt›ktan
sonra, Tanr›’n›n lütfuyla kurtulaca¤›m›z› biliyoruz.
24 Ve Mesih’e inanmakla birlikte, Musa yasas›n› da tutuyoruz ve yasa yerine getirilinceye
dek Mesih’i sars›lmaz bir ba¤l›l›kla bekleyece¤iz.
25 Çünkü yasa bu amaçla verildi; dolay›s›yla yasa bizim
için öldü ve iman etti¤imiz için
biz Mesih’te dirildik; yine de
verilen emirlerden dolay› yasay› tutuyoruz.
26 Ve biz Mesih’ten konuﬂuruz, Mesih’te seviniriz, Mesih’i
vaaz ederiz, Mesih hakk›nda
peygamberlik eder ve peygamberliklerimizi yazar›z; öyle ki
çocuklar›m›z günahlar›n›n ba¤›ﬂlanmas› için hangi kayna¤a
bakacaklar›n› bilsinler.
27 Bu nedenle, çocuklar›m›z
yasan›n ölü oldu¤unu bilsin
diye yasadan konuﬂuyoruz;
ve onlar yasan›n ölü oldu¤unu
bilerek Mesih’teki yaﬂam›
sab›rs›zl›kla bekleyebilir ve
yasan›n ne amaçla verildi¤ini
bilebilirler. Ve yasa Mesih’le
tamamland›ktan sonra, yasan›n
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kald›r›lmas› gerekti¤i zaman
Mesih’e karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›rmamalar› gerekir.
28 Ve ﬂimdi iﬂte, ey halk›m,
sizler çok dik kafal› insanlars›n›z; bu nedenle yanl›ﬂ anlamay›n diye sizlere aç›k bir ﬂekilde
konuﬂtum. Ve konuﬂtu¤um sözler sizlere karﬂ› tan›kl›k edecektir; çünkü sözlerim herkese
do¤ru yolu ö¤retmek için yeterlidir; çünkü do¤ru yol Mesih’e
inanmak ve O’nu inkâr etmemektir; çünkü O’nu inkâr etmekle, yasay› ve peygamberleri
de inkâr etmiﬂ olursunuz.
29 Ve ﬂimdi iﬂte, size söylüyorum ki do¤ru yol Mesih’e inanmak, O’nu inkâr etmemektir; ve
Mesih, ‹srail’in Kutsal›’d›r; bu
nedenle O’nun önünde diz çökmeli ve var gücünüzle, akl›n›zla
ve kuvvetinizle ve bütün ruhunuzla O’na ibadet etmelisiniz;
ve e¤er bunu yaparsan›z, hiçbir
ﬂekilde d›ﬂar› at›lmazs›n›z.
30 Ve gerekti¤i ölçüde, Musa’ya verilen yasa tamamlan›ncaya
kadar, Tanr›’n›n kurallar›n› ve
kutsal törenlerini yerine getirmelisiniz.
26. BÖLÜM
Mesih, Nefililer’e hizmet edecek
— Nefi, halk›n›n gelecekte yok olaca¤›n› görür — Onlar tozun içinden konuﬂacaklar — Yahudi olmayan uluslar sahte kiliseler ve gizli
çeteler kuracaklar—Rab insanlar›n
rahiplik kurnazl›¤› uygulamas›n›
yasaklar. m.ö. tahminen 559–545
y›llar›.
Ve çocuklar›m ve sevgili kardeﬂ-
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lerim, Mesih ölülerin aras›ndan
dirildikten sonra size görünecek
ve size söyleyece¤i sözler uyman›z gereken yasa olacak.
2 Çünkü iﬂte size söylüyorum:
Birçok kuﬂa¤›n geçip gidece¤ini ve halk›m aras›nda büyük
savaﬂlar ve çekiﬂmeler olaca¤›n› gördüm.
3 Ve Mesih geldikten sonra,
halk›ma O’nun dünyaya geliﬂi
ve ayr›ca ölümü ve diriliﬂi ile
ilgili iﬂaretler verilecek; ve o gün
kötüler için büyük ve korkunç
bir gün olacak, çünkü onlar yok
olacaklar; ve onlar peygamberleri ve azizleri kovduklar› ve
onlar› taﬂa tutup öldürdükleri
için mahvolacaklar; bu nedenle
azizlerin kan›n›n hayk›r›ﬂ› onlara karﬂ› topraktan ç›karak
Tanr›’ya yükselecek.
4 Bu nedenle gelen gün, gururlular› ve kötülük iﬂleyenleri
yakacak, diyor Ordular›n Rabbi;
çünkü onlar saman gibi olacak.
5 Ve azizleri ve peygamberleri
öldürenleri yerin derinlikleri
yutacak, diyor Ordular›n Rabbi;
ve üzerlerini da¤lar örtecek ve
hortumlar onlar› sürükleyip
götürecek ve binalar üzerlerine
y›k›lacak ve onlar› çi¤neyip parçalara ay›racak ve onlar› ezip
toz edecek.
6 Ve gök gürültüleri ve ﬂimﬂekler ve depremler ve her tür
felaketler onlar› ziyaret edecek,
çünkü Rab’bin öfkesi onlara
karﬂ› ateﬂ püskürecek ve onlar
saman gibi olacaklar ve gelen
gün onlar› yak›p kül edecek,
diyor Ordular›n Rabbi.
7 Ah, halk›mdan ölüp yitenler
için ruhumun çekti¤i ac›lar ve
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s›k›nt›lar! Çünkü ben Nefi, bunu
gördüm ve Rab’bin huzurunda
neredeyse yan›p tutuﬂtum; ancak Tanr›ma: “Senin yollar›n
adildir” diye hayk›rmam gerek.
8 Fakat iﬂte, peygamberlerin
sözlerine kulak verip onlar› öldürmeyen, bütün bask›lara ra¤men verilen iﬂaretlere inanarak
Mesih’i sars›lmaz bir ba¤l›l›kla
bekleyen do¤rular, iﬂte mahvolmayacak olanlar onlard›r.
9 Fakat Do¤rulu¤un O¤lu onlara görünecek, onlar› iyileﬂtirecek ve üç kuﬂak geçip gidinceye
kadar O’nunla bar›ﬂ içinde yaﬂayacaklar; ve dördüncü kuﬂaktan
birçoklar› da do¤ruluk içinde
yaﬂay›p ölecek.
10 Ve bu sözünü ettiklerim
olup bitti¤inde, halk›m h›zl› bir
y›k›ma u¤rayacak; ruhum ac›
duysa da bunu gördüm; onun
için bu ﬂeylerin olaca¤›n› biliyorum; ve onlar kendilerini bir
hiç u¤runa satacaklar; çünkü
gururlar›n›n ve aptall›klar›n›n
ödülünü y›k›m olarak alacaklar; çünkü ﬂeytana teslim olup
›ﬂ›¤›n yerine karanl›k iﬂleri
seçtikleri için, bu yüzden cehenneme gitmeleri gerekecek.
11 Çünkü Rab’bin Ruhu insanla her zaman u¤raﬂ›p durmaz.
Ve Ruh insanla u¤raﬂmay› b›rak›nca, o zaman y›k›m h›zl› bir
ﬂekilde gelir ki bu benim ruhumu üzüyor.
12 Ve ‹sa’n›n Mesih’in ta
kendisi oldu¤una Yahudiler’i
inand›rmak konusunda konuﬂtu¤um gibi, ayn› ﬂekilde Yahudi olmayan uluslar›n da ‹sa’n›n
Mesih oldu¤una, Sonsuz Tanr›
oldu¤una inanmalar› gerekir.
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13 Ve O, Kutsal Ruh’un gücüyle, kendisini bütün inananlara, evet, her ulusa, sülaleye,
dile ve halka gösterir ve insançocuklar› aras›nda inançlar›na
göre güçlü mucizeler, iﬂaretler
ve harika iﬂler yapar.
14 Fakat iﬂte, size son günler
hakk›nda, Rab Tanr›’n›n bu ﬂeyleri insançocuklar›na getirece¤i
günler hakk›nda peygamberlik
edece¤im.
15 Benim soyum ile kardeﬂlerimin soyu yavaﬂ yavaﬂ inançlar›n› kaybedip Yahudi olmayan
uluslar taraf›ndan cezaland›r›ld›ktan sonra, evet, Rab Tanr›
onlar›n etraf›n› çevirip karﬂ›lar›na ordugâh›n› kurduktan ve
sald›r›ya geçip onlar› kuﬂatt›ktan ve onlar›n önüne kaleler
diktikten sonra; ve onlar bir
daha kalkmamak üzere tozun
içine alçalt›ld›ktan sonra; do¤rular›n sözleri yine yaz›lacak,
imanl›lar›n dualar› duyulacak
ve inançs›zl›¤a düﬂenler unutulmayacakt›r.
16 Yok edilecek olanlar topra¤›n alt›ndan onlara konuﬂacak,
tozun içinden sözleri bo¤uk
gelecek ve sesleri cinci sesi gibi
ç›kacak; çünkü Rab Tanr› ona,
onlar hakk›nda sanki topraktan
ç›k›yormuﬂ gibi f›s›ldamas› için
güç verecek ve onlar›n sözleri
tozun içinden f›s›ldayacak.
17 Çünkü Rab Tanr› ﬂöyle
diyor: Baﬂlar›ndan geçen olaylar› yazacaklar, yaz›lanlar bir
kitapta toplan›p mühürlenecek
ve inançlar›n› yitirenler bunlara sahip olamayacak; çünkü
onlar Tanr›’ya ilgili ﬂeyleri yok
etmeye çal›ﬂ›rlar.
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18 Bu nedenle yok edilenler
çabuk yok edildi; ve onlar›n
korkunç adamlar›ndan oluﬂan
kalabal›k saman çöpü gibi yan›p kül olacak. Evet, Rab Tanr›
ﬂöyle diyor: Bu iﬂ birden, ans›z›n olacak.
19 Ve öyle olacak ki yavaﬂ
yavaﬂ inançlar›n› kaybedenler
Yahudi olmayan uluslar›n eliyle cezaland›r›lacaklar.
20 Ve Yahudi olmayan uluslar
gurur dolu gözleriyle kendilerini yüceltirler ve kendilerinin
olan büyük bir tökezleme taﬂ›na tak›larak tökezlerler; öyle ki
birçok kiliseler kurarlar; yine
de Tanr›’n›n gücünü ve mucizelerini aﬂa¤›larlar ve para kazan›p yoksullar›n yüzünü ezmek
için vaaz verirlerken kendi
ak›llar›n› ve bilgilerini överler.
21 Ve kurulan kiliselerin ço¤u
k›skançl›¤a, sürtüﬂmeye ve nefrete yol açar.
22 Ve geçmiﬂte oldu¤u gibi,
ﬂeytan›n düzenine göre gizli
çeteler vard›r; çünkü bütün bunlar›n kurucusu ﬂeytand›r; evet,
cinayeti ve karanl›k iﬂleri baﬂlatan odur; evet ve ﬂeytan insanlar›n boynuna keten ipli¤i tak›p
onlar› güçlü ipleriyle sonsuza
dek ba¤lay›ncaya kadar peﬂinden sürükler.
23 Çünkü iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, size söylüyorum: Rab Tanr›
karanl›kta iﬂ görmez.
24 O, dünyan›n yarar›na olmayan hiçbir ﬂey yapmaz; çünkü O dünyay› sever, hatta bütün insanlar› kendisine çekmek
için can›n› bile verir. Bunun için
kimseye kurtuluﬂundan pay
almamas›n› emretmez.
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25 ‹ﬂte kimseye: “Benden uzaklaﬂ!” diye ba¤›r›r m›? ‹ﬂte size
söylüyorum: Hay›r! Fakat O:
“Ey dünyan›n her ucunda yaﬂayanlar, hepiniz bana gelin;
paras›z ve bedelsiz bal ve süt
al›n” diyor.
26 ‹ﬂte O, kimseye sinagoglar›
ya da ibadet evlerini b›rakmalar›n› buyurdu mu? ‹ﬂte size
söylüyorum: Hay›r!
27 Kimseye kurtuluﬂundan
pay almamas›n› buyurdu mu?
‹ﬂte, size söylüyorum: Hay›r!
Tersine, O kurtuluﬂunu bütün
insanlara karﬂ›l›ks›z olarak
verdi; ve bütün insanlar› tövbe
etmeye ikna etmeleri için halk›na emir verdi.
28 ‹ﬂte, Rab kimseye iyili¤inden pay almamas›n› emretti mi?
‹ﬂte size söylüyorum: Hay›r!
Tersine, herkes ayn› ayr›cal›¤a
sahiptir ve kimse bundan
menedilmemiﬂtir.
29 O, hiç rahiplik kurnazl›¤› olmamas›n› emretti; çünkü iﬂte,
rahiplik kurnazlar›, vaaz veren,
kazanç sa¤lamak ve dünyan›n
övgüsünü kazanmak için kendilerini dünyan›n ›ﬂ›¤› gibi
gösteren kiﬂilerdir; ama onlar
Sion’un iyili¤ini istemezler.
30 ‹ﬂte Rab bunu yasaklam›ﬂt›r; bu nedenle Rab Tanr›, bütün
insanlara ilahi sevgiyle dolmalar›n› emretti; sevgi budur. Ve
insanlarda ilahi sevgi yoksa onlar birer hiçtir. Dolay›s›yla, bu
ilahi sevgiye kavuﬂmak isterlerse, Sion’daki iﬂçinin mahvolmas›na izin vermemeleri gerekir.
31 Fakat Sion’daki iﬂçi Sion için
çal›ﬂacak; para için çal›ﬂ›rlarsa,
mahvolacaklar.
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32 Ve yine, Rab Tanr› insanlara öldürmemelerini, yalan söylememelerini, çalmamalar›n›,
Tanr›lar› Rab’bin ad›n› boﬂ
yere a¤›zlar›na almamalar›n›,
k›skanmamalar›n›, kin gütmemelerini, birbirleriyle çekiﬂmemelerini, fuhuﬂ yapmamalar›n›
ve bunlar›n hiçbirini yapmamalar›n› emretti; çünkü bunlar›
yapanlar mahvolacakt›r.
33 Çünkü bu kötülüklerin hiçbiri Rab’den gelmez; çünkü O
insançocuklar› aras›nda iyi olan› yapar ve insançocuklar› için
aç›k seçik olmayan hiçbir ﬂey
yapmaz. Ve O herkesi kendine
gelmeye ve iyili¤inden pay almaya ça¤›r›r; ve kendisine gelen
hiç kimseyi, siyah ve beyaz, köle
ve özgür, erkek ve kad›n reddetmez; ve dinsizleri de unutmaz;
ve Yahudi olsun, olmas›n Tanr›
kat›nda herkes eﬂittir.
27. BÖLÜM
Son günlerde dünyay› karanl›k kaplayacak ve dinden sapanlar ço¤alacak — Mormon Kitab› gün ›ﬂ›¤›na
ç›kar›lacak — Üç tan›k kitap için
tan›kl›k edecek — Bilgin, mühürlü
kitab› okuyamayaca¤›n› söyleyecek
— Rab ola¤anüstü ve ﬂaﬂ›lacak bir
iﬂ yapacak—‹ﬂaya 29 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
Fakat iﬂte, son günlerde ya da
Yahudi olmayan uluslar›n döneminde—evet, iﬂte, bütün Yahudi olmayan uluslar ve ayr›ca
Yahudiler, hem bu ülkeye gelecek olanlar hem de baﬂka ülkelerde, evet, dünyan›n bütün ülkelerinde yaﬂayacak olanlar, iﬂte

onlar kötülükleri ve her tür i¤rençlikleriyle sarhoﬂ olacaklar.
2 Ve o gün geldi¤inde, Ordular›n Rabbi taraf›ndan gök gürültüsüyle ve depremle ve
büyük gürültüyle ve f›rt›nayla
ve kas›rgayla ve yak›p kavuran
ateﬂin aleviyle yoklanacaklar.
3 Ve Sion’a karﬂ› savaﬂan ve
onu üzen bütün uluslar bir rüya
gibi, gece görülen bir görüm olacaklar; evet, aç bir adam›n rüya
görmesi gibi olacak ve iﬂte, o
yemek yer, ama uyan›nca ruhu
boﬂtur; ya da susam›ﬂ bir adam›n rüya görmesi gibi olacak ve
iﬂte, o içer, ama uyan›nca iﬂte
bayg›nd›r ve ruhu susuzluktan
yanar; evet, Sion Da¤›’na karﬂ›
savaﬂan bütün milletler toplulu¤unun baﬂ›na bunlar gelecek.
4 Çünkü iﬂte, kötülük iﬂleyen
sizler, oldu¤unuz yerde durun
ve ﬂaﬂk›nl›ktan donakal›n; çünkü hayk›racak, ba¤›racaks›n›z;
evet, sarhoﬂ olacaks›n›z, ama
ﬂaraptan de¤il; sendeleyeceksiniz, ama içkiden de¤il.
5 Çünkü iﬂte, Rab sizin üzerinize a¤›r bir uyku ruhu döktü.
Çünkü iﬂte, gözlerinizi kapad›n›z ve peygamberleri reddettiniz; ve kötülükleriniz yüzünden
Rab, yöneticilerinizi ve görenlerinizi saklad›.
6 Ve öyle olacak ki Rab Tanr›
size bir kitab›n sözlerini getirecek ve bunlar uyuklayanlar›n
sözleri olacak.
7 Ve iﬂte, kitap mühürlü olacak
ve içinde Tanr›’dan, dünyan›n
baﬂlang›c›ndan sonuna kadar
olan bir vahiy olacak.
8 Bu nedenle, bu mühürlü
ﬂeyler yüzünden, mühürlü olan
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sözler halk›n i¤rençlik ve kötülük günlerinde verilmeyecek.
Dolay›s›yla, kitap onlardan sakl›
tutulacak.
9 Fakat kitap bir adama verilecek; o da tozun içinde uyuklayanlar›n sözleri olan bu kitab›n
sözlerini dile getirecek ve bu
sözleri baﬂka birisine verecek.
10 Ancak mühürlenmiﬂ sözleri
ve kitab› vermeyecek. Çünkü bu
kitap Tanr›’n›n gücüyle mühürlenmiﬂ olacak ve bu mühürlenmiﬂ vahiy Rab’bin uygun görece¤i bir gün ortaya ç›kar›lmak
üzere kitab›n içinde muhafaza
edilecek; çünkü iﬂte, onlar dünyan›n kuruluﬂundan sonuna
kadar olan her ﬂeyi aç›klar.
11 Ve gün gelecek ki mühürlü
kitab›n sözleri evlerin damlar›ndan okunacak ve onlar Mesih’in
gücüyle okunacak; ve ﬂu ana
kadar insançocuklar› aras›nda
olan ve dünyan›n sonuna dek
olacak olan her ﬂey insançocuklar›na aç›klanacak.
12 Bu nedenle, sözünü etti¤im
kiﬂiye kitab›n verilece¤i gün,
kitap dünya gözünden sakl› tutulacak; öyle ki kitab›n verilece¤i kiﬂinin d›ﬂ›nda, yaln›z üç
tan›k Tanr›’n›n gücüyle kitab›
görecek, baﬂka hiç kimse kitab›
görmeyecek; ve bu üç tan›k kitab›n do¤rulu¤una ve içinde yaz›l›
olanlara tan›kl›k edecekler.
13 Ve Tanr›’n›n istedi¤ine göre,
O’nun sözleri hakk›nda insançocuklar›na tan›kl›k edecek birkaç
kiﬂi d›ﬂ›nda hiç kimse bu kitab›
görmeyecek; çünkü Rab Tanr›,
iman edenlerin sözlerinin sanki
ölülerin aras›ndan geliyormuﬂ
gibi konuﬂaca¤›n› söyledi.
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14 Bu nedenle, Rab Tanr›, kitaptaki sözleri gün ›ﬂ›¤›na ç›karmaya baﬂlayacak ve sözünü
gözünde yeterli say›da gördü¤ü
tan›klar›n a¤z›ndan do¤rulayacak; ve Tanr›’n›n sözünü reddedenin vay haline!
15 Fakat iﬂte, öyle olacak ki Rab
Tanr›, kitab› verece¤i kiﬂiye ﬂöyle diyecek: Mühürlü olmayan
bu sözleri al ve bir bilgine göstermesi için bir baﬂkas›na ver.
Ona: “Rica ederim, bunu oku!”
desin. Ve bilgin: “Kitab› buraya
getir, okuyay›m” diyecek.
16 Ve ﬂimdi, onlar bunu Tanr›’y› yüceltmek için de¤il, dünyan›n ﬂan› ﬂöhreti için, kazanç
sa¤lamak için söyleyecekler.
17 Ve adam: “Kitab› getiremem, çünkü mühürlü” diyecek.
18 O zaman bilgin: “Kitab›
okuyamam” diyecek.
19 Bu nedenle, öyle olacak ki
Rab Tanr›, kitab› ve içindeki
sözleri tekrar bilgin olmayan
adama verecek; ve bilgin olmayan adam da: “Ben bilgin de¤ilim” diyecek.
20 O zaman Rab Tanr› ona
ﬂöyle diyecek: Bilginler bu sözleri okumayacak; çünkü bu
sözleri reddettiler ve Ben kendi
iﬂimi görecek güçteyim; onun
için sana verece¤im sözleri
okuyacaks›n.
21 Mühürlü ﬂeylere dokunma,
çünkü onlar› uygun gördü¤üm
zaman kendim ortaya ç›karaca¤›m; çünkü insançocuklar›na
kendi iﬂimi kendimin yapabilece¤imi gösterece¤im.
22 Bu nedenle, okuman› buyurdu¤um sözleri okudu¤unda
ve söz verdi¤im tan›klar sana
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geldi¤inde, kitab› yeniden
mühürleyip bana saklayacaks›n;
böylece okuyamad›¤›n sözleri,
insançocuklar›na her ﬂeyi aç›klaman›n uygun olaca¤›n› düﬂündü¤üm zamana kadar kendim
koruyaca¤›m.
23 Çünkü Ben Tanr›’y›m ve
mucizelerin Tanr›s›y›m; ve dünyaya dün, bugün ve sonsuza
dek ayn› oldu¤umu gösterece¤im; ve iﬂimi insançocuklar›n›n
inançlar› oran›nda yapar›m.
24 Ve yine öyle olacak ki kendisine verilecek sözleri okuyacak
adama, Rab ﬂöyle diyecek:
25 ﬁuras› bir gerçek ki bu halk
bana a¤›zlar›yla yaklaﬂ›yor ve
dudaklar›yla beni say›yor, fakat
yüreklerini benden uzaklaﬂt›rd›lar ve bana karﬂ› duyduklar›
korku, onlara insanlar›n ö¤retti¤i emirlerdir.
26 Bu yüzden, bu halk›n aras›nda yeniden ola¤anüstü bir
iﬂ, evet, ola¤anüstü ve ﬂaﬂ›lacak
bir iﬂ yapaca¤›m; çünkü onlar›n hikmetli adamlar›n›n ve bilginlerinin hikmeti yok olacak
ve ak›ll› adamlar›n›n anlay›ﬂ›
saklanacak.
27 Ve niyetlerini Rab’den derinlere saklamaya çal›ﬂanlar›n
vay haline! Ve onlar›n iﬂleri karanl›ktad›r; ve onlar: “Bizi kim
görecek ve kim tan›yacak?”
derler. Ve onlar ayr›ca: “Kuﬂkusuz her ﬂeyi alt üst ediﬂiniz
çömlekçinin çamuru ile bir
say›lacak” derler. Fakat iﬂte,
bütün yapt›klar› iﬂleri bildi¤imi onlara gösterece¤im, diyor
Ordular›n Rabbi. Çünkü yap›lan iﬂ, yapan› için: “Beni o yapmad›” der mi? Ya da kendine
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ﬂekil verilen ﬂey, ﬂekil veren
için: “Onun anlay›ﬂ› yoktur”
der mi?
28 Fakat iﬂte, diyor Ordular›n
Rabbi: Az bir zaman kald›, insançocuklar›na Lübnan’›n verimli bir tarlaya dönüﬂece¤ini ve
bu verimli tarlan›n bir orman
kadar de¤erli say›laca¤›n› gösterece¤im.
29 Ve o gün sa¤›rlar kitab›n
sözlerini iﬂitecekler ve körlerin
gözleri karanl›¤›n ve bulan›kl›¤›n içinden görecek.
30 Ve yumuﬂak huylu insanlar
da artacak ve onlar›n sevinçleri
Rab’de olacak ve yoksul insanlar ‹srail’in Kutsal›’nda sevinecekler.
31 Çünkü Rab’bin yaﬂad›¤› kesin oldu¤u gibi, onlar korkunç
adam›n bir hiç yap›laca¤›n›,
alayc›n›n yanarak kül olaca¤›n›
ve kötülük yapmak için f›rsat
kollayanlar›n hepsinin kovulup
at›laca¤›n› görecekler.
32 Ve bir tek söz yüzünden
adam› suçlu ç›karanlar›n, mahkeme kap›s›nda azarlayana
tuzak kuranlar›n ve bir hiç
yüzünden do¤ru kiﬂiyi geri
çevirenlerin, kovulaca¤›n› görecekler.
33 Bu yüzden ‹brahim’i fidye
ile kurtaran Rab, Yakup Evi ile
ilgili olarak ﬂöyle demiﬂtir: Yakup ﬂimdi utanç duymayacak
ve yüzü ﬂimdi solmayacak.
34 Fakat çocuklar›n›, ellerimin eserini, kendi aralar›nda
görünce, benim ad›m› kutsayacaklar ve Yakup’un Kutsal›n›
kutsay›p ‹srail’in Tanr›s›ndan
korkacaklar.
35 Ruhta yan›lanlar da anlay›-
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ﬂa gelecek ve söylenip duranlar
ö¤reti ö¤renecekler.
28. BÖLÜM
Son günlerde birçok sahte kilise
kurulacak — Onlar yanl›ﬂ, boﬂ ve
aptalca ö¤retiler ö¤retecekler —
Yalanc› ö¤retmenler yüzünden, her
taraf dinden sapanlarla kaynayacak—ﬁeytan insanlar›n yüreklerini kas›p kavuracak—Her türlü yalanc› ö¤retiyi insanlara ö¤retecek.
m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
Ve ﬂimdi iﬂte, kardeﬂlerim, sözlerimi Ruh’un beni zorlad›¤›
ﬂekilde sizlere söyledim; onun
için söylediklerimin kesinlikle
gerçekleﬂece¤ini biliyorum.
2 Ve bu kitapta yaz›lacaklar›n
insançocuklar› için ve özellikle
‹srail Evi’nden geri kalan soyumuz için çok büyük önemi
olacak.
3 Çünkü öyle olacak ki kiliselerin kuruldu¤u, ama Rab için
kurulmad›¤› günde, kiliselerden biri di¤erine: “‹ﬂte ben, ben
Rab’bin kilisesiyim” diyecek; ve
di¤erleri ise: “Ben, ben Rab’bin
kilisesiyim” diyecekler; ve kilise
kuran herkes böyle söyleyecek,
ama bunu Rab için yapmayacaklar.
4 Ve birbirleriyle çekiﬂecekler
ve rahipleri de birbirleriyle çekiﬂecekler ve kendi ö¤retilerini
ö¤retecekler ve konuﬂturan
Kutsal Ruh’u inkâr edecekler.
5 Ve onlar Tanr›’n›n, ‹srail’in
Kutsal›’n›n gücünü inkâr edip
halka ﬂöyle söylerler: Kula¤›n›z›
bize verin ve bizim ö¤rettiklerimizi dinleyin; çünkü iﬂte, Tanr›
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bugün yoktur; çünkü Rab ve
Fidye ile Kurtar›c› iﬂini tamamlam›ﬂt›r ve gücünü insanlara
vermiﬂtir.
6 ‹ﬂte, siz benim ö¤retime kulak verin; e¤er Rab’bin eliyle
bir mucize yap›l›yor derlerse,
buna inanmay›n; çünkü Tanr›
bugün mucizelerin Tanr›s› de¤ildir; O’nun iﬂi bitmiﬂtir.
7 Evet ve birçoklar› ﬂöyle diyecek: Yiyin, için, keyfinize bak›n;
yar›n nas›l olsa ölece¤iz; ve bize
bir ﬂey olmaz.
8 Ve birçoklar› da ﬂöyle diyecek: Yiyin, için, keyfinize bak›n,
ancak Tanr›’dan korkun—Ufak
tefek günah iﬂlesek de, Tanr›
nas›l olsa bizi temize ç›karacak;
evet, birazc›k yalan söyleyin,
söylediklerinden ötürü insanlardan yararlan›n, komﬂunuzun
kuyusunu kaz›n; bunu yapmaktan zarar gelmez; ve hepsini
yap›n bunlar›n, yar›n nas›l olsa
ölece¤iz; ve olur da suçlu say›l›rsak, Tanr› bize biraz dayak
atacak, o kadar. Ve sonunda
Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtulaca¤›z nas›l olsa.
9 Evet ve birçoklar› bu ﬂekilde
yalan dolu, boﬂ ve saçma ö¤retiler ö¤retecekler, yürekleri gururla böbürlenecek ve niyetlerini Rab’den derinlere saklamaya
çal›ﬂacaklar; ve iﬂlerini karanl›kta yapacaklar.
10 Ve azizlerin kan› topraktan
onlara karﬂ› hayk›racak.
11 Evet, onlar›n hepsi do¤ru
yoldan sapm›ﬂlar ve yozlaﬂm›ﬂlard›r.
12 Gururlar›, yalanc› ö¤retmenleri ve sahte ö¤retileri
yüzünden kiliseleri bozulmuﬂ-
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tur ve gururdan koltuklar› kabard›¤› için kiliselerini göklere
ç›kar›rlar.
13 Güzel tap›naklar kurmak
için yoksullar› soyarlar; güzel
giysiler giymek için yoksullar›
soyarlar; ve yumuﬂak baﬂl›lar›
ve yüre¤i fakir olanlar› ezerler;
çünkü gururdan koltuklar›
kabarm›ﬂt›r.
14 Boyunlar› kas›k, burunlar›
havada yürürler; evet ve gururlar› ve kötülükleri ve i¤rençlikleri ve fuhuﬂlar› yüzünden hepsi
do¤ru yoldan ç›km›ﬂt›r; geriye
Mesih’in alçakgönüllü yandaﬂlar›ndan birkaç kiﬂi kal›r, ama
onlar da insanlar›n ö¤retti¤i
kurallarla yönlendirildikleri için
ço¤u zaman hataya düﬂerler.
15 Her ﬂeye gücü yeten Rab
Tanr› ﬂöyle diyor: Ey yürekleri
gururla böbürlenmiﬂ olan ak›ll›lar, okumuﬂlar ve zenginler!
Ey yalan ö¤retileri vaaz edenler, fuhuﬂ yapanlar ve Rab’bin
do¤ru yolunu sapt›rmaya çal›ﬂanlar! Vay haline, vay haline,
vay haline onlar›n! Çünkü onlar
cehenneme at›lacaklar!
16 Bir hiç yüzünden do¤ru kiﬂiyi geri çevirenlerin ve iyi olan
ﬂeylere küfredip onlar›n hiçbir
de¤eri olmad›¤›n› söyleyenlerin
vay haline! Çünkü Rab Tanr›’n›n yeryüzündeki yaﬂayanlar›
yoklamaya gelece¤i gün yak›nd›r; ve kötülüklerinde tam olarak olgunlaﬂanlar, o gün yok
olacakt›r.
17 Fakat iﬂte, yeryüzünde yaﬂayanlar yapt›klar› kötülüklerden
ve i¤rençliklerden tövbe ederlerse, onlar yok edilmeyecekler,
diyor Ordular›n Rabbi.
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1 8 F a k a t i ﬂ t e , b ü t ü n y e ryüzünün fahiﬂesi olan o büyük
ve i¤renç kilise çökecek ve
onun çöküﬂü korkunç olacak.
19 Çünkü ﬂeytan›n krall›¤›
sars›lmal› ve bu krall›¤a ait
olanlar tövbe etmeleri için uyand›r›lmal›d›r; yoksa ﬂeytan onlar›
yakalay›p sonsuza dek zincire
vuracak; onlar da öfkeye kap›l›p, mahvolacaklar.
20 Çünkü iﬂte, o gün ﬂeytan
insançocuklar›n›n yüreklerini
kas›p kavuracak ve onlar› iyi
olan ﬂeylere karﬂ› k›ﬂk›rt›p öfkelendirecek.
21 Ve baz›lar›n› ise yat›ﬂt›racak
ve bedenlerine güvenmelerini
söyleyerek onlar› uyutacak. ﬁöyle diyecekler: Sion’da her ﬂey
yolunda; evet, Sion zengin oldu,
her ﬂey yolunda. Ve ﬂeytan onlar›n ruhlar›n› böyle yan›ltarak
onlar› dikkatli bir ﬂekilde cehenneme sürükleyecek.
22 Ve iﬂte, baz›lar›na da
pohpohlay›c› sözler söyleyip
onlara: “Cehennem yok” diyecek. Ve onlara: “Ben ﬂeytan
de¤ilim, ﬂeytan diye biri yok”
diyecek. Ve ﬂeytan, bir daha
kurtulamayacaklar› korkunç
zincirleriyle onlar› yakalay›ncaya kadar kulaklar›na böyle
f›s›ldayacak.
23 Evet, ölüme ve cehenneme
yakalanacaklar; ve ölüm ve cehennem ve ﬂeytan ve bunlara
yakalanan herkes yapt›klar› iﬂlere göre yarg›lanmak üzere
Tanr›’n›n taht› önüne ç›kar›lacak ve oradan do¤ruca kendileri için haz›rlanm›ﬂ olan yere,
hatta sonsuz iﬂkence olan ateﬂ
ve kükürt gölüne gidecekler.
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24 Bu yüzden, Sion’da keyfi yerinde olan herkesin vay haline!
25 “Her ﬂey yolunda!” diye
ba¤›ran›n vay haline!
26 Evet, Tanr›’n›n gücünü ve
Kutsal Ruh arma¤an›n› reddedip insanlar›n ö¤retilerine kulak verenlerin vay haline!
27 Evet, “Alaca¤›m›z› ald›k,
art›k baﬂka bir ﬂeye ihtiyac›m›z
yok” diyenin vay haline!
28 Ve sonuçta, Tanr›’n›n gerçekleri yüzünden korkup titreyenlerin ve öfkelenenlerin vay
haline! Çünkü iﬂte, kaya üzerine
bina edilen kiﬂi sevinçle gerçe¤e
kavuﬂur ve kumdan temel üzerine bina edilen kiﬂi ise düﬂme
korkusuyla titreyip durur.
29 “Tanr›’n›n sözünü ald›k,
art›k daha fazla Tanr› sözüne
ihtiyac›m›z yok, bu kadar› yeter” diyenlerin vay haline!
30 Çünkü iﬂte, Rab Tanr› ﬂöyle
diyor: ‹nsan çocuklar›na sat›r
üzerine sat›r, emir üzerine
emir, biraz buradan biraz oradan verece¤im; ve ne mutlu
emirlerime kulak verip ö¤ütlerimi durup da dinleyenlere,
çünkü onlar bilgelik nedir ö¤renecekler. Çünkü almas›n› bilene
daha fazlas›n› veririm; ve yeterince ald›k diyenlerdense ellerindeki bile al›nacakt›r.
31 Kutsal Ruh’un gücüyle verilen emirlere de¤il de insanlara
güvenen ya da bedeni kendisine kol edinen ya da insanlar›n
emirlerine kulak verene lanet
olsun.
32 “Yahudi olmayan uluslar›n
vay haline!” diyor Ordular›n
Tanr›s› Rab. Çünkü onlara günden güne elimi uzatmama ra¤-
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men beni inkâr edecekler. “Yine
de, tövbe edip bana gelirlerse,
onlara karﬂ› merhametli olaca¤›m” diyor Rab Tanr›; “çünkü
elim bütün gün boyunca uzanm›ﬂ duracak” diyor Ordular›n
Tanr›s› Rab.
29. BÖLÜM
Yahudi olmayan uluslar›n birço¤u
Mormon Kitab›n› reddedecekler
— Baﬂka bir Kutsal Kitap’a ihtiyac›m›z yok, diyecekler — Rab birçok
ulusa konuﬂur—Rab, dünyay› yaz›lacak kitaplara göre yarg›layacak.
m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
Fakat iﬂte, onlar›n aras›nda ola¤anüstü bir iﬂ yapmaya baﬂlayaca¤›m o gün, insançocuklar›
ile yapt›¤›m antlaﬂmalar›m› hat›rlamak ve ‹srail Evi’nden olan
halk›m› geri kazanmak için elimi ikinci kez kald›raca¤›m
zaman pek çoklar› olacak.
2 Ve o zaman Nefi sana ve ayn›
zamanda babana soyunuzu hat›rlayaca¤›ma, soyunuzun sözlerinin benim a¤z›mdan sizin
soyunuza ulaﬂaca¤›na ve sözlerimin ‹srail Evi’nden olan
halk›m için bir sancak olarak
dünyan›n dört bir ucuna ›sl›k
sesiyle gidece¤ine dair verdi¤im
sözü hat›rlayaca¤›m.
3 Ve sözlerim ›sl›k sesiyle yay›laca¤› için Yahudi olmayan
uluslar›n ço¤u ﬂöyle diyecek: Bir
Kutsal Kitap! Bir Kutsal Kitap!
Bizim bir Kutsal Kitab›m›z var
ve baﬂka bir Kutsal Kitap olamaz art›k.
4 Fakat Rab Tanr› ﬂöyle diyor:
Ey aptallar, onlar›n bir Kutsal
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Kitab› olacak ve bu kitap benim
eskiden antlaﬂma yapt›¤›m halk›m Yahudiler’den ç›kacak. Ve
onlar Yahudiler’den ald›klar› bu
Kutsal Kitap için onlara nas›l
teﬂekkür ediyorlar? Evet, Yahudi olmayan uluslar ne demek
istiyorlar? Yahudiler’in çekti¤i
zahmetleri ve emekleri ve ac›lar›
ve Yahudi olmayan uluslara
kurtuluﬂu getirmek amac›yla
benim için nas›l çabalad›klar›n›
hat›rl›yorlar m›?
5 Ey siz Yahudi olmayan uluslar, eskiden antlaﬂma yapt›¤›m
halk›m olan Yahudileri hat›rlad›n›z m›? Hay›r, tam tersine onlar› lanetlediniz, onlardan nefret
ettiniz ve onlar› iyileﬂtirmeye
çal›ﬂmad›n›z. Fakat iﬂte, bütün
bunlar›n karﬂ›l›¤›n› size gösterece¤im; çünkü ben Rab, halk›m›
unutmad›m.
6 Ey sen: “Bir Kutsal Kitap
m›? Bizim bir Kutsal Kitab›m›z
var, baﬂka bir Kutsal Kitaba ihtiyac›m›z yok!” diyen aptal.
Yahudiler’in arac›l›¤›yla olmasayd› bir Kutsal Kitap edinebilir miydiniz?
7 Birden fazla ulus oldu¤unu bilmiyor musunuz? Ben
Tanr›n›z Rab’bin bütün insanlar› yaratt›¤›m›, denizdeki
adalarda yaﬂayanlar› da hat›rlad›¤›m›, yukar›da göklerde ve
aﬂa¤›da yerde egemen oldu¤umu ve sözümü insançocuklar›na, evet, hatta dünyadaki
bütün uluslara yayd›¤›m› bilmiyor musunuz?
8 Niçin söyleniyorsunuz?
Sözümden daha fazlas›n› alaca¤›n›z için mi? ‹ki ulusun tan›kl›¤›n›n benim Tanr› oldu¤umun
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ve bir ulusu baﬂka bir ulus gibi
hat›rlad›¤›m›n kan›t› oldu¤unu
bilmez misiniz? Bu yüzden bir
ulusa söyledi¤im sözlerin ayn›s›n› di¤erine de söylerim. Ve
iki ulus bir araya gelince de, iki
ulusun tan›kl›¤› bir araya gelmiﬂ olur.
9 Ve bunu dün, bugün ve sonsuza dek ayn› oldu¤umu ve sözlerimi can›m›n istedi¤i ﬂekilde
konuﬂtu¤umu birçoklar›na kan›tlamak için yap›yorum. Ve bir
söz söyledim diye baﬂka bir söz
söyleyemeyece¤imi sanmaman›z gerekir; çünkü benim iﬂim
henüz bitmedi; insanl›k sona
erene kadar da, ondan sonra da,
sonsuza dek de bitmeyecek.
10 Bu nedenle, bir Kutsal Kitab›n›z var diye bütün sözlerimin
onun içinde oldu¤unu ve art›k
daha baﬂka bir ﬂey yazd›rtmam›ﬂ oldu¤umu sanmaman›z
gerekir.
11 Çünkü hem do¤uda hem
bat›da ve kuzeyde ve güneyde
ve denizdeki adalarda yaﬂayan
bütün insanlara, söyledi¤im
sözleri yazmalar›n› emrederim;
çünkü yaz›lacak kitaplara göre
dünyay› yarg›layaca¤›m; herkesi yapt›klar› iﬂlere göre, yaz›lanlara göre yarg›layaca¤›m.
12 Çünkü iﬂte Yahudiler’e konuﬂaca¤›m, onlar yazacaklar ve
ayn› ﬂekilde Nefililer’e konuﬂaca¤›m, onlar da yazacaklar; ve
uzaklara sürdü¤üm ‹srail Evi’nin di¤er oymaklar›na da konuﬂaca¤›m, onlar da yazacaklar; ve
ayn› ﬂekilde dünyadaki bütün
uluslara konuﬂaca¤›m, onlar da
yazacaklar.
13 Ve öyle olacak ki Yahudiler

2. Nefi 29:14–30:7
Nefililer’in sözlerini ve Nefililer
de Yahudilerin sözlerini ele geçirecekler; ve Nefililer’le Yahudiler, ‹srail’in kay›p oymaklar›n›n sözlerini ele geçirecekler;
ve ‹srail’in kay›p oymaklar› da
Nefililer’le Yahudiler’in sözlerini ele geçirecekler.
14 Ve öyle olacak ki ‹srail
Evi’nden olan halk›m sahip olduklar› topraklarda, kendi yurtlar›nda bir araya toplanacak ve
benim sözlerim de tek bir söz
olarak toplanacak. Ve sözüme
ve ‹srail Evi’nden olan halk›ma
karﬂ› savaﬂanlara Tanr› oldu¤umu ve ‹brahim’in soyunu
sonsuza dek hat›rlayaca¤›ma
dair ‹brahim’le antlaﬂma yapt›¤›m› onlara gösterece¤im.
30. BÖLÜM
Yahudi olmayan uluslardan inanca
dönenler Rab’bin antlaﬂmal› halk›
say›lacak — Birçok Lamanl› ve
Yahudi, Tanr›’n›n sözlerine inanacak ve sevimli insanlar olacaklar
— ‹srail geri getirilecek ve kötüler
yok edilecek. m.ö. tahminen 559–
545 y›llar›.
Ve ﬂimdi iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, sizlere konuﬂaca¤›m; çünkü
ben Nefi, sizlerin Yahudi olmayan uluslardan daha do¤ru oldu¤unuzu sanman›za izin veremem. Çünkü iﬂte, Tanr›’n›n
emirlerini yerine getirmezseniz,
hepiniz ayn› ﬂekilde mahvolacaks›n›z; ve söylenmiﬂ olan sözlerden ötürü Yahudi olmayan
uluslar›n tümüyle yok edilece¤ini düﬂünmemeniz gerekir.
2 Çünkü iﬂte size söylüyorum
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ki Yahudi olmayan uluslardan
kim tövbe ederse, Rab’bin antlaﬂmal› halk› olacak ve tövbe
etmeyen Yahudiler ise sökülüp
at›lacak; çünkü Rab tövbe etmeyen ve ‹srail’in Kutsal› olan
O¤lu’na inanmayan hiç kimseyle antlaﬂma yapmaz.
3 Ve ﬂimdi, Yahudiler ve Yahudi olmayan uluslarla ilgili
baﬂka peygamberliklerde bulunaca¤›m. Çünkü hakk›nda
konuﬂtu¤um bu kitap ortaya
ç›kt›ktan ve Yahudi olmayan
uluslar için yaz›ld›ktan ve yeniden Rab için mühürlendikten
sonra, yaz›l› olan sözlere birçok
kiﬂi inanacak ve inananlar bu
sözleri soyumuzdan geri kalanlara götürecekler.
4 Ve böylece soyumuzdan
geri kalanlar bizleri tan›yacak,
Yeruﬂalem’den nas›l ç›kt›¤›m›z›
ve Yahudi soyundan geldiklerini ö¤renecekler.
5 Ve ‹sa Mesih’in Sevindirici
Haberi onlar›n aras›nda duyurulacak; bu nedenle atalar›n›n
bildikleri ve ayr›ca atalar›n›n
aras›nda bilinen ‹sa Mesih’in
bilgisi onlara yeniden ö¤retilecek.
6 Ve o zaman onlar sevinç duyacaklar; çünkü bunun kendileri için Tanr›’n›n elinden gelen
bir bereket oldu¤unu bilecekler;
ve gözlerindeki karanl›k pullar
düﬂmeye baﬂlayacak; ve pek
çok kuﬂak geçmeden temiz ve
sevimli bir halk olacaklar.
7 Ve öyle olacak ki darmada¤›n
edilen Yahudiler de Mesih’e
inanmaya baﬂlayacaklar; ve onlar da bu ülkede toplanmaya
baﬂlayacaklar; ve Mesih’e ina-
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nanlar›n hepsi sevimli bir halk
olacak.
8 Ve öyle olacak ki Rab Tanr›,
yeryüzündeki halk›n›n geri gelmesini sa¤lamak için, bütün
uluslar, sülaleler, diller ve halklar aras›ndaki iﬂine baﬂlayacak.
9 Ve Rab Tanr› fakirleri do¤rulukla yarg›layacak ve dünyan›n
yumuﬂak baﬂl›lar› için hakk›yla
azarlayacak. Ve dünyaya a¤z›n›n de¤ne¤iyle vuracak ve kötüleri dudaklar›n›n solu¤u ile
öldürecek.
10 Çünkü Rab Tanr›’n›n halklar aras›nda büyük bir ay›r›m
yapaca¤› günler h›zla gelmektedir. Ve O, kötüleri yok edecek
ve halk›n› esirgeyecektir, evet,
kötüleri ateﬂle yok etmek zorunda kalsa bile.
11 Ve belinin kuﬂa¤› adalet ve
kalças›n›n kuﬂa¤› ise ba¤l›l›k
olacak.
12 Ve o zaman kurt kuzuyla
beraber yaﬂayacak ve leopar
o¤lakla yan yana yatacak; ve
buza¤› ve genç aslan ve besili
s›¤›r bir arada olacak ve onlar›
küçük bir çocuk güdecek.
13 Ve inekle ay› otlanacak; onlar›n yavrular› birlikte yat›p
uyuyacaklar; ve aslan öküz gibi
saman yiyecek.
14 Ve emzikteki çocuk engerek
y›lan›n›n deli¤i üzerinde oynayacak ve sütten kesilmiﬂ çocuk
elini Kokatris y›lan›n›n kovu¤u
üzerine koyacak.
15 Bütün kutsal da¤›mda zarar vermeyecekler ve öldürmeyecekler; çünkü sular denizi
nas›l kapl›yorsa, dünya da Rab
bilgisi ile öyle dolu olacak.
16 Bu nedenle uluslarla ilgili
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her ﬂey bilinecek; evet, her ﬂey
insançocuklar›na bildirilecek.
17 Aç›klanmayacak hiçbir s›r
yoktur; ›ﬂ›¤a ç›kar›lmayacak hiçbir karanl›k iﬂ ve yeryüzünde
mühürlenip de mührü aç›lmayacak hiçbir ﬂey yoktur.
18 Dolay›s›yla insançocuklar›na bildirilen her ﬂey o gün
aç›klanacak ve ﬂeytan bir daha
insançocuklar›n›n yüre¤inde
uzun bir süre gücünü gösteremeyecek. Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, sözlerime burada son
veriyorum.
31. BÖLÜM
Nefi, Mesih’in neden vaftiz oldu¤unu anlat›r — ‹nsanlar ‹sa’y› izlemeli, vaftiz olmal›, Kutsal Ruh’u
almal› ve kurtulmak için sonuna
kadar dayanmal›d›r — Dar ve ince
yolun kap›s› tövbe ve vaftizdir —
Sonsuz yaﬂam vaftiz olduktan sonra emirleri tutanlara gelir. m.ö.
tahminen 559–545 y›llar›.
Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim,
ben Nefi, size bildirdi¤im peygamberliklerime burada son
veriyorum. Ve kesinlikle olaca¤›n› bildi¤im birkaç olaydan
baﬂka bir ﬂey yazam›yorum;
kardeﬂim Yakup’un sözlerinden de ancak birkaç›n› buraya
yazabiliyorum.
2 Bu nedenle Mesih’in ö¤retisi
hakk›nda söylemem gereken
birkaç sözün d›ﬂ›nda, yazd›klar›m bana yeterli geliyor; onun
için, sizlere peygamberliklerimin aç›kl›¤› oran›nda aç›k olarak konuﬂaca¤›m.
3 Çünkü ruhum aç›kl›ktan
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sevinç duyar; çünkü Rab Tanr›
insançocuklar› aras›nda bu ﬂekilde çal›ﬂ›r. Çünkü Rab Tanr›
anlay›ﬂa ›ﬂ›k tutar; çünkü insanlara anlayacaklar› bir ﬂekilde
kendi dillerinde konuﬂur.
4 Bu nedenle, Rab’bin bana
gösterdi¤i, dünyan›n günahlar›n› kald›racak Tanr› Kuzusu’nu
vaftiz edecek peygamberden
size söz etti¤imi hat›rlaman›z›
istiyorum.
5 Ve ﬂimdi, kutsal olan Tanr›
Kuzusu’nun her do¤rulu¤u yerine getirmek için suyla vaftiz
olmas› gerekiyorsa, ah, o zaman
kutsal olmayan bizlerin, evet,
hatta suyla vaftiz olmas› ne
kadar çok gereklidir!
6 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim,
sizlere soruyorum: Tanr› Kuzusu suyla vaftiz olmakla her do¤rulu¤u nas›l yerine getirmiﬂtir?
7 O’nun kutsal oldu¤unu bilmiyor musunuz? Ama kutsal
oldu¤u halde, Baba’n›n önünde
kendisini bedenen alçaltt›¤›n›
insançocuklar›na gösterdi ve
Baba’n›n emirlerine itaat edece¤ine dair Baba’ya tan›kl›k etti.
8 Bu nedenle suyla vaftiz olduktan sonra Kutsal Ruh bir
güvercin biçiminde O’nun üzerine indi.
9 Ve yine, onlara örnek olarak,
insançocuklar›na yolun ne kadar ince oldu¤unu ve girmeleri
gereken kap›n›n ne kadar dar
oldu¤unu gösterdi.
10 Ve O insançocuklar›na:
“Beni izleyin!” dedi. Bunun için
sevgili kardeﬂlerim, Baba’n›n
emirlerini seve seve yerine getirmeden, ‹sa’y› izleyebilir miyiz?
11 Ve Baba ﬂöyle dedi: Tövbe
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edin, tövbe edin ve Sevgili O¤lum’un ad›yla vaftiz olun.
12 Ve ayr›ca O¤ul’un sesi bana
geldi ve ﬂöyle dedi: Kim benim
ad›mla vaftiz olursa, Babam,
bana verdi¤i gibi Kutsal Ruh’u
ona da verecektir; onun için beni
izleyin ve benim yapt›¤›m› gördü¤ünüz iﬂleri siz de yap›n.
13 Bu nedenle sevgili kardeﬂlerim, biliyorum ki bütün kalbinizle O¤ul’u izlerseniz, Tanr›’n›n önünde ikiyüzlü ve aldat›c›
bir ﬂekilde hareket etmez, ancak
gerçek bir niyetle günahlar›n›zdan tövbe eder ve vaftiz yoluyla
Baba’ya, Mesih’in ad›n› üzerinize almay› istedi¤inize dair tan›kl›k ederseniz — Evet, O’nun
sözüne uyarak Rabbinizi ve
Kurtar›c›n›z› suya girerek izlerseniz, iﬂte o zaman Kutsal Ruh’u
alacaks›n›z; evet, arkas›ndan da
ateﬂ ve Kutsal Ruh’un vaftizi
gelir; ondan sonra meleklerin
diliyle konuﬂabilir ve ‹srail’in
Kutsal›’na övgüler söyleyebilirsiniz.
14 Fakat iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, O¤ul’un sesi bana gelip
ﬂöyle dedi: Günahlar›n›zdan
tövbe ettikten ve suyla vaftiz
olarak emirlerimi yerine getirmeye istekli oldu¤unuza dair
Baba’ya tan›kl›k ettikten ve ateﬂ
ve Kutsal Ruh’la vaftiz olduktan
ve yeni bir dille, evet, hatta meleklerin diliyle konuﬂabildikten
sonra kalkar da beni inkâr
ederseniz, o zaman beni hiç tan›mam›ﬂ olman›z sizin için daha
iyi olurdu.
15 Ve Baba’n›n sesini duydum,
ﬂöyle diyordu: Evet, Sevdi¤im’in sözleri güvenilir ve gerçektir.
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Sonuna kadar dayanan, kurtulacak odur.
16 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, bu yüzden biliyorum ki insan, yaﬂayan Tanr›’n›n O¤lunu
örnek al›p sonuna kadar dayanmazsa, kurtulamaz.
17 Bu nedenle size söyledi¤im,
Rabbiniz’in ve Kurtar›c›n›z’›n
yapt›¤›n› gördü¤üm iﬂleri yap›n; çünkü bunlar, bu nedenle,
girmeniz gereken kap›y› bilesiniz diye bana gösterildi. Çünkü
girmeniz gereken kap› tövbe ve
suyla vaftizdir; sonra da ateﬂ
ve Kutsal Ruh’la günahlar›n›z›n
ba¤›ﬂlanmas› gelir.
18 Ve art›k sonsuz yaﬂama giden bu dar ve ince yoldas›n›z;
evet, bu kap›dan içeri girdiniz;
Baba’n›n ve O¤ul’un emirlerine
göre hareket ettiniz; ve Baba’ya
ve O¤ul’a tan›kl›k eden Kutsal
Ruh’u kabul ettiniz. Bu yoldan
içeri girerseniz, O’nun Kutsal
Ruh’u alaca¤›n›za dair size verdi¤i söz yerine gelecektir.
19 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, bu dar ve ince yola ayak
bast›ktan sonra size sorar›m:
Her ﬂey bitmiﬂ midir? ‹ﬂte size
söylüyorum ki: Hay›r! Çünkü
Mesih’e sars›lmaz bir inanç
beslemeden, kurtarmaya gücü
yetenin erdemine tam güven
duymadan ve O’nun sözleri olmadan buraya kadar gelemezdiniz.
20 Bu nedenle parlak kusursuz
bir umutla Tanr›’y› ve tüm insanlar› sevmeli ve Mesih’e s›ms›k› ba¤lanarak ileri do¤ru at›lmal›s›n›z. Bu nedenle Mesih’in
sözleriyle kendinize ziyafet çekip ileriye do¤ru at›l›rsan›z ve
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sonuna kadar dayan›rsan›z, iﬂte
Baba ﬂöyle diyor: Sonsuz yaﬂama kavuﬂacaks›n›z!
21 Ve ﬂimdi iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, yol budur ve insan›n
Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtulabilmesi için göklerin alt›nda baﬂka bir yol ya da ad verilmemiﬂtir. Ve ﬂimdi bak›n, bu Mesih’in
ö¤retisidir ve sonu olmayan, tek
bir Tanr› olan Baba’n›n, O¤ul’un
ve Kutsal Ruh’un tek ve gerçek
ö¤retisidir. Amin.
32. BÖLÜM
Melekler Kutsal Ruh’un gücüyle
konuﬂurlar — ‹nsanlar dua etmeli
ve Kutsal Ruh’tan kendileri için
bilgi edinmelidir. m.ö. tahminen
559–545 y›llar›.
Ve ﬂimdi iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, bu yola girdikten sonra ne
yapman›z gerekti¤ini biraz da
olsa yüre¤inizde düﬂünüyorsunuz, san›r›m. Fakat iﬂte, bu
ﬂeyleri yüre¤inizde neden bu
kadar çok düﬂünüyorsunuz?
2 Kutsal Ruh’u ald›ktan sonra
meleklerin diliyle konuﬂabilece¤inizi size söyledi¤imi hat›rlam›yor musunuz? Ve ﬂimdi,
Kutsal Ruh’un arac›l›¤› olmadan meleklerin diliyle nas›l
konuﬂabilirsiniz?
3 Melekler Kutsal Ruh’un gücüyle konuﬂurlar; bu nedenle
Mesih’in sözlerini söylerler.
Onun için size: “Mesih’in sözleriyle kendinize bir ziyafet çekin” dedim; çünkü iﬂte Mesih’in
sözleri sizlere yapman›z gereken her ﬂeyi bildirecektir.
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4 Bu nedenle, ﬂimdi size
bu sözleri söyledikten sonra,
e¤er dediklerimi anlayam›yorsan›z, bunun nedeni sormaman›z ve kap›y› çalmaman›zd›r;
bu nedenle ›ﬂ›¤a ç›kar›lmayaca¤›n›z için, karanl›kta mahvolacaks›n›z.
5 Çünkü iﬂte, size bir kez daha
söylüyorum: E¤er bu yola girer
ve Kutsal Ruh’u al›rsan›z, O size
yapman›z gereken her ﬂeyi gösterecektir.
6 ‹ﬂte, bu Mesih’in ö¤retisidir
ve O, bedende size kendisini
gösterinceye kadar baﬂka bir
ö¤reti verilmeyecektir. Ve kendisini bedende gösterdi¤i zaman, size söyleyeceklerini yapmaya dikkat edin.
7 Ve ﬂimdi, ben Nefi, art›k daha
baﬂka bir ﬂey söyleyemiyorum;
Ruh konuﬂmama engel oluyor.
Ve insanlar›n inançs›zl›¤› ve
kötülü¤ü ve cahilli¤i ve dik baﬂl›l›¤› yüzünden yas tutmak
zorunday›m; çünkü onlara olabildi¤ince aç›k bir dille verilse
bile, onlar ne bilgiyi araﬂt›rmak, ne de yüce bilgiyi anlamak istiyorlar.
8 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, yüreklerinizin hâlâ düﬂünceli oldu¤unu görüyorum
ve bu konuda konuﬂmak zorunda olmam beni üzüyor. Çünkü
insana dua etmesini ö¤reten
Ruh’u dinleseydiniz, dua etmeniz gerekti¤ini bilirdiniz; çünkü
kötü ruh insana dua etmesini
ö¤retmez, ama dua etmemesini
ö¤retir.
9 Fakat iﬂte, size söylerim ki
hiç usanmadan, her zaman dua
etmelisiniz; Mesih’in ad›yla
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Baba’ya dua etmeden önce,
Rab için hiçbir ﬂey yapmamal›s›n›z; ilk önce dua ederseniz,
Tanr› yapaca¤›n›z iﬂi, ruhunuza mutluluk getirmesi için kutsayacakt›r.
33. BÖLÜM
Nefi’nin sözleri do¤rudur ve
Mesih’e tan›kl›k eder — Mesih’e
inananlar Nefi’nin sözlerine de inan›rlar — Onun sözleri Tanr›’n›n
mahkemesinde tan›kl›k edecektir.
m.ö. tahminen 559–545 y›llar›.
Ve ﬂimdi, ben Nefi, halk›m›n
aras›nda ö¤retilen bu ﬂeylerin
hepsini yazam›yorum; zaten
yazmada, konuﬂmada oldu¤u
kadar güçlü de¤ilim; çünkü insan Kutsal Ruh’un gücüyle konuﬂtu¤u zaman, Kutsal Ruh’un
gücü bunu insançocuklar›n›n
yüreklerine götürür.
2 Fakat iﬂte, Kutsal Ruh’a karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›ran pek
çok insan vard›r; sonuçta Ruh
onlar›n içinde yer bulamaz; dolay›s›yla onlar yaz›l› birçok sözü
yere atarlar ve hiçe sayarlar.
3 Fakat ben Nefi, yazacaklar›m› yazd›m ve bunlar›n özellikle halk›m için büyük bir
de¤er taﬂ›d›¤›na inan›yorum.
Çünkü gün boyunca onlar için
sürekli dua ediyorum ve geceleri de onlar›n yüzünden gözyaﬂlar›m yast›¤›m› ›slat›yor;
ve Tanr›ma inançla hayk›r›yorum ve O’nun sesleniﬂimi duyaca¤›n› biliyorum.
4 Ve Rab Tanr›’n›n dualar›m›
halk›m›n iyili¤ine çevirece¤ini biliyorum. Ve zay›fl›k içinde
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yazd›¤›m sözler onlar için
güçlendirilecektir; çünkü sözlerim onlar› iyilik yapmaya
ikna eder, onlara atalar›n› tan›t›r ve ‹sa’dan söz ederek, onlar›
O’na inanmaya ve sonuna
kadar dayanmaya ikna eder;
sonsuz yaﬂam budur.
5 Ve sözlerim, gerçeklerin aç›kl›¤› ölçüsünde günaha karﬂ› sert
bir dille konuﬂur; bu nedenle
içinde ﬂeytan›n ruhu olmad›kça hiç kimse yazd›¤›m sözlere
karﬂ› öfkelenmeyecektir.
6 Aç›kl›k bana sevinç verir;
gerçek bana sevinç verir; ‹sa’m
bana sevinç verir; çünkü O benim can›m› cehennemden fidye ile kurtarm›ﬂt›r.
7 Halk›m› ilahi sevgiyle seviyorum ve Mesih’e tüm kalbimle inan›yorum; O’nun yarg›
kürsüsünde birçok lekesiz canla karﬂ›laﬂaca¤›ma inanc›m
büyüktür.
8 Yahudileri ilahi sevgiyle seviyorum — Yahudiler diyorum,
çünkü ben onlar›n soyundan
geldim.
9 Yahudi olmayanlar› da ilahi
sevgiyle seviyorum. Fakat iﬂte,
Mesih’le bar›ﬂmad›kça ve dar
kap›dan girmedikçe ve yaﬂama
götüren dar yolda yürümedikçe ve s›nanma gününün sonuna
kadar bu yolda yürümeyi sürdürmedikçe, onlar›n hiçbiri için
umudum yoktur.
10 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, ayn› zamanda siz Yahudiler ve dünyan›n dört bir
ucunda oturanlar, bu sözlerime kulak verin ve Mesih’e
inan›n; ve bu sözlere inanmasan›z da Mesih’e inan›n. Ve
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e¤er Mesih’e inan›rsan›z, bu
sözlere de inan›rs›n›z; çünkü
bunlar Mesih’in sözleridir ve
onlar› bana O vermiﬂtir; ve bu
sözler bütün insanlara iyilik etmeleri gerekti¤ini ö¤retir.
11 Ve bunlar›n Mesih’in sözleri
olup olmad›¤›na kendiniz karar
verin. Çünkü Mesih son günde
bu sözlerin kendisinin sözleri
oldu¤unu büyük bir güç ve
görkemle size gösterecektir; ve
ben sizle yüz yüze O’nun mahkemesi önünde duraca¤›m; ve
zay›fl›klar›ma ra¤men, bu sözleri yazmam› O’nun emretmiﬂ
oldu¤unu bileceksiniz.
12 Ve Baba’ya Mesih’in ad›yla
dua ediyorum ki hepimiz olmasa da birço¤umuz o büyük
ve son günde O’nun Krall›¤›’nda kurtulal›m.
13 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, ‹srail Evi’nden olan herkese ve dünyan›n dört bir ucunda
bulunan sizlere tozun içinden
hayk›ran bir ses olarak sesleniyorum: O büyük gün gelene
kadar hoﬂça kal›n.
14 Ve siz, Tanr›’n›n iyili¤inden pay almak istemeyenler
ve Yahudiler’in sözlerine,
benim sözlerime ve Tanr›
Kuzusu’nun a¤z›ndan ç›kacak
sözlere sayg› duymayanlar,
iﬂte sizlere de sonsuza dek hoﬂça kal›n diyorum. Çünkü bu
sözler sizleri son günde suçlu
ç›karacakt›r.
15 Çünkü yeryüzünde mühürledi¤im bu sözler, Tanr›’n›n
mahkemesinde size karﬂ› ç›kar›lacakt›r; çünkü Rab bana böyle
emretti ve ben O’nun dediklerini yapmal›y›m. Amin.

Yakup Kitab›
NEF‹’N‹N KARDEﬁ‹
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akup’un, kardeﬂlerine vaaz etti¤i sözler. Mesih’in ö¤retisini
y›kmaya çal›ﬂan bir adam› ﬂaﬂk›na çevirir. Nefi halk›n›n tarihi
ile ilgili birkaç söz.
1. BÖLÜM
Yakup ile Yusuf insanlar› Mesih’e
inanmaya ve O’nun emirlerini
tutmaya ikna etmek için çal›ﬂ›rlar
— Nefi ölür — Nefililer aras›nda
kötülük ço¤al›r. m.ö. tahminen
544–421 y›llar›.

Ç

ÜNKÜ iﬂte, öyle oldu ki
Lehi’nin Yeruﬂalem’den ayr›lmas›n›n üzerinden elli
beﬂ y›l geçmiﬂti; bu nedenle
Nefi, ben Yakup’a üzerlerinde
bu iﬂlenmiﬂ yaz›lar›n bulundu¤u küçük levhalarla ilgili bir
emir verdi.
2 Ve Nefi, ben Yakup’a en de¤erli gördü¤üm ﬂeylerden baz›lar›n› bu levhalara yazmam için
bir emir verdi, öyle ki Nefi halk›
ad›yla an›lan bu halk›n tarihine
k›saca de¤inmemi söyledi.
3 Çünkü halk›n›n tarihinin
kendisinin di¤er levhalar›na yaz›lmas› gerekti¤ini ve benim ise
bu levhalar› koruyup kuﬂaktan
kuﬂa¤a kendi soyuma aktarmam gerekti¤ini söyledi.
4 Ve kutsal bir vaaz veya yüce
bir vahiy veya peygamberlik
olursa, önemli olanlar›n› Mesih’in hat›r› ve halk›m›z›n hat›r›
için bu levhalar›n üzerine yaz›p
onlara mümkün oldu¤u kadar
de¤inmeliydim.
5 Çünkü duydu¤umuz inanç

ve büyük endiﬂeden dolay›,
halk›m›z›n baﬂ›na gelecekler
gerçekten bize gösterilmiﬂti.
6 Ve ayn› zamanda birçok vahiyler al›yorduk ve peygamberlik ruhuna çok sahiptik; bu
nedenle Mesih’i ve O’nun gelecek olan krall›¤›n› biliyorduk.
7 Bu nedenle halk›m›z›n aras›nda, onlar› Mesih’e gelip
Tanr›’n›n iyili¤inden pay almaya ikna edebilmek için canla
baﬂla çal›ﬂt›k; öyle ki Tanr›’n›n
rahat›na kavuﬂabilsinler diye;
‹srail çocuklar›n›n çölde denenme günlerinde baﬂ kald›rd›klar›
gibi, Tanr›’n›n herhangi bir ﬂekilde öfkesiyle onlar›n rahata
kavuﬂmamalar› için yemin etmesinden korkuyorduk.
8 Bu nedenle, bütün insanlar›
Tanr›’ya karﬂ› isyan etmemeye
ve O’nu k›ﬂk›rt›p öfkelendirmemeye, ama bütün insanlar›
Mesih’e inanmaya ve O’nun
ölümünü düﬂünmeye ve O’nun
çarm›h›n›n ac›s›n› çekip bu dünyan›n utanc›n› taﬂ›maya ikna
edebilmeyi Tanr›’dan diliyorduk; bu nedenle, ben Yakup,
kardeﬂim Nefi’nin emrini yerine getirme görevini üzerime
al›yorum.
9 ﬁimdi Nefi yaﬂlanmaya baﬂlam›ﬂt› ve kendisinin yak›nda
ölece¤ini gördü; bu nedenle,
krallar yönetimine göre bir
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kiﬂiyi halk›n›n baﬂ›na ﬂimdi bir
kral ve yönetici olarak meshedip atad›.
10 Halk Nefi’yi çok sevdi¤inden, Nefi onlar için büyük bir
koruyucu oldu¤undan, Laban’›n k›l›c›n› onlar› savunmak
için kullan›p yaﬂad›¤› her gün
onlar›n mutlulu¤u için çal›ﬂt›¤›ndan —
11 Bu nedenle halk onun ad›n›
hat›rda tutmak istiyordu. Ve
krallar yönetimine göre, Nefi’nin yerine baﬂa geçen kiﬂilere
halk taraf›ndan ‹kinci Nefi,
Üçüncü Nefi, vesaire denildi;
ve adlar› ne olursa olsun onlara
halk taraf›ndan böyle denildi.
12 Ve öyle oldu ki Nefi öldü.
13 ﬁimdi Lamanl› olmayan
halk Nefili say›l›yordu; bununla
birlikte onlar, Nefililer, Yakuplular, Yusuflular, Zoraml›lar,
Lamanl›lar, Lemuelliler ve
‹smailliler diye adland›r›ld›lar.
14 Ancak ben Yakup, onlar›
bundan böyle bu isimlerle ay›rmayaca¤›m, ama Nefi halk›n›
yok etmeye çal›ﬂanlara Lamanl›lar diyece¤im ve Nefililer’le
dost olanlara ise Nefililer ya da
krallar yönetimine göre Nefi
halk› diyece¤im.
15 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Nefi
halk›, ikinci kral›n yönetimi alt›nda, yüreklerinde kat›laﬂmaya
ve geçmiﬂte birçok kar› ve cariyeler arzu eden eskiden yaﬂam›ﬂ
olan Davut ve o¤lu Süleyman
gibi bir tak›m kötü uygulamalara düﬂkün olmaya baﬂlad›lar.
16 Evet ve ayr›ca çok alt›n ve
gümüﬂ aramaya baﬂlad›lar ve biraz da gururlanmaya baﬂlad›lar.
17 Bu nedenle, ben Yakup,

Yakup 1:10–2:2
görevimi ilk önce Rab’den alarak tap›nakta onlara ö¤retirken
bu sözleri bildirdim.
18 Çünkü ben Yakup ve kardeﬂim Yusuf, Nefi’nin eliyle
kutsanarak bu halk›n rahipleri
ve ö¤retmenleri olmuﬂtuk.
19 Ve biz bu sorumlulu¤u üzerimize alarak, Tanr›’n›n sözünü
tüm gayretimizle halka ö¤retmezsek, halk›n iﬂledi¤i günahlar›n bizim baﬂ›m›zdan sorulaca¤›n› kabul ettik ve görevimizi
Rab için en iyi ﬂekilde yerine
getirdik; bu nedenle, onlar›n
kan› giysilerimize bulaﬂmas›n
diye var gücümüzle çal›ﬂ›yoruz;
yoksa onlar›n kan› giysilerimize bulaﬂ›r ve son günde lekesiz
bulunamay›z.
2. BÖLÜM
Yakup zenginlik sevgisini, gururu
ve iffetsizli¤i k›nar—‹nsanlar birbirlerine yard›m etmek için zenginlik elde etmeye çal›ﬂmal›d›r —
Yakup onaylanmam›ﬂ çok evlilik
uygulamas›n› yasaklar — Rab, kad›nlar›n iffetli olmalar›ndan memnunluk duyar. m.ö. tahminen 544–
421 y›llar›.
Nefi’nin ölümünden sonra
Nefi’nin kardeﬂi Yakup’un
Nefi halk›na söyledi¤i sözler:
2 ﬁimdi, sevgili kardeﬂlerim,
ben Yakup, Tanr›’ya karﬂ› duydu¤um sorumluluk alt›nda, görevimi ciddi bir ﬂekilde yerine
getirmek ve giysilerimi sizlerin
günahlar›ndan ar›nd›rmak için
bugün tap›na¤a Tanr›’n›n
sözünü sizlere bildirmek üzere
ç›kt›m.
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3 Ve ça¤r›ld›¤›m görevi ﬂu ana
dek gayretle yerine getirdi¤imi
siz de biliyorsunuz; ancak
bugün ruhunuzun mutlulu¤u
için, her zamankinden daha çok
istek ve kayg› duyuyorum.
4 Çünkü iﬂte, size bildirdi¤im
Rab’bin sözüne ﬂu ana dek sad›k kald›n›z.
5 Fakat iﬂte, kula¤›n›z bende
olsun ve bilin ki her ﬂeye gücü
yeten gö¤ün ve yerin Yarat›c›s›n›n yard›m›yla düﬂüncelerinizin
ne oldu¤unu, bana çok i¤renç
gözüken, evet ve Tanr›’ya da
i¤renç gelen günah›n içinde nas›l çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›n›z› size
söyleyebilirim.
6 Evet, yüreklerinizin kötülükleriyle ilgili olarak sizlere tan›kl›k etmek zorunda kalmak benim ruhumu üzüyor ve benim
utançla Yaratan›m›n huzurundan çekilmeme neden oluyor.
7 Ve han›mlar›n›z›n ve çocuklar›n›z›n karﬂ›s›nda sizler hakk›nda böylesine cesurca konuﬂmak zorunda kalmam beni
üzüyor; onlar›n ço¤u Tanr›’n›n
önünde oldukça hassas, tertemiz ve zarif duygulara sahiptir;
bu da Tanr›’y› hoﬂnut eder.
8 Ve onlar›n buraya Tanr›’n›n
hoﬂ sözünü, evet, yaral› ruhlar›
iyileﬂtiren sözü dinlemeye geldiklerini san›yorum.
9 Bu nedenle, Tanr›’dan ald›¤›m s›k› emir yüzünden iﬂledi¤iniz suçlara karﬂ› sizi uyarmak
zorunda kalmam, önceden yaralanm›ﬂ olanlar›n yaralar›n› sar›p
iyileﬂtirmek yerine, onlar›n yaralar›n› açmak zorunda kalmam
benim can›m› s›k›yor; ve yaralanmayanlara gelince, Tanr›’n›n
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hoﬂ sözüyle kendilerine ziyafet
çekeceklerine, hançerler onlar›n
ruhlar›n› deﬂmek ve hassas zihinlerini yaralamak için onlara
saplanm›ﬂt›r.
10 Fakat görev zor da olsa,
Tanr›’n›n s›k› emirlerine göre
hareket etmem gerekiyor ve yüre¤i temiz olanlar›n ve yüre¤i
k›r›lm›ﬂ olanlar›n huzurunda ve
her ﬂeye gücü yeten Tanr›’n›n
keskin bak›ﬂlar› alt›nda size kötülükleriniz ve i¤rençlikleriniz
hakk›nda anlatmam gerekiyor.
11 Bu nedenle, sizlere gerçe¤i
Tanr› sözünün sadeli¤ine göre
anlatmam gerekiyor. Çünkü
iﬂte, Rab’be sordu¤umda söz
bana gelip ﬂöyle dedi: Yakup,
yar›n tap›na¤a ç›k ve sana verece¤im sözleri bu halka bildir.
12 Ve ﬂimdi iﬂte, kardeﬂlerim,
size bildirece¤im sözler ﬂunlard›r: ﬁöyle ki ço¤unuz size ve
soyunuza vaadedilmiﬂ bir diyar
olan bu ülkede bol bol bulunan
alt›n, gümüﬂ ve her tür de¤erli
madenleri aramaya baﬂlad›n›z.
13 Ve Tanr›’n›n iyilik eli en hoﬂ
bir ﬂekilde üzerinize gülümsedi,
öyle ki büyük zenginlikler elde
ettiniz; ve baz›lar›n›z kardeﬂlerinizden daha fazlas›n› elde etti¤i
için yüreklerinizin kabaran gururuna kap›ld›n›z ve pahal› giysilerinizden dolay› boyunlar›n›z
kas›lm›ﬂ, herkese yüksekten bak›yorsunuz; ve kardeﬂlerinizden
daha üstün oldu¤unuzu düﬂünerek onlara zulmediyorsunuz.
14 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, Tanr›’n›n bu durumda sizi hakl› ç›karaca¤›n› m› san›yorsunuz?
‹ﬂte size söylüyorum: Hay›r!
Ne var ki Tanr› sizi suçlu
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buluyor ve bu ﬂeyleri yapmakta
›srar edersiniz, O’nun yarg›lar›
h›zla size gelecektir.
15 Dilerim, Tanr› sizi delip
geçebilece¤ini ve gözünün bir
bak›ﬂ›yla sizi yere çarpabilece¤ini gösterir!
16 Dilerim, bu kötülük ve
i¤rençlikten sizi kurtar›r! Ve dilerim, O’nun emirlerinin sözünü
dinler ve yüreklerinizdeki bu
gururun ruhlar›n›z› yok etmesine izin vermezsiniz!
17 Kendiniz kadar kardeﬂlerinizi de düﬂünün ve herkesle iyi
geçinin ve mal›n›z konusunda
eliniz aç›k olsun; öyle ki kardeﬂleriniz de sizin gibi zengin
olsun.
18 Fakat zenginlik bulmaya
çal›ﬂmadan önce, Tanr›’n›n
Krall›¤›’n› bulmaya çal›ﬂ›n.
19 Ve Mesih’te bir umudunuz
olduktan sonra, zenginlik ar›yorsan›z zenginlik elde edeceksiniz; ve bunlar› iyilik yapmak
amac›yla, ç›plaklar› giydirmek
ve açlar› doyurmak ve tutsaklar›
özgür k›lmak ve hastalarla düﬂkünlere yard›m eli uzatmak
için yapacaks›n›z.
20 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, size
gurur hakk›nda konuﬂtum; ve
Tanr›’n›n size verdi¤i zenginliklerden dolay› yüreklerinizdeki
gurura kap›l›p komﬂusunu rahats›z eden ve onlara zulmeden
sizler buna ne diyorsunuz?
21 Bütün insanl›¤› yaratan
Tanr›’ya bu tür ﬂeylerin i¤renç
geldi¤ini düﬂünmüyor musunuz? Ve onun gözünde bir insan di¤eri ile ayn› de¤erdedir.
Ve bütün insanl›k tozdan yarat›lm›ﬂt›r; ve Tanr› onlar› ayn›
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amaçla, emirlerini tutmalar› ve
O’nu sonsuza dek onurland›rmalar› için yaratm›ﬂt›r.
22 Ve ﬂimdi size bu gurur hakk›nda konuﬂtu¤um sözlerimi
burada bitiriyorum. Ve size
çok daha çirkin bir suç hakk›nda konuﬂmam gerekmeseydi,
yüre¤im sizin için gerçekten
sevinecekti.
23 Fakat sizin çirkin suçlar›n›z
yüzünden Tanr›’n›n sözü bana
a¤›r geliyor. Çünkü iﬂte, Rab
ﬂöyle diyor: Bu halk›n kötülükleri gittikçe art›yor; kutsal
yaz›lar› anlam›yorlar, çünkü
Davut ve o¤lu Süleyman’la ilgili yaz›lanlara bakarak, iﬂledikleri zinalar› hakl› ç›karman›n
yollar›n› ar›yorlar.
24 ‹ﬂte, Davut ve Süleyman’›n
gerçekten birçok kar›s› ve cariyeleri vard›; bu benim önümde
i¤rençti, diyor Rab.
25 Bu nedenle, Rab ﬂöyle diyor:
Yusuf’un soyunun meyvesinden kendime do¤ru bir dal
yetiﬂtirebilmek için bu halk›
kolumun gücüyle Yeruﬂalem
ülkesinden ç›kard›m.
26 Bu nedenle, Ben, Rab Tanr›,
bu halk›n geçmiﬂtekiler gibi
davranmas›na izin vermeyece¤im.
27 Bu nedenle, kardeﬂlerim,
beni dinleyin ve Rab’bin sözüne kulak verin: Çünkü aran›zda hiç kimsenin birden fazla
eﬂi olmayacak ve hiçbir cariyesi olmayacak.
28 Çünkü Ben, Rab Tanr›, kad›nlar›n iffetli olmas›ndan hoﬂnudum. Ve cinsel ahlaks›zl›klar
benim gözümde i¤rençtir;
Ordular›n Rabbi böyle diyor.

Yakup 2:29–3:3
29 Bu nedenle, bu halk emirlerimi tutacak, diyor Ordular›n
Rabbi, yoksa bu halk yüzünden
ülke lanetlenecek.
30 Çünkü kendime soy yetiﬂtirmek istersem, halk›ma emredece¤im; aksi takdirde onlar
bu sözlerime kulak verecekler,
diyor Ordular›n Rabbi.
31 Çünkü iﬂte, Ben Rab, Yeruﬂalem ülkesinde, evet, halk›ma
ait bütün topraklarda halk›m›n
k›zlar›n›n, kocalar›n›n yapt›klar› kötülükler ve i¤rençlikler
yüzünden çekti¤i üzüntüleri
gördüm ve onlar›n a¤lay›ﬂlar›n› iﬂittim.
32 Ve Ordular›n Rabbi diyor:
Yeruﬂalem ülkesinden ç›kard›¤›m bu halk›n güzel k›zlar›n›n,
halk›m›n erkeklerine karﬂ› olan
a¤lay›ﬂlar›n›n bana kadar ulaﬂmas›na izin vermeyece¤im,
diyor Ordular›n Rabbi.
33 Çünkü halk›m›n k›zlar›n›
yumuﬂakl›klar›ndan dolay› tutsak edip götüremeyecekler, yoksa onlar› ac› bir lanetle, yok
oluncaya kadar ziyaret edece¤im; çünkü onlar eskilerin yapt›¤› gibi cinsel ahlaks›zl›klar
yapamayacaklar, diyor Ordular›n Rabbi.
34 Ve ﬂimdi, iﬂte kardeﬂlerim,
bu emirlerin babam›z Lehi’ye
verildi¤ini biliyorsunuz; dolay›s›yla bunlar› önceden biliyordunuz; ve büyük bir suç iﬂlediniz;
çünkü yapmaman›z gereken bu
ﬂeyleri yapt›n›z.
35 ‹ﬂte siz, kardeﬂlerimiz
Lamanl›lar’›n yapt›¤› kötülüklerden daha büyü¤ünü yapt›n›z. Nazik eﬂlerinizin yüre¤ini
k›rd›n›z ve onlara kötü örnek
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olarak çocuklar›n›z›n güvenini
yitirdiniz; ve size karﬂ› onlar›n
yüreklerinden yükselen h›çk›r›klar Tanr›’ya ulaﬂmaktad›r.
Ve size karﬂ› yukar›dan inen
Tanr› sözünün keskinli¤inden,
birçok yürek aç›lan derin yaralarla can verdi.
3. BÖLÜM
Yürekleri temiz olanlar Tanr›’n›n
hoﬂ sözünü kabul eder — Lamanl›lar’›n do¤rulu¤u Nefililer’inkini
aﬂar — Yakup evlilik d›ﬂ› cinsel
iliﬂkiye, ﬂehvet düﬂkünlü¤üne ve
her günaha karﬂ› uyar›da bulunur.
m.ö. tahminen 544–421 y›llar›.
Fakat iﬂte, ben Yakup, yürekleri temiz olan sizlere konuﬂmak istiyorum. Yüzünüzü
kararl›l›kla Tanr›’ya çevirin ve
büyük bir inançla O’na dua
edin ve O sizi s›k›nt›l› günlerinizde teselli edecek ve sizin
hakk›n›z› savunacakt›r ve sizi
yok etmek isteyenlerin üzerine
adalet gönderecektir.
2 Ey yüre¤i temiz olan sizler,
baﬂ›n›z› kald›r›n ve Tanr›’n›n
hoﬂ sözünü al›n ve onun sevgisiyle beslenin; çünkü kararl›
olursan›z, bunu sonsuza kadar
yapabilirsiniz.
3 Fakat yürekleri temiz olmayanlar›n, bugün Tanr›’n›n
önünde kirli olan sizlerin vay
haline, vay haline! Çünkü tövbe
etmezseniz, bu ülke sizin
yüzünüzden lanetlenecektir; ve
sizler gibi kirli olmayan Lamanl›lar, ac› bir lanetle lanetlenmiﬂ
olsalar bile, sizi yok edinceye
kadar cezaland›racaklard›r.
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4 Ve tövbe etmezseniz, Lamanl›lar’›n miras›n›z olan topraklar› ele geçirecekleri ve Rab
Tanr›’n›n do¤rular› aran›zdan
al›p götürece¤i zaman h›zla
yaklaﬂmaktad›r.
5 ‹ﬂte, kirlilikleri ve tenlerinin
üzerine gelen lanet yüzünden
nefret etti¤iniz kardeﬂleriniz
Lamanl›lar sizden daha do¤ru
ç›kt›lar; çünkü onlar atam›za verilmiﬂ olan Rab’bin emrini unutmad›lar — öyle ki birden fazla
han›mlar› ve hiçbir cariyeleri
olmayacak ve aralar›nda cinsel
ahlaks›zl›klar olmayacakt›.
6 Ve ﬂimdi, onlar bu emri
tutmaya dikkat ediyorlar; bu
nedenle, bu emri yerine getirmek için gösterdikleri bu davran›ﬂtan ötürü Rab Tanr› onlar›
yok etmeyecek, tersine onlara
karﬂ› merhametli olacakt›r; ve
onlar bir gün kutsanm›ﬂ bir
halk olacakt›r.
7 ‹ﬂte, onlar›n kocalar› han›mlar›n› severler ve onlar›n han›mlar› da kocalar›n› severler;
ve onlar›n kocalar› ve han›mlar›
çocuklar›n› severler; ve onlar›n
inançs›zl›klar› ve size karﬂ› olan
nefretleri atalar›n›n kötülü¤ündendir; bu nedenle yüce Yarat›c›n›z›n gözünde onlardan daha
ne kadar iyisiniz?
8 Ey kardeﬂlerim, günahlar›n›zdan tövbe etmezseniz, korkar›m ki onlarla beraber Tanr›’n›n
taht› önüne getirildi¤inizde, onlar›n tenleri sizinkinden daha
beyaz olacakt›r.
9 Bu nedenle size Tanr›’n›n
sözü olan bir emri verece¤im;
öyle ki kara tenli olduklar› için
bir daha onlara hakaret etmeyin;

Yakup 3:4–14
ve kirlilikleri yüzünden de onlara hakaret etmeyeceksiniz,
tersine kendi kirlili¤inizi hat›rlayacaks›n›z ve onlar›n kirliliklerinin atalar›n›n yüzünden
geldi¤ini hat›rlayacaks›n›z.
10 Bu nedenle kendi çocuklar›n›z›, onlar›n önünde kötü
örnek olarak onlar›n yüreklerini nas›l üzdü¤ünüzü hat›rlayacaks›n›z; ve ayr›ca ﬂunu
hat›rlay›n ki pislikleriniz yüzünden çocuklar›n›z›n y›k›m›na
neden olabilirsiniz ve son günde onlar›n günahlar› sizin baﬂ›n›za y›¤›lacakt›r.
11 Ey kardeﬂlerim sözlerime
kulak verin; içinizdeki cevheri
harekete geçirin; ölüm uykusundan uyanmak için silkinip
kalk›n ve cehennem azab›ndan
kendinizi kurtar›n; öyle ki ﬂeytan›n meleklerinden say›l›p
ikinci ölüm olan ateﬂ ve kükürt
gölüne at›lmayas›n›z.
12 Ve ﬂimdi, ben Yakup, Nefi
halk›na daha birçok ﬂey söyledim, onlar› cinsel ahlaks›zl›¤a,
ﬂehvet düﬂkünlü¤üne ve her
türlü günaha karﬂ› uyar›p onlara bu ﬂeylerin korkunç sonuçlar›n› anlatt›m.
13 Ve say›lar› gittikçe artmaya
baﬂlayan bu halk›n baﬂ›na
gelen olaylar›n yüzde biri bile
bu levhalara yaz›lamaz; ancak
onlar›n baﬂ›na gelen olaylar›n
ço¤u ve onlar›n savaﬂlar› ve
çekiﬂmeleri ve krallar›n›n yönetimleri bu büyük levhalarda
yaz›l›d›r
14 Bu levhalara Yakup levhalar› denir ve onlar Nefi’nin
eliyle yap›lm›ﬂt›r. Ve bu sözlerimi burada bitiriyorum.

Yakup 4:1–9
4. BÖLÜM
Bütün peygamberler Mesih’in
ad›yla Baba’ya ibadet ettiler —
‹brahim’in ‹shak’› kurban olarak
sunmas› Tanr›’n›n Biricik O¤lu’nu
kurban etmesine benzer—‹nsanlar
kefaret yoluyla Tanr› ile bar›ﬂmal›d›r—Yahudiler temel taﬂ›n› reddedecekler. m.ö. tahminen 544–421
y›llar›.
ﬁimdi iﬂte, öyle oldu ki ben Yakup, uzun süre sözlerimle halk›ma hizmet ettim (ve sözlerimizi
levhalar üzerine kaz›yarak yazmak güç oldu¤u için sözlerimin
ço¤unu yazam›yorum) ve biliyoruz ki levhalara yazd›klar›m›z kal›c›d›r.
2 Fakat levhalar d›ﬂ›nda neyin
üstüne yazarsak yazal›m zamanla silinip yok olacakt›r;
ama levhalara yazabilece¤imiz
birkaç söz çocuklar›m›za ve
ayr›ca sevgili kardeﬂlerimize
bizim hakk›m›zda ya da atalar› hakk›nda az da olsa bilgi
verecektir.
3 ﬁimdi buna seviniyoruz ve
bu sözleri levhalara kaz›mak
için canla baﬂla çal›ﬂ›yoruz.
Sevgili kardeﬂlerimizin ve çocuklar›m›z›n ﬂükran dolu yüreklerle bu sözleri almalar›n›,
üzüntüyle de¤il sevinçle ve küçümsemeden, ilk anne ve babalar› hakk›nda ö¤renmek için
onlara bakmalar›n› umuyoruz.
4 Çünkü bu ﬂeyleri bu amaçla,
Mesih’i bildi¤imizi ve geliﬂinden yüzlerce y›l önce O’nun
görkemini umdu¤umuzu ve
bunu sadece bizim de¤il, bizden
önce gelmiﬂ olan bütün kutsal
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peygamberlerin de umdu¤unu
ö¤rensinler diye yaz›yoruz.
5 ‹ﬂte, onlar Mesih’e inand›lar
ve O’nun ad›yla Baba’ya ibadet
ettiler; ve bizler de O’nun ad›yla Baba’ya ibadet ediyoruz. Ve
ruhumuzu Mesih’e yönelten
Musa Yasas›’n› bu amaçla tutuyoruz; ve bundan dolay› yasa
bize do¤ruluk için kutsal k›l›nm›ﬂt›r, aynen çölde o¤lu ‹shak’›
Tanr›’n›n emirlerine itaat etmek için kurban olarak sunan
‹brahim’e do¤ruluk say›ld›¤›
gibi. Bu, Tanr› ve Biricik O¤lu
aras›ndaki benzerli¤i gösterir.
6 Bu nedenle peygamberleri
dikkatle inceliyoruz, birçok
vahiyler al›yoruz ve peygamberlik ruhuna sahibiz; ve bütün bu tan›kl›klar›n olmas› bize
umut veriyor ve inanc›m›z› sars›lmaz k›l›yor, öyle ki Mesih’in
ad›yla gerçekten emredebiliyoruz ve a¤açlar, da¤lar ya da denizin dalgalar› bile sözümüzü
dinliyorlar.
7 Yine de Rab Tanr› bize zay›fl›¤›m›z› gösteriyor; öyle ki insançocuklar›na gösterdi¤i lütfu ve büyük alçakgönüllülü¤ü
sayesinde, bunlar› yapacak gücümüz oldu¤unu bilelim.
8 ‹ﬂte, Rab’bin iﬂleri ne kadar büyük ve ola¤anüstüdür.
O’nun s›rlar›n›n derinliklerine kimin akl› erebilir? Ve insan›n O’nun bütün yollar›n›
ö¤renmesi olanaks›zd›r. Ve
kendisine vahiy yoluyla bildirilmedikçe hiç kimse O’nun
yollar›n› bilemez; bu nedenle,
kardeﬂler, Tanr›’n›n vahiylerini küçümsemeyin.
9 Çünkü iﬂte, insan O’nun
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sözünün gücüyle yeryüzüne
geldi, yeryüzü de O’nun
sözünün gücüyle yarat›ld›. Bu
nedenle,Tanr› bir söz söylüyor
ve dünya yarat›l›yorsa ve Tanr›
bir söz söylüyor ve insan yarat›l›yorsa, o halde yeryüzüne veya
oradaki elinin eserlerine kendi
iste¤i ve zevkine göre emir vermeye neden gücü yetmesin?
10 Bu nedenle, kardeﬂler,
Rab’be ö¤üt vermeye kalk›ﬂmay›n, ancak O’nun elinden ö¤üt
al›n. Çünkü iﬂte, siz de biliyorsunuz ki O bütün iﬂleri konusunda bilgelikle, do¤rulukla ve
yüce merhametiyle ö¤üt verir.
11 Bu nedenle, sevgili kardeﬂler, Biricik O¤lu Mesih’in kefareti arac›l›¤›yla O’nunla bar›ﬂ›n;
ve Mesih’teki diriliﬂ gücüne
göre diriliﬂe kavuﬂabilirsiniz;
ve inand›¤›n›z için ve O kendisini bedende göstermeden önce
O’ndaki yüceli¤in iyi umuduna kavuﬂtu¤unuz için Mesih’in
ilk meyveleri olarak Tanr›’ya
sunulabilirsiniz.
12 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂler,
bunlar› size söyledi¤im için ﬂaﬂ›rmay›n; çünkü diriliﬂ ve gelecek dünya hakk›nda bilgi ö¤renebilmek için neden Mesih’in
kefareti hakk›nda konuﬂmayal›m ve O’nun hakk›nda neden
mükemmel bilgimiz olmas›n?
13 ‹ﬂte kardeﬂlerim, peygamberlik eden insanlar›n anlayaca¤› ﬂekilde peygamberlik
etsin; çünkü Ruh do¤ruyu söyler ve yalan söylemez. Bu nedenle, gerçekten olan ve olacak
olan ﬂeylerden söz eder; bu
nedenle, can›m›z›n kurtulabilmesi için bu ﬂeyler bize aç›kça
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gösterilmiﬂtir. Fakat iﬂte, bunlara tan›kl›k eden yaln›zca
bizler de¤iliz; çünkü Tanr›
geçmiﬂteki peygamberlere de
bunlar› söyledi.
14 Fakat iﬂte, Yahudiler dik
kafal› bir halkt› ve aç›k seçik
sözlerden nefret ettiler, peygamberleri öldürdüler ve anlayamad›klar› ﬂeylerin peﬂinden
koﬂtular. Bu nedenle, körlükleri yüzünden, bu körlük hedefin
ötesine bakmalar›ndan kaynaklan›yordu, mutlaka düﬂmeleri
gerekir; çünkü Tanr› aç›kl›¤›n›
onlardan ald› ve istedikleri için
onlara anlayamayacaklar› bir
sürü ﬂey verdi. Ve bunu istedikleri için Tanr› da böyle yapt›,
öyle ki sendelesinler diye.
15 Ve ﬂimdi, ben Yakup, Ruh
taraf›ndan peygamberlikte bulunmaya yönlendiriliyorum;
çünkü içimdeki Ruh’un etkisiyle, Yahudiler’in sendelemeleri
yüzünden, üzerine bina kurabilecekleri ve sa¤lam temel atabilecekleri taﬂ› reddedeceklerini
seziyorum.
16 Fakat iﬂte, kutsal yaz›lara göre, bu taﬂ Yahudiler’in
üzerine bina kurabilecekleri
büyük, son ve tek sa¤lam temel
olacakt›r.
17 ﬁimdi, sevgili kardeﬂlerim,
bunlar sa¤lam temeli söküp att›ktan sonra üzerine nas›l bina
kurabilirler, bu taﬂ nas›l onlar›n
köﬂesinin baﬂ taﬂ› olabilir?
18 ‹ﬂte, sevgili kardeﬂlerim,
sizler için duydu¤um aﬂ›r› kayg› yüzünden bocalamaz ve herhangi bir ﬂekilde Ruh’a olan
güvenimi yitirmezsem, bu s›rr›
size aç›klayaca¤›m.

Yakup 5:1–13
5. BÖLÜM
Yakup, Zenos’un evcil zeytin a¤ac› ile yabani zeytin a¤ac›na iliﬂkin
simgesel öyküsünü aktar›r—Bunlar ‹srail ile Yahudi olmayan uluslara benzemektedir — ‹srail’in da¤›t›l›p yeniden bir araya toplan›ﬂ›
önceden aç›klan›r — Nefililer’den,
Lamanl›lar’dan ve bütün ‹srail
Evi’nden dolayl› olarak bahsedilir
—Yahudi olmayan uluslar ‹srail’e
aﬂ›lanacakt›r—Sonunda ba¤ yak›lacakt›r. m.ö. tahminen 544–421
y›llar›.
‹ﬂte kardeﬂlerim, peygamber
Zenos’un sözlerinden okuduklar›n›z› da m› hat›rlam›yor musunuz? O, ‹srail Evi’ne ﬂöyle
diyerek konuﬂtu:
2 Kulak ver, ey ‹srail Evi ve
Rab’bin bir peygamberi olan
benim sözlerimi dinle!
3 Çünkü iﬂte, Rab ﬂöyle diyor:
Ey ‹srail Evi, seni evcil bir zeytin
a¤ac›na benzetece¤im. Bir adam
bu a¤ac› ald› ve ba¤›na dikip
yetiﬂtirdi; ve a¤aç büyüdü ve
yaﬂlanarak çürümeye baﬂlad›.
4 Ve öyle oldu ki ba¤›n sahibi gidip zeytin a¤ac›n›n çürümeye baﬂlad›¤›n› görünce
ﬂöyle dedi: A¤ac› budayaca¤›m
ve dibini belleyip sulayaca¤›m,
belki filizlenip budaklan›r da
kurumaz.
5 Ve öyle oldu ki dedi¤i gibi
a¤ac› budad› ve dibini belleyip
sulad›.
6 Ve öyle oldu ki günler geçti,
a¤aç biraz filizlenip budakland›; fakat iﬂte, a¤aç tepeden
kurumaya baﬂlam›ﬂt›.
7 Ve öyle oldu ki ba¤›n sahibi
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bunu görünce, hizmetkâr›na
ﬂöyle dedi: Bu a¤ac› kaybedersem çok üzülürüm; bu nedenle,
git, yabani bir zeytin a¤ac›n›n
dallar›n› kopar›p buraya bana
getir; ve kurumaya baﬂlayan ﬂu
ana dallar› kesip ateﬂe atal›m ki
yans›n.
8 Ve iﬂte, ba¤›n sahibi ﬂöyle
diyor: Bu genç ve taze dallar›n
birço¤unu al›p istedi¤im a¤aca
aﬂ›layaca¤›m; ve e¤er öyle olur
da bu a¤ac›n kökü kurursa,
zarar› yok; yeter ki a¤ac›n meyvesini kendim için saklayabileyim; onun için bu genç ve taze
dallar› al›p istedi¤im a¤aca aﬂ›layaca¤›m.
9 Yabani zeytin a¤ac›n›n dallar›n› al, onlar›n yerine aﬂ›la; ve
kesti¤im ﬂu dallar› ise ateﬂe at›p
yakaca¤›m; öyle ki ba¤›m›n topra¤›n› kirletmesinler.
10 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibinin hizmetkâr› ba¤ sahibinin
dedi¤i gibi yapt› ve yabani zeytin a¤ac›n›n dallar›n› aﬂ›lad›.
11 Ve ba¤ sahibi a¤ac›n dibini
belletti ve dallar›n› budatt› ve
sulatarak hizmetkâr›na ﬂöyle
dedi: Bu a¤ac› kaybedersem çok
üzülürüm; bu nedenle, belki
a¤ac›n kökünü kurtar›p kurumas›n› önler, kendime saklar›m
diye bunu yapt›m.
12 Bu nedenle sen kendi yoluna git; a¤aca iyi bak ve onu
dedi¤im gibi büyüt.
13 Ve bu dallar› ba¤›m›n en
uzak köﬂesine, can›m›n istedi¤i
yere dikece¤im; bu seni ilgilendirmez; ve bunu a¤ac›n do¤al
dallar›n› kendime saklayay›m
ve ayn› zamanda bunlar›n meyvesini gelecek mevsim için ken-

121
dine ay›ray›m diye yap›yorum;
çünkü bu a¤ac› ve meyvesini
kaybedersem çok üzülürüm.
14 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
kendi yoluna gidip evcil zeytin
a¤ac›n›n do¤al dallar›n› kimini
oraya kimini buraya deyip kendi iste¤i ve zevkine göre ba¤›n›n
en uzak yerlerine saklad›.
15 Ve öyle oldu ki aradan uzun
bir süre geçti ve ba¤ sahibi hizmetkâr›na: “Gel, haydi ba¤a
inip ba¤da çal›ﬂal›m!” dedi.
16 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
ve hizmetkâr› da çal›ﬂmak için
ba¤a indi. Ve öyle oldu ki hizmetkâr efendisine: “‹ﬂte buraya
bak, a¤aca bak!” dedi.
17 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
bakt›¤›nda yabani zeytin dallar›n›n aﬂ›land›¤› a¤ac› gördü; ve
a¤aç büyümüﬂtü ve meyve vermeye baﬂlam›ﬂt›. Ve ba¤ sahibi
a¤ac›n iyi oldu¤unu gördü; ve
a¤ac›n meyvesinin do¤al meyveden bir fark› yoktu.
18 Ve hizmetkâr›na ﬂöyle dedi:
Görüyorsun, yabani a¤ac›n dallar› evcil a¤ac›n kökünden suyu
alm›ﬂ, demek ki a¤ac›n kökü
çok güç vermiﬂ; ve kök güçlü
olunca da yabani dallar evcil
meyve vermiﬂ. ﬁimdi bu dallar›
aﬂ›lamasayd›k, bu a¤aç kururdu. Ve ﬂimdi, iﬂte, a¤ac›n verdi¤i
meyvelerden epeyce toplayaca¤›m; ve a¤ac›n meyvesini
gelecek mevsim için kendime
saklayaca¤›m.
19 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›na ﬂöyle dedi: Gel,
haydi ba¤›n en uzak köﬂesine
gidip a¤ac›n do¤al dallar› da
çok meyve vermemiﬂ mi bakal›m; öyle ki a¤ac›n meyvesini
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gelecek mevsim için kendime
saklayabileyim.
20 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibinin a¤ac›n do¤al dallar›n› saklad›¤› yere gittiler ve efendi,
hizmetkâr›na: “ﬁunlara bak!”
dedi. Ve hizmetkâr ilk dal›n
epeyce meyve verdi¤ini gördü;
ve meyvenin iyi oldu¤unu da
gördü. Ve ba¤ sahibi hizmetkâr›na ﬂöyle dedi: Bu meyveleri
topla ve gelecek mevsim için
ay›r; öyle ki onlar› kendim için
saklayabileyim; çünkü iﬂte, bunca zaman ona bakt›m ve çok
meyve verdi.
21 Ve öyle oldu ki hizmetkâr
efendisine ﬂöyle dedi: Neden
bu a¤ac› ya da a¤ac›n bu dal›n›
gelip buraya diktin? Çünkü iﬂte,
buras› senin ba¤›ndaki bütün
topra¤›n en zay›f yeriydi!
22 Ve ba¤ sahibi ona ﬂöyle
dedi: Bana ö¤üt verme! Bu topra¤›n zay›f oldu¤unu biliyordum; bundan ötürü sana:
“Bunca zaman ona bakt›m”
dedim. Ve görüyorsun ki çok
meyve verdi.
23 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›na ﬂöyle dedi: Buraya bak, iﬂte a¤ac›n dallar›ndan
birini de buraya dikmiﬂtim; ve
bu topra¤›n ilk yerden daha zay›f oldu¤unu biliyorsun. Ama
a¤aca bak! Ona bunca zaman
bakt›m ve çok meyve verdi; bu
yüzden meyveleri topla ve gelecek mevsim için ay›r da onlar› kendime saklayabileyim.
24 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›na yine ﬂöyle dedi:
Buraya bak ve dikti¤im baﬂka
bir dal› da gör; iﬂte ona da bakt›m ve o da meyve verdi.
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25 Ve hizmetkâr›na ﬂöyle dedi:
Buraya bak ve sonuncuyu da
gör. ‹ﬂte, bunu iyi bir yere diktim; ve ona bunca zaman bakt›m
ve a¤ac›n yaln›zca bir bölümü
evcil meyve vermiﬂ ve a¤ac›n
di¤er bölümü ise yabani meyve
vermiﬂ; iﬂte bu a¤aca da di¤erleri gibi bakm›ﬂt›m.
26 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›na: “‹yi meyve vermeyen dallar› kes ve ateﬂe at!”
dedi.
27 Fakat iﬂte, hizmetkâr ona
ﬂöyle dedi: A¤ac› buday›p dibini belleyelim ve ona biraz daha
bakal›m; belki sana iyi meyve
verir; sen de gelecek mevsim
için kendine ay›r›rs›n.
28 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi ile
ba¤ sahibinin hizmetkâr› ba¤daki bütün meyveleri yetiﬂtirdiler.
29 Ve öyle oldu ki aradan
uzun bir zaman geçti ve ba¤
sahibi hizmetkâr›na ﬂöyle dedi:
Gel, haydi ba¤a inip ba¤da tekrar çal›ﬂal›m. Çünkü iﬂte, vakit
yaklaﬂ›yor ve yak›nda son gelecek; bu nedenle gelecek mevsim
için kendime meyve toplamam
gerek.
30 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibiyle hizmetkâr› ba¤a indiler
ve do¤al dallar›n›n kesilip yerine yabani dallar aﬂ›lanm›ﬂ olan
a¤ac›n yan›na geldiler; ve a¤ac›
her tür meyvenin sarm›ﬂ oldu¤unu gördüler.
31 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
say›s›na göre her tür meyvenin
tad›na bakt›. Ve ba¤ sahibi ﬂöyle dedi: ‹ﬂte bu a¤aca bunca
zaman bakt›k, gelecek mevsim
için kendime de epeyce meyve
ay›rd›m!
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32 Fakat iﬂte, bu kez çok meyve verdi, ama bir tanesi bile iyi
ç›kmad›. Ve görüyorsun, her tür
kötü meyveden var; ve onca
emek vermiﬂ olmam›za ra¤men,
hiçbiri iﬂime yaramaz; ve ﬂimdi
bu a¤ac› kaybedersem çok
üzülürüm.
33 Ve ba¤ sahibi hizmetkâr›na:
“Bu a¤aca ne yapmal›y›z ki a¤ac›n iyi meyvesini yine kendime
saklayabileyim?” dedi.
34 Ve hizmetkâr efendisine
ﬂöyle dedi: ‹ﬂte yabani zeytin
a¤ac›n›n dallar›n› aﬂ›lad›¤›n için
bunlar kökü beslediler; böylece
diri kald›lar ve kurumad›lar; bu
nedenle görüyorsun, hâlâ iyi
durumdalar.
35 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›na: “Bu a¤ac›n bana
hiçbir yarar› yok ve kötü meyve
verdi¤i sürece kökleri de iﬂime
yaramaz!” dedi.
36 Yine de köklerin iyi oldu¤unu biliyorum ve kendimce
bir nedenden ötürü onlar› korudum; ve kök çok güçlü oldu¤u için ﬂimdiye kadar yabani
dallardan iyi meyve getirdi.
37 Fakat iﬂte, yabani dallar
fazla serpilip gürleﬂerek a¤ac›n köklerini zay›flatt›; ve
yabani dallar kökleri zay›f düﬂürdü¤ü için, a¤aç fazlas›yla
kötü meyve verdi; ve görüyorsun, o kadar çok kötü meyve
verdi¤i için a¤aç kurumaya
baﬂlad›; ve a¤ac› kurtarmak
için bir ﬂeyler yapmazsak, yak›nda ateﬂe at›lmaya haz›r
duruma gelecek.
38 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›na: “Haydi, ba¤›n en
uzak yerlerine inelim ve do¤al
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dallar›n da kötü meyve verip
vermedi¤ine bakal›m” dedi.
39 Ve öyle oldu ki ba¤›n en
uzak yerlerine indiler. Ve öyle
oldu ki do¤al dallardaki meyvelerin de bozulmuﬂ oldu¤unu
gördüler; evet, ilk daldaki, ikinci
daldaki ve sonuncu daldaki; ve
hepsi bozulmuﬂtu.
40 Ve son a¤açtaki yabani meyveler a¤ac›n iyi meyve veren
k›sm›n› o denli sarm›ﬂt› ki dal
kuruyup gitmiﬂti.
41 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
a¤lad› ve hizmetkâr›na: “Ba¤›m için daha ne yapabilirdim
ki?” dedi.
42 ‹ﬂte, bunlar›n d›ﬂ›nda ba¤daki bütün meyvelerin bozuldu¤unu biliyordum. Ve ﬂimdi,
bir zamanlar iyi meyve veren
bu dallar da bozulmuﬂ; ve ﬂimdi
ba¤›mdaki bütün a¤açlar kesilip
ateﬂe at›lmaktan baﬂka bir iﬂe
yaramaz oldu.
43 Ve iﬂte, ﬂu dal› kurumuﬂ
sonuncusuna bir bak; onu iyi
bir yere dikmiﬂtim, evet, hatta
ba¤›mdaki topra¤›n en iyi yerini seçip oraya dikmiﬂtim.
44 Ve görüyorsun ki bu a¤ac›
yerine dikebilmek için topra¤›n
bu k›sm›n› saran bitkileri de
kesip temizlemiﬂtim.
45 Ve a¤ac›n bir yan›n›n iyi
meyve verdi¤ini ve öbür yan›n›n da yabani meyve verdi¤ini
görüyorsun; ve bu dallar› kesip
ateﬂe atmad›¤›m için, iﬂte, iyi
dal› sararak kurutmuﬂlar.
46 Ve ﬂimdi iﬂte, ba¤a ne kadar
bakt›ysak da a¤açlar bozuldu;
öyle ki iyi meyve vermiyorlar;
ve bunlar› saklamay›, gelecek
mevsim için meyvesini kendime
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ay›rmay› umuyordum. Fakat
iﬂte, yabani zeytin a¤ac› gibi olduklar›n› görüyorsun ve art›k
kesilip ateﬂe at›lmaktan baﬂka
iﬂe yaramazlar; ve bunlar› kaybetmek beni üzüyor.
47 Fakat ba¤›m için daha ne
yapabilirdim ki? Elimi üzerinden çektim mi, bakmay› ihmal
ettim mi? Hay›r! Onu sulad›m
ve belledim ve budad›m ve
gübreledim; ve elimi neredeyse bütün gün boyunca uzatt›m,
ama son yaklaﬂt›. Ve ba¤›mdaki
a¤açlar›n hepsini kesip yanmalar› için ateﬂe atmak beni üzüyor. Ba¤›m› kim mahvetti?
48 Ve öyle oldu ki hizmetkâr
efendisine ﬂöyle dedi: Sak›n
ba¤daki a¤açlar›n yüksekli¤inden olmas›n? Dallar, sa¤l›kl›
kökleri zay›flatm›ﬂ olmas›n? Ve
dallar kökleri zay›flatt›¤› için,
iﬂte, köklerin gücünün yetti¤inden daha çabuk büyümüﬂler ve
köklerin gücünü kendilerine
alm›ﬂlar. ‹ﬂte söylerim, ba¤›ndaki a¤açlar bu yüzden bozulmam›ﬂ m›d›r?
49 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâra ﬂöyle dedi: Gidelim,
ba¤daki a¤açlar› kesip ateﬂe
atal›m! Bari ba¤›n topra¤›nda
yer kaplamas›nlar; çünkü ben
elimden geleni yapt›m. Ba¤›m
için daha ne yapabilirdim ki?
50 Fakat iﬂte, hizmetkâr ba¤ sahibine: “Biraz daha bekle” dedi.
51 Ve ba¤›n sahibi: “Evet, biraz daha bekleyece¤im, çünkü
ba¤›mdaki a¤açlar› kaybetmek
beni üzüyor!” dedi.
52 Bu nedenle, ba¤›m›n en
uzak yerlerine dikti¤im bunlar›n dallar›n› alal›m ve onlar›
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geldikleri a¤aca aﬂ›layal›m;
ve a¤ac›n ac› meyve veren
dallar›n› keselim ve bunlar›n
yerine a¤ac›n kendi dallar›n›
aﬂ›layal›m.
53 Ve bunu a¤aç yok olmas›n
diye yapaca¤›m; böylece, belki
kendi amaçlad›¤›m iﬂ için kökleri kendime ay›r›p saklar›m.
54 Ve iﬂte a¤açtan al›p keyfimce dikti¤im do¤al dallar vard›
ya, onlar›n kökleri henüz ölmemiﬂ; bu nedenle, onlar› da ayn›
amaç için saklamak istedi¤imden, bu a¤ac›n dallar›ndan al›p
onlara aﬂ›layaca¤›m. Evet, ana
a¤ac›n dallar›n›, köklerini kendime saklamak üzere onlara
aﬂ›layaca¤›m; yeterince güçlendiklerinde belki bana iyi meyve
verirler, ben de ba¤›m›n meyvesiyle sevinç duyar›m.
55 Ve öyle oldu ki yabanileﬂmiﬂ olan do¤al a¤açtan ald›klar›
dallar›, yine yabanileﬂmiﬂ olan
do¤al a¤açlara aﬂ›lad›lar.
56 Ve yabanileﬂmiﬂ do¤al a¤açlar›n dallar›ndan baz›lar›n› da
al›p ana a¤aca aﬂ›lad›lar.
57 Ve ba¤ sahibi hizmetkâr›na
ﬂöyle dedi: En çok ac› meyve
veren dallar›n d›ﬂ›nda, a¤açlardan yabani dal koparma; ve
bunlar› sana söyledi¤im gibi
aﬂ›layacaks›n.
58 Ve ba¤daki a¤açlar›n
bak›m›n› tekrar edip dallar› budayal›m ve zaman› gelmiﬂ, kurumaya yüz tutan bu dallar›
a¤açlardan kopar›p ateﬂe atal›m.
59 Ve bunu, kökler iyi oldu¤undan belki güçlenirler diye ve
dallar yenilendikçe iyiler kötüleri bast›r›r diye yap›yorum.
60 Ve kökleriyle birlikte do¤al
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dallar› ay›r›p saklad›¤›m için
ve do¤al dallar› yeniden ana
a¤aca aﬂ›lay›p ana a¤ac›n köklerini de saklad›¤›m için belki
ba¤›mdaki a¤açlar yeniden iyi
meyve verir; ve ben de ba¤›m›n
meyvesinden yine sevinç duyar›m ve belki de ilk meyvenin
dallar›yla köklerini ay›r›p saklad›¤›ma çok sevinirim.
61 Bu nedenle git, hizmetkârlar› ça¤›r da ba¤da var gücümüzle, canla baﬂla çal›ﬂal›m;
do¤al meyveye yeniden kavuﬂabilmem için yolu haz›rlayal›m;
bu do¤al meyve ki iyi meyvedir ve bütün meyvelerin en
de¤erlisidir.
62 Bu nedenle, gidip son bir
kez daha var gücümüzle çal›ﬂal›m; çünkü iﬂte, son yaklaﬂ›yor
ve ba¤›m› son kez budayaca¤›m
zaman gelmiﬂtir.
63 Dallar› aﬂ›lay›n; sondan
baﬂlay›n ki sonuncular birinci
ve birinciler de sonuncu olsun;
ve genç yaﬂl› demeden a¤açlar›n dibini belleyin, birincinin
ve sonuncunun, sonuncunun ve
birincinin; öyle ki hepsi son bir
kez daha bak›mdan geçsin.
64 Bu nedenle, son bir kez
daha a¤açlar›n diplerini belleyin, onlar› buday›n ve gübreleyin; çünkü son yaklaﬂ›yor. Ve
e¤er öyle olur da bu son aﬂ›lanan dallar büyüyüp do¤al
meyve verirlerse, iﬂte o zaman
büyümeleri için yolu haz›rlayacaks›n›z.
65 Ve onlar büyümeye baﬂlay›nca, ac› meyve veren dallar›,
iyi dallar›n güçlülü¤ü uzam›ﬂl›¤› oran›nda ay›klars›n›z; ve
kötü dallar› bir ç›rp›da kesip
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atmay›n, yoksa kökler aﬂ›l› dal
için aﬂ›r› güçlenir ve aﬂ›l› dal da
kurur; ben de ba¤›mdaki a¤açlar› kaybederim.
66 Çünkü ba¤›mdaki a¤açlar›
kaybetmek beni üzüyor; bu nedenle, iyiler büyüdükçe kötüleri
ay›klayacaks›n›z; öyle ki kökle
tepe eﬂit güce sahip olsun. Ta
ki, iyi kötüyü bast›r›ncaya ve
kötü kesilip ateﬂe at›l›ncaya
dek; böylece ba¤›m›n topra¤›n›
kaplayamazlar; ben de bu ﬂekilde ba¤›mdan kötüyü söküp
atm›ﬂ olurum.
67 Ve do¤al a¤ac›n dallar›n› yeniden do¤al a¤aca aﬂ›layaca¤›m.
68 Ve do¤al a¤ac›n dallar›n›,
a¤ac›n do¤al dallar›na aﬂ›layaca¤›m ve böylece onlar› yeniden
bir araya getirece¤im; öyle ki
onlar do¤al meyve verecekler
ve tek olacaklar.
69 Ve kötüler at›lacak, evet,
hem de bütün ba¤›m›n her topra¤›ndan; çünkü iﬂte, art›k ba¤›m› budamayaca¤›m.
70 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
hizmetkâr›n› yollad›; ve hizmetkâr gidip efendisi ne emrettiyse
yapt› ve baﬂka hizmetkârlar
getirdi; ama gelenler azd›.
71 Ve ba¤ sahibi onlara ﬂöyle
dedi: Gidip var gücünüzle ba¤da çal›ﬂ›n. Çünkü iﬂte, ba¤›m›n
bak›m›n› son kez yap›yorum;
çünkü son yak›nd›r ve mevsim
de h›zla yaklaﬂ›yor; ve benimle
birlikte var gücünüzle çal›ﬂ›rsan›z, yak›nda gelecek zaman için
kendime ay›raca¤›m meyve sizi
de sevindirecektir.
72 Ve öyle oldu ki hizmetkârlar
gidip var güçleriyle çal›ﬂt›lar ve
ba¤ sahibi de onlarla birlikte ça-
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l›ﬂt›; ve onlar ba¤ sahibinin verdi¤i her emri yerine getirdiler.
73 Ve ba¤da yeniden do¤al
meyve ç›kmaya baﬂlad›; ve do¤al dallar büyüdü, son derece
serpilip gürleﬂti; ve yabani dallar›n kesilip at›lmas›na baﬂland›;
ve a¤açlar›n kökleriyle tepelerini güçlerine göre eﬂit ölçüde
tuttular.
74 Ve böylece hizmetkârlar ba¤
sahibinin emirlerine göre, kötü
dallar ba¤dan at›l›ncaya ve ba¤
sahibi do¤al a¤açlar› kendine
ay›r›p do¤al a¤açlar yeniden
do¤al meyve verinceye dek
canla baﬂla çal›ﬂt›lar; ve hepsi
tek bir beden gibi oldu; ve
meyveleri de ayn›yd›; ve ba¤
sahibi baﬂlang›çtan beri çok
de¤er verdi¤i do¤al meyveyi
ay›r›p kendine saklad›.
75 Ve öyle oldu ki ba¤ sahibi
ba¤›n›n art›k bozulmad›¤›n› ve
meyvesinin iyi oldu¤unu görünce, hizmetkârlar›n› yan›na
ça¤›r›p onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
ba¤›m›n son bak›m›n› yapt›k;
ve gördü¤ünüz gibi kendi iste¤ime göre davranarak do¤al
meyveyi korudum; öyle ki ilk
baﬂta oldu¤u kadar iyi. Ve ne
mutlu sizlere! Çünkü benimle
birlikte ba¤›mda canla baﬂla
çal›ﬂt›n›z, emirlerimi yerine
getirdiniz ve bana yine do¤al
meyve getirdiniz; öyle ki ba¤›m
art›k düzeldi ve kötü sökülüp
at›ld›; iﬂte sizler de benimle
birlikte ba¤›m›n meyvesinden
dolay› sevineceksiniz.
76 Çünkü iﬂte, h›zla yaklaﬂan
mevsim için uzun bir süre ba¤›mdan kendime meyve toplayaca¤›m; ba¤›m›n bak›m›n› son
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kez yapt›m ve a¤açlar› budad›m
ve diplerini belledim ve onlar›
gübreledim; bu nedenle, söyledi¤im gibi uzun bir süre kendime meyve toplayaca¤›m.
77 Ve kötü meyve yeniden ba¤›m› sard›¤›nda, iﬂte o zaman
iyiyle kötüyü birlikte toplataca¤›m ve iyiyi kendime ay›r›p
kötüyü ait oldu¤u yere ataca¤›m. Ve o zaman mevsimle birlikte son da gelecek; ve ben
ba¤›m› ateﬂe verece¤im.
6. BÖLÜM
Rab son günlerde ‹srail’e ﬂifa verecek — Dünya ateﬂle yak›lacak —
‹nsanlar ateﬂ ve kükürt gölünden
kurtulmak için Mesih’i izlemelidir.
m.ö. tahminen 544–421 y›llar›.
Ve ﬂimdi iﬂte, kardeﬂlerim, size
peygamberlikte bulunaca¤›m›
söylemiﬂtim; iﬂte, edece¤im
peygamberlik budur — öyle ki
peygamber Zenos’un ‹srail
Evi’ni evcil bir zeytin a¤ac›na
benzeterek söyledikleri kesinlikle gerçekleﬂecektir.
2 Ve Rab’bin, halk›na ﬂifa da¤›tmak üzere elini ikinci kez
yeniden uzataca¤› gün, evet,
Rab’bin hizmetkârlar›n›n gidip
O’nun gücüyle ba¤›n› son kez
buday›p bak›m›n› yapacaklar›
gün olacakt›r; ve bundan sonra
son çok geçmeden gelecektir.
3 Ve O’nun ba¤›nda canla baﬂla çal›ﬂanlara ne mutlu! Ve ait
olduklar› yere at›lanlarsa ne
kadar lanetlidir! Ve dünya ateﬂle
yak›lacakt›r.
4 Ve Tanr›m›z bize ne kadar
merhametlidir; çünkü O, ‹srail
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Evi’ni, hem kökleri hem de dallar› hat›rlar ve elini gün boyunca onlara uzat›r; ve onlar dik
kafal› ve asi bir halkt›r; ama
yüreklerini kat›laﬂt›rmayanlar
Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtulacaklard›r.
5 Bu nedenle, sevgili kardeﬂlerim, size ciddi sözlerle yalvar›yorum ki tövbe edin ve gelin
kalbinizin tüm amac›yla Tanr›’n›n size ba¤l› oldu¤u gibi, siz
de O’na ba¤lan›n. Ve O’nun
merhamet eli gün ›ﬂ›¤›nda size
uzat›lm›ﬂken, yüreklerinizi kat›laﬂt›rmay›n.
6 Evet, bugün O’nun sesini
iﬂitirseniz, yüreklerinizi kat›laﬂt›rmay›n; çünkü neden ölmek
istiyorsunuz?
7 Çünkü iﬂte, gün boyu Tanr›’n›n iyi sözüyle beslendikten
sonra, kesilip ateﬂe at›lmak için
mi kötü meyve vereceksiniz?
8 ‹ﬂte, bu sözleri reddedecek
misiniz? Peygamberlerin sözlerini reddedecek misiniz? Ve
bu kadar insan O’nun hakk›nda
konuﬂtuktan sonra Mesih hakk›nda söylenilen bütün sözleri
reddedecek misiniz? Ve Mesih’in iyi sözünü ve Tanr›’n›n gücünü ve Kutsal Ruh arma¤an›n›
inkâr m› edecek misiniz ve
Kutsal Ruh’u söndürerek sizin
için haz›rlanm›ﬂ olan yüce fidye ile kurtuluﬂ plan›n› alaya m›
alacaks›n›z?
9 Bilmez misiniz ki bunlar›
yaparsan›z, Mesih’teki fidye
ile kurtar›ﬂ ve diriliﬂ gücü sizi
Tanr›’n›n yarg› kürsüsü önünde
utançla ve korkunç bir suçluluk
duygusuyla durmak zorunda
b›rakacakt›r.
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10 Ve adaletin gücü ad›na ki
adalet reddedilemez—alevi hiç
söndürülemeyen ve duman›
sonsuza dek daima tüten ateﬂ
ve kükürt gölüne at›lman›z gerekiyor; o ateﬂ ve kükürt gölü
ki sonsuz iﬂkencedir.
11 O halde, sevgili kardeﬂlerim, tövbe edip dar kap›dan
girin ve sonsuz yaﬂama kavuﬂuncaya kadar bu ince yoldan
ayr›lmay›n.
12 Ak›ll› olun! Daha baﬂka ne
diyeyim?
13 Son olarak, Tanr›’n›n hoﬂ
mahkemesinde yeniden karﬂ›laﬂ›ncaya kadar sizlere veda
ediyorum; bu mahkeme kötüleri korkunç bir korkuyla ve
dehﬂetle vurur. Amin.
7. BÖLÜM
ﬁerem, Mesih’i inkâr eder, Yakup’la tart›ﬂarak bir iﬂaret ister ve
Tanr› taraf›ndan cezaland›r›l›r —
Bütün peygamberler Mesih’ten ve
O’nun kefaretinden söz etmiﬂlerdir — Nefililer göçebe hayat› yaﬂarlar, s›k›nt›lar içinde dünyaya
gelirler ve Lamanl›lar taraf›ndan
nefret edilirler. m.ö. tahminen
544–421 y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki birkaç y›l
geçtikten sonra Nefi halk› aras›na ﬁerem ad›nda biri geldi.
2 Ve öyle oldu ki halk›n aras›nda vaaz vermeye ve onlara
Mesih’in gelmeyece¤ini bildirmeye baﬂlad›. Ve halk› pohpohlayarak onlar›n hoﬂuna giden
birçok ﬂeyi vaaz etti; ve bunu
Mesih’in ö¤retisini y›kmak amac›yla yap›yordu.

3 Ve halk›n yüre¤ini do¤ru yoldan sapt›rmak için canla baﬂla
çal›ﬂ›yordu; sonunda birçok yüre¤i kand›rd›; ve ben Yakup’un
gelecek olan Mesih’e inand›¤›m›
bildi¤inden, bana ulaﬂmak için
her yolu denedi.
4 Ve e¤itim görmüﬂ bir kiﬂiydi;
öyle ki halk›n konuﬂtu¤u dili
çok iyi biliyordu; bu nedenle,
ﬂeytan›n gücü do¤rultusunda
pohpohlay›c› sözler kullanarak
çok iyi konuﬂuyordu.
5 Ve bu konularla ilgili gördü¤üm bunca ﬂeye ve ald›¤›m
say›s›z vahiylere ra¤men, inanc›m› sarsmay› umuyordu; çünkü ben gerçekten melekler görmüﬂtüm ve onlar bana hizmet
etmiﬂlerdi. Ve zaman zaman
kendi sesiyle bana konuﬂan
Rab’bin sesini de duymuﬂtum;
bu nedenle inanc›m› kimse
sarsamazd›.
6 Ve öyle oldu ki ﬁerem bana
geldi ve bana ﬂöyle diyerek konuﬂtu: Yakup kardeﬂ, seninle
konuﬂabilme f›rsat›n› çok arad›m; çünkü duydum ve ayr›ca
biliyorum ki ad›na Sevindirici
Haber ya da Mesih’in ö¤retisi
dedi¤in bir ﬂeyi gitti¤in yerlerde vaaz ediyorsun.
7 Ve bu halk›n ço¤unu yan›ltt›n; öyle ki halk, Rab’bin do¤ru
yolunu sapt›r›p do¤ru yol olan
Musa Yasas›’n› dinlemez oldu;
ve Musa Yasas›’n› yüzlerce y›l
sonra gelece¤ini söyledi¤in bir
varl›¤a tap›nmaya dönüﬂtürdün. Ve ﬂimdi iﬂte, ben ﬁerem,
sana bildiriyorum ki bu Tanr›’ya sövmektir; çünkü hiç kimse
böyle ﬂeyleri bilmez; çünkü
kimse olacaklar› bildiremez. Ve
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ﬁerem bana karﬂ› böyle ﬂeyler
iddia etti.
8 Fakat iﬂte, Rab Tanr›, Ruhu’nu içime öylesine döktü ki söyledi¤i her sözde onu ﬂaﬂ›rtt›m.
9 Ve ona: “Gelecek olan
Mesih’i inkâr m› ediyorsun?”
dedim. Ve o ﬂöyle dedi: Mesih
diye biri olsayd›, O’nu inkâr
etmezdim; ama biliyorum ki
Mesih yok, hiç olmad›, olmayacak da.
10 Ve ona: “Kutsal yaz›lara
inan›yor musun?” dedim. Ve o:
“Evet!” dedi.
11 Ve ona ﬂöyle dedim: Öyleyse onlar› anlamam›ﬂs›n; çünkü
onlar gerçekten Mesih’e tan›kl›k ediyor. ‹ﬂte, sana söylüyorum ki peygamberlerin hiçbiri
bu Mesih’in hakk›nda söz etmeden ne yazm›ﬂlard›r ne de
peygamberlik etmiﬂlerdir.
12 Ve bununla da bitmiyor; bu
bana aç›kça gösterildi, çünkü
görüp iﬂittim; ve ayn› zamanda
bana Kutsal Ruh’un gücüyle de
aç›kland›; bu yüzden biliyorum ki kefaret olmazsa, bütün
insanl›k yok olur.
13 Ve öyle oldu ki ﬁerem bana:
“Sayesinde o kadar çok ﬂey bildi¤in bu Kutsal Ruh’un gücüyle bana bir iﬂaret göster!” dedi.
14 Ve ben ona ﬂöyle dedim:
Do¤ru oldu¤unu bildi¤in bir
ﬂey için sana iﬂaret gösterece¤im diye Tanr›’y› denemeye mi
kalk›ﬂay›m? Nas›l olsa inkâr
edeceksin, çünkü sen ﬂeytana
aitsin. Yine de benim iste¤im
olmas›n; fakat Tanr› seni cezaland›racaksa, bu gökte de yerde
de gücün O’nda oldu¤unun ve
ayr›ca Mesih’in gelece¤inin iﬂa-
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reti olsun sana. Ve ya Rab, benim de¤il, senin iste¤in olsun!
15 Ve öyle oldu ki ben Yakup,
bu sözleri söyler söylemez
Rab’bin gücü ﬁerem’in üzerine
öyle bir geldi ki ﬁerem yere
düﬂtü. Ve öyle oldu ki günlerce
baﬂkalar›n›n eliyle beslenmek
zorunda kald›.
16 Ve öyle oldu ki ﬁerem halka: “Yar›n toplan›n; çünkü ölece¤im; bu nedenle, ölmeden
önce halka konuﬂmak istiyorum!” dedi.
17 Ve öyle oldu ki ertesi gün
epeyce insan topland›; ve ﬁerem onlara çok aç›k konuﬂtu ve
onlara ö¤retmiﬂ oldu¤u sözlerin yalan oldu¤unu söyledi ve
Mesih’i, Kutsal Ruh’un gücünü
ve meleklerin görevini aç›kça
kabul etti.
18 Ve ﬂeytan›n gücüyle kand›r›ld›¤›n› onlara aç›kça söyledi.
Ve cehennemden, sonsuzluktan
ve sonsuz cezadan söz etti.
19 Ve ﬂöyle dedi: Korkar›m ba¤›ﬂlanmaz bir günah iﬂledim,
çünkü Tanr›’ya yalan söyledim;
çünkü Mesih’i inkâr ederek kutsal yaz›lara inand›¤›m› söyledim; ama yaz›lanlar gerçekten
Mesih’e tan›kl›k ediyor. Ve
Tanr›’ya böyle yalan söyledi¤im
için durumumun korkunç olaca¤›ndan çok korkuyorum; ama
Tanr›’ya itiraf ediyorum.
20 Ve öyle oldu ki bu sözleri
söyledikten sonra art›k konuﬂamaz oldu ve ruhunu teslim etti.
21 Ve ruhunu teslim etmek
üzereyken bunlar› söyledi¤ine
tan›k olan kalabal›k büyük bir
ﬂaﬂk›nl›k içerisindeydi; o denli
ki Tanr›’n›n gücü onlar›n üze-
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rine indi ve herkes kendinden
geçip yere serildi.
22 ﬁimdi, bu olay ben Yakup’u çok sevindirdi; çünkü
bunu Cennetteki Babam’dan
rica etmiﬂtim; çünkü O yakar›ﬂ›m› duymuﬂ ve duama cevap
vermiﬂti.
23 Ve öyle oldu ki Tanr›’n›n
huzuru ve sevgisi halk›n aras›nda yeniden sa¤land›; ve onlar
kutsal yaz›lar› araﬂt›rarak, bu
kötü adam›n sözlerini bir daha
dinlemediler.
24 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›
gerçe¤in bilgisine geri getirip
yanl›ﬂ davran›ﬂlar›n› düzeltmek
için birçok çare düﬂünüldü; ama
hepsi boﬂa ç›kt›; çünkü savaﬂtan
ve kan dökmekten zevk al›yorlar ve biz kardeﬂlerine karﬂ›
sonsuz bir nefret besliyorlard›.
Ve devaml› olarak silahlar›n›n
gücüyle bizi yok etmenin yollar›n› aray›p duruyorlard›.
25 Bu nedenle, Nefi halk› bütün gücüyle Tanr›’ya ve kurtuluﬂlar›n›n kayas›na güvenerek
ve onlara karﬂ› silaha sar›larak
kuvvetlendi; bundan dolay›,
ﬂimdiye dek düﬂmanlar›n› yenmeyi baﬂard›lar.

26 Ve öyle oldu ki ben Yakup
yaﬂlanmaya baﬂlad›m; ve bu
halka ait kay›tlar di¤er Nefi
Levhalar›’nda yaz›l› oldu¤u için
bu kay›tlar› burada bitiriyorum
ve bildiklerimi en iyi ﬂekilde
yazd›¤›m› beyan ederim. Son
olarak ﬂunu da söyleyeyim: Zaman bizlerle beraber geçip gitti
ve üstelik hayatlar›m›z da bir
rüya gibi bizim için geldi geçti;
yaln›z baﬂ›na kalm›ﬂ, a¤›r baﬂl›
göçebe bir halkt›k; Yeruﬂalem’den at›lm›ﬂ, çölde s›k›nt›lar içinde do¤muﬂtuk ve kardeﬂlerimiz
taraf›ndan nefret edilmiﬂtik; bu
da savaﬂlara ve çekiﬂmelere
neden olmuﬂtu; bu yüzden, hayat›m›z yas tutarak geçti.
27 Ve ben Yakup, yak›nda mezar›ma inece¤imi gördü¤ümden, o¤lum Enos’a: “Bu levhalar› al” dedim. Ve kardeﬂim
Nefi’nin bana emretti¤i ﬂeyleri
ona anlatt›m ve o¤lum bu emirlere uyaca¤›na söz verdi. Ve bu
levhalara yazd›¤›m birkaç ﬂeyi
burada bitiriyorum; ve yazd›klar›m› kardeﬂlerimin ço¤unun
okuyaca¤›n› umarak, okurlar›ma veda ediyorum. Elveda
kardeﬂlerim.

Enos Kitab›
Enos var gücüyle dua eder ve günahlar›n›n ba¤›ﬂlanmas›n› elde
eder — Gelecekte bir gün Lamanl›lar’a kurtuluﬂ sözünü veren Rab’bin sesi Enos’un zihnine gelir —
Nefililer, Lamanl›lar’› Kilise’ye

geri getirmeye çal›ﬂ›rlar — Enos,
Kurtar›c›s›nda sevinir. m.ö. tahminen 420 y›l›.

‹

ﬁTE, öyle oldu ki ben Enos,
babam›ndo¤rubirinsanoldu-

Enos 1:2–15
¤unu biliyorum — çünku bana
kendi dilini ö¤retti; ve ayn› zamanda beni Rab’bin terbiyesinde ve ö¤üdünde yetiﬂtirdi — ve
bunun için Tanr›m›n ad› kutsal
olsun!
2 Ve günahlar›m›n ba¤›ﬂlanmas›na varmadan önce Tanr›’n›n
önünde yapt›¤›m güreﬂi sizlere
anlatmak istiyorum.
3 ‹ﬂte ormanlara avlanmaya
gitmiﬂtim; ve babamdan s›k s›k
duydu¤um sonsuz yaﬂam ve
azizlerin sevinci hakk›nda konuﬂtu¤u sözler yüre¤imin derinliklerine sapland›.
4 Ve ruhum ac›kt› ve Yarat›c›m›n önünde diz çökerek ruhum
için O’na var gücümle dua edip
yakard›m; ve bütün gün O’na
hayk›rd›m; evet ve gece oldu¤unda sesimi hâlâ yükseltiyordum ki sesim göklere ulaﬂt›.
5 Ve bir ses gelip bana ﬂöyle
dedi: Enos, günahlar›n ba¤›ﬂland› ve sen kutsanacaks›n.
6 Ve ben Enos, Tanr›’n›n yalan
söyleyemeyece¤ini biliyordum;
bu nedenle suçum silinip gitmiﬂti.
7 Ve ben: “Rab, bu nas›l oldu?”
dedim.
8 Ve Rab bana ﬂöyle dedi: Daha
önce hiç sesini duymad›¤›n ve
görmedi¤in Mesih’e olan inanc›n sayesinde oldu. Ve O kendisini bedende göstermeden önce
uzun y›llar geçecek; bu nedenle,
git, iman›n seni iyileﬂtirdi.
9 ﬁimdi, öyle oldu ki bu sözleri duyunca, kardeﬂlerim Nefililer’in huzuru için istek duymaya baﬂlad›m; bu nedenle bütün
yüre¤imi onlar için Tanr›’ya
döktüm.
10 Ve Ruh’ta böyle mücadele
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verirken, iﬂte Rab’bin sesi zihnime yeniden gelip ﬂöyle dedi:
Emirlerimi tutmak için gösterdikleri çaba ölçüsünde kardeﬂlerine gelece¤im. Onlara bu
ülkeyi verdim ve buras› kutsal
bir ülkedir; ve kötülükleri nedeniyle olmad›kça buras›n› lanetlemeyece¤im; bu nedenle
söyledi¤im gibi kardeﬂlerini
ziyaret edece¤im ve onlar›n
suçlar›n› ac› bir ﬂekilde kendi
baﬂlar›na indirece¤im.
11 Ve ben Enos, bu sözleri
duyduktan sonra Rab’be olan
iman›m sars›lmaz olmaya baﬂlad›; ve kardeﬂlerim Lamanl›lar için Rab’be uzun uzun çok
çaba sarf ederek dua ettim.
12 Ve öyle oldu ki canla baﬂla
dua ettikten ve çal›ﬂt›ktan sonra Rab bana ﬂöyle dedi:
‹nand›¤›n için isteklerini yerine getirece¤im.
13 Ve ﬂimdi iﬂte, O’ndan istedi¤im istek ﬂuydu: E¤er olur
da, halk›m olan Nefililer yasay›
çi¤ner ve herhangi bir ﬂekilde
yok olur ve Lamanl›lar yok
olmazlarsa, Rab Tanr› halk›m
olan Nefililer’in kay›tlar›ndan
birini saklas›n; hatta O’nun
kutsal kolunun gücüyle bile
olsa bu kay›tlar gelecekte bir
gün Lamanl›lar’a getirilsin ki
belki böylelikle kurtuluﬂa getirilebilirler.
14 Çünkü ﬂu an onlar› gerçek
inanca geri getirebilmek için
harcad›¤›m›z çabalar boﬂunayd›. Ve onlar öfkelenerek, ellerinde olsa bütün kay›tlar›m›z›,
bizi ve ayr›ca atalar›m›zdan
kalan bütün gelenekleri yok
edeceklerine dair yemin ettiler.
15 Bu nedenle, Rab Tanr›’n›n
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kay›tlar›m›z› saklamaya gücünün yetti¤ini bilerek, O’na
sürekli yakard›m; çünkü Rab
bana ﬂöyle dedi: Mesih’in ad›yla
alaca¤›na inanarak, inançla her
ne istersen elde edeceksin.
16 Ve benim inanc›m vard› ve
Tanr›’ya kay›tlar› korumas› için
yakard›m; ve O, uygun gördü¤ü
zamanda onlar› Lamanl›lar’a
ulaﬂt›raca¤›na dair benimle bir
antlaﬂma yapt›.
17 Ve ben Enos, bunun O’nun
yapt›¤› antlaﬂma uyar›nca olaca¤›n› biliyordum; bu nedenle
içim rahatlad›.
18 Ve Rab bana ﬂöyle dedi:
Atalar›n da benden bunu istediler; ve bu onlar›n inançlar›na
göre olacakt›r; çünkü onlar›n
inanc› da senin inanc›n gibiydi.
19 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki
ben Enos, Nefi halk› aras›nda
dolaﬂarak gelecekte olacaklar
hakk›nda peygamberlikte bulundum ve görüp duyduklar›m
hakk›nda tan›kl›k ettim.
20 Ve Nefi halk›n›n, Lamanl›lar’› Tanr›’daki gerçek inanca
döndürmek için ellerinden geleni yapt›klar›na tan›kl›k ederim.
Ama çabalar›m›z boﬂunayd›;
onlar›n nefreti çok derinlere kök
salm›ﬂt› ve kendi kötü huylar›n›n ard›nca sürükleniyorlard›;
öyle ki yabani, y›rt›c›, putataparl›k ve pislik dolu, kana susam›ﬂ bir halk oldular; vahﬂi hayvanlarla besleniyor, çad›rlarda
oturuyor ve bellerine sard›klar›
k›sa deriden bir kuﬂakla ve saçlar›n› kaz›tarak çölde göçebe
hayat› yaﬂ›yorlard›; ve onlar
yay, pala ve balta kullanmada
çok ustayd›lar. Ve ço¤u çi¤ etten

Enos 1:16–26
baﬂka bir ﬂey yemezdi; ve sürekli olarak bizi yok etmeye
çal›ﬂ›yorlard›.
21 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
ise topra¤› iﬂliyor ve her türlü
tah›l ve meyve ve büyükbaﬂ
hayvan sürüleri ve her cinsten
çeﬂitli s›¤›rlar ve keçiler ve yaban keçileri ve ayr›ca birçok at
yetiﬂtiriyordu.
22 Ve aram›zda çok say›da
peygamber vard›. Ve halk dik
kafal›, anlay›ﬂ› k›t bir halkt›.
23 Ve aﬂ›r› sertli¤in, vaazlar›n
ve savaﬂlar, çekiﬂmeler ve y›k›mlarla ilgili yap›lan peygamberliklerin ve sürekli olarak
onlara ölümü ve sonsuzlu¤un
uzunlu¤unu ve Tanr›’n›n yarg›lar›n› ve gücünü hat›rlatman›n d›ﬂ›nda baﬂka bir ﬂey yoktu
ve bütün bunlar onlar› devaml›
olarak Rab korkusu içinde tutmaya yar›yordu. Onlar› h›zl›
bir ﬂekilde y›k›ma düﬂmekten
kurtarmak için bunlardan ve
çok aç›k seçik konuﬂmaktan
baﬂka bir yol olmad›¤›n› söyleyeyim. Ve onlar hakk›nda ancak bu sözleri yazabiliyorum.
24 Ve ömrüm boyunca Nefililer ile Lamanl›lar aras›nda savaﬂlar gördüm.
25 Ve öyle oldu ki yaﬂlanmaya
baﬂlad›m ve atam›z Lehi’nin
Yeruﬂalem’den ayr›lmas›n›n
üzerinden yüz yetmiﬂ dokuz
y›l geçmiﬂti.
26 Ve yak›nda mezar›ma inece¤imi gördüm; Tanr›’n›n gücü
üzerime geldi; öyle ki bu halka
vaaz edip peygamberlikte
bulunmal› ve sözü Mesih’teki
gerçe¤e göre bildirmeliydim.
Ve ben bütün hayat›m boyunca

Enos 1:27–Yarom 1:7
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sözü bildirdim ve dünyadaki
her ﬂeyden daha çok bundan
sevinç duydum.
27 Ve ben yak›nda Kurtar›c›m›n yan›na, dinlenece¤im yere
gidece¤im; çünkü O’nda huzura kavuﬂaca¤›m› biliyorum. Ve
ölümlü bedenimin ölümsüz-

lü¤ü giyece¤i ve O’nun önünde duraca¤›m günü sevinçle
bekliyorum; o zaman sevinçle
O’nun yüzüne bakaca¤›m ve O
da bana: “Bana gel, ey mübarek,
Babam’›n konaklar› aras›nda
senin için haz›rlanm›ﬂ bir yer
var” diyecek. Amin.

Yarom Kitab›
Nefililer, Musa Yasas›’n› tutarlar,
Mesih’in geliﬂini sab›rs›zl›kla beklerler ve ülkede refah içinde yaﬂarlar — Birçok peygamber halk› do¤ruluk yolunda tutmaya çal›ﬂ›r.
m.ö. tahminen 399–361 y›llar›.

ﬁ

‹MD‹ iﬂte, ben Yarom, babam Enos’un emri uyar›nca,
soya¤ac›m›z›n korunup
saklanmas› için birkaç kelime
yazaca¤›m.
2 Ve bu levhalar küçük oldu¤undan ve bunlar kardeﬂlerimiz Lamanl›lar’›n yarar› için
yaz›ld›¤›ndan, bu yüzden az
yazmak zorunday›m; fakat ne
peygamberlikte bulundu¤um
konular›, ne de ald›¤›m vahiyleri yazaca¤›m. Çünkü atalar›m›n yazd›klar›ndan daha fazla
ne yazabilirim ki? Çünkü onlar
kurtuluﬂ plan›n› aç›klamad›lar
m›? Size söylüyorum: Evet! Ve
bu da bana yeter.
3 ‹ﬂte, bu halk›n yürekleri sert
ve kulaklar› sa¤›r ve ak›llar› kör
ve boyunlar› kaskat› oldu¤u için
onlar›n aras›nda çok ﬂey yapmak gerekiyor; buna ra¤men,
Tanr› onlara fazlas›yla merha-

met göstererek onlar› ﬂimdiye
dek ülkeden silip atmad›.
4 Ve aram›zda çok vahiy alan
birçok kiﬂi var, çünkü herkes
dik kafal› de¤ildir. Ve dik kafal›l›k etmeyip inananlar, inançlar›na göre insançocuklar›na
aç›kça gösteren Kutsal Ruh’la
iliﬂki içindedirler.
5 Ve ﬂimdi, iﬂte, iki yüz y›l gelip geçti ve Nefi halk› ülkede
güçlendi. Musa Yasas›’n› ve
Sebt gününü Rab için kutsal
tutmaya dikkat ediyorlard›. Ve
sayg›s›zl›k etmediler ve küfretmediler. Ve ülkedeki yasalar
çok s›k›yd›.
6 Ve Nefi halk› ülkenin büyük
bir bölümüne da¤›lm›ﬂt›; ve
Lamanl›lar da öyle. Ve onlar
Nefililer’den daha kalabal›kt›lar; ve adam öldürmekten zevk
duyuyor ve hayvanlar›n kan›n›
içiyorlard›.
7 Ve öyle oldu ki biz Nefililer’e
karﬂ› birçok kez savaﬂ açt›lar.
Fakat krallar›m›z ve liderlerimiz
Rab’be inanan güçlü adamlard›;
ve halka Rab’bin yollar›n› ö¤rettiler; bu sayede Lamanl›lar’a
karﬂ› koyduk ve onlar› ülkemiz-
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Yarom 1:8–15

den silip att›k ve ﬂehirlerimizin,
yani miras›m›z olan her yerin
savunmas›n› güçlendirmeye
baﬂlad›k.
8 Ve giderek ço¤ald›k ve ülkenin her yerine yay›ld›k ve son
derece zengin olduk; alt›n ve
gümüﬂ ve de¤erli madenler ve
makineler ve ayr›ca demir ve
bak›r ve pirinç ve çeli¤imiz
oldu. ‹nce ahﬂap ve inﬂaat iﬂleri
yapt›k. Topra¤› iﬂlemek için
her çeﬂit aletler yapt›k. Ve
savaﬂ silahlar› yapt›k — evet,
sivri uçlu ok ve ok k›l›f› ve karg› ve m›zrak ve her türlü savaﬂ
haz›rl›¤› yapt›k.
9 Ve böylece Lamanl›lar’la
karﬂ›laﬂmaya haz›rl›kl› oldu¤umuzdan, bize karﬂ› baﬂar›l›
olamad›lar. Ancak Rab’bin atalar›m›za söylemiﬂ oldu¤u ﬂu
sözü do¤rulanm›ﬂ oldu, ﬂöyle
diyordu: Emirlerimi yerine getirdi¤iniz ölçüde, ülkede refaha kavuﬂacaks›n›z.
10 Ve öyle oldu ki Rab’bin
peygamberleri Nefi halk›n›
Tanr› sözüne göre tehdit ettiler; e¤er emirleri hiçe say›p
yasay› çi¤nerlerse, ülkeden silinip at›lacaklard›.
11 Bu nedenle peygamberler,

rahipler ve ö¤retmenler canla
baﬂla çal›ﬂarak ve çok sabrederek halk› gayret göstermeye
teﬂvik ettiler; Musa yasas›n› ve
bunun ne amaçla verildi¤ini
ö¤rettiler; onlar› Mesih’i beklemeye ve daha ﬂimdiden gelmiﬂ
gibi O’nun gelece¤ine inanmaya ikna ettiler. Ve bu ﬂekilde
onlara ö¤rettiler.
12 Ve öyle oldu ki bunlar›
yapmakla, ülkedeki halk› yok
olmaktan kurtard›lar; çünkü
halk›n yüreklerini sözle delip,
onlar› sürekli tövbe etmeye
ça¤›rd›lar.
13 Ve öyle oldu ki iki yüz otuz
sekiz y›l geçip gitti; büyük bir
bölümü savaﬂlar, çekiﬂmeler ve
anlaﬂmazl›klarla geçti.
14 Ve ben Yarom, levhalar
küçük oldu¤u için daha fazla
yazam›yorum. Fakat iﬂte, kardeﬂlerim, Nefi’nin di¤er levhalar›na baﬂvurabilirsiniz; çünkü
iﬂte, krallar›n yazd›klar›na ya
da yazd›rd›klar›na göre, o levhalarda yapt›¤›m›z savaﬂlar›n
kay›tlar› tutulmuﬂtur.
15 Ve atalar›m›n emirlerine
göre korunup saklanmas› için
bu levhalar› o¤lum Omni’nin
eline teslim ediyorum.

Omn› Kitab›
S›ras›yla Omni, Amaron, Kemiﬂ,
Abinadom ve Amaleki kay›tlar›
tutarlar — Mosiya, Tsedekiya zaman›nda Yeruﬂalem’den gelen
Zarahemla halk›n› keﬂfeder — Mosiya onlar›n kral› olur — Mulek’in
soyundan gelen Zarahemla’daki

halk, Yaredliler’in sonuncusu olan
Koriyantumur’u bulmuﬂtur—Mosiya’n›n ard›ndan Benyamin kral
olur — ‹nsanlar canlar›n› bir adak
gibi Mesih’e sunmal›d›r. m.ö. tahminen 323–130 y›llar›.

Omni 1:1–13

‹

ﬁTE, öyle oldu ki ben Omni,
babam Yarom’dan ald›¤›m
emir üzerine, soya¤ac›m›z› korumak için bu levhalara biraz
yaz›yorum.
2 Bu nedenle ﬂunu bilmenizi
isterim ki, yaﬂam›m boyunca
halk›m Nefililer’i korumak ve
düﬂmanlar› olan Lamanl›lar’›n
eline düﬂmemeleri için k›l›çla
çok savaﬂt›m. Fakat iﬂte, ben
kendim kötü bir insan›m ve
Rab’bin yasalar›na ve emirlerine gerekti¤i gibi uymad›m.
3 Ve öyle oldu ki iki yüz yetmiﬂ alt› y›l geçti ve ço¤u zaman
bar›ﬂ içinde yaﬂad›k; ve ço¤u
zaman da ciddi savaﬂlar ve cinayetler gördük. Evet ve sonunda
iki yüz seksen iki y›l geçti ve ben,
atalar›m›n emirlerine göre bu
levhalar› korudum; ve levhalar›
o¤lum Amaron’a verdim. Ve
sözlerime burada son veriyorum.
4 Ve ﬂimdi ben Amaron, ne yazarsam yazay›m, babam›n kitab›na yazacaklar›m çok de¤il.
5 ‹ﬂte, öyle oldu ki üç yüz yirmi
y›l geçti ve Nefililer’in aras›ndaki kötülerin ço¤u yok edildi.
6 Çünkü Rab izin vermeyecektir, onlar› Yeruﬂalem ülkesinden
ç›kard›ktan ve düﬂmanlar›n›n
eline düﬂmemeleri için koruyup
kurtard›ktan sonra, evet, atalar›m›za konuﬂup söyledi¤i ﬂu
sözlerin do¤rulanmamas›na izin
vermeyecektir: Emirlerimi yerine getirmedi¤iniz ölçüde, ülkede refaha kavuﬂmayacaks›n›z.
7 Bu nedenle, Rab onlar› yüce
yarg›s›yla ziyaret etti; ama
do¤rular› esirgedi; ölmesinler
diye onlar› düﬂmanlar›n›n elinden kurtard›.
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8 Ve öyle oldu ki levhalar›
kardeﬂim Kemiﬂ’e teslim ettim.
9 ﬁimdi, ben Kemiﬂ, yazaca¤›m
birkaç ﬂeyi kardeﬂim gibi ayn›
kitaba yaz›yorum; çünkü iﬂte,
kardeﬂimin yazd›klar›n›, kendi
eliyle yazd›¤› son sözleri gördüm; ve bunlar› levhalar› bana
teslim etti¤i gün yazd›. Ve kay›tlar› atalar›m›z›n emirlerine göre
bu ﬂekilde tutuyoruz. Ve ben sözlerime burada son veriyorum.
10 ‹ﬂte ben, Kemiﬂ’in o¤lu
Abinadom’um. ‹ﬂte, öyle oldu
ki halk›m Nefililer’le Lamanl›lar’›n aras›nda pek çok savaﬂ
ve çekiﬂme gördüm; ve ben, kardeﬂlerimi savunmak için kendi
k›l›c›mla birçok Lamanl›’n›n
can›n› ald›m.
11 Ve iﬂte, bu halk›n levhalara
yaz›lm›ﬂ kay›tlar› kuﬂaktan kuﬂa¤a krallar taraf›ndan korunup
saklanm›ﬂt›r; ve yaz›lanlar›n
d›ﬂ›nda, ben baﬂka bir vahiy ya
da peygamberlik bilmiyorum;
bu nedenle, yaz›lanlar yeterlidir. Ve ben sözlerime burada
son veriyorum.
12 ‹ﬂte, ben Abinadom’un
o¤lu Amaleki’yim. ‹ﬂte, sizlere
Zarahemla ülkesine kral seçilen
Mosiya’n›n hakk›nda biraz konuﬂmak istiyorum; çünkü iﬂte
Rab, Mosiya’y› uyararak, ona
Nefi ülkesinden kaçmas›n› ve
Rab’bin sesine kulak veren herkesin de onunla birlikte ülkeyi
terk edip çöle gitmesini emretti.
13 Ve öyle oldu ki Mosiya,
Rab’bin kendisine verdi¤i emri
yerine getirdi. Ve Rab’bin sesine kulak vermek isteyen herkes
ülkeden ayr›l›p çöle gitti; ve
birçok vaaz ve peygamberlikler
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arac›l›¤›yla onlara yol gösterildi. Ve onlara sürekli olarak
Tanr› sözü ile ö¤üt veriliyordu;
ve onlara Tanr› kolunun gücü
ile Zarahemla ülkesi denilen
ülkeye var›ncaya dek çölde yol
gösterildi.
14 Ve orada Zarahemla halk›
denen bir halk› keﬂfettiler. ﬁimdi Zarahemla halk› aras›nda
büyük bir sevinç yaﬂand›; ve
Zarahemla da sevinçten uçuyordu, çünkü Rab, Mosiya halk›n›
beraberlerinde taﬂ›d›klar› Yahudiler’in kay›tlar›n› içeren pirinç
levhalarla göndermiﬂti.
15 ‹ﬂte, öyle oldu ki Mosiya,
Zarahemla halk›n›n, Yahuda
kral› Tsedekiya’n›n Babil’e tutsak olarak götürüldü¤ü s›ralarda Yeruﬂalem’den ayr›lm›ﬂ oldu¤unu ö¤rendi.
16 Ve onlar çölde yolculuk ettiler ve Rab’bin eliyle büyük
sular› aﬂarak Mosiya’n›n onlar›
buldu¤u ülkeye getirildiler; ve
o zamandan beri de buraya
yerleﬂmiﬂlerdi.
17 Ve Mosiya onlar› buldu¤unda, say›lar› oldukça artm›ﬂt›. Ancak aralar›nda birçok
savaﬂ ve ciddi çekiﬂmeler ç›km›ﬂ ve zaman zaman k›l›çtan
geçirilmiﬂlerdi; ve konuﬂtuklar› dil bozulmuﬂtu; ve yanlar›nda hiçbir kay›t getirmemiﬂlerdi;
ve Yarat›c›lar›n›n varl›¤›n› inkâr ediyorlard›; ne Mosiya,
ne de Mosiya halk› onlar› anlayabiliyordu.
18 Fakat öyle oldu ki Mosiya
onlara kendi dilinin ö¤retilmesini sa¤lad›. Ve öyle oldu ki
onlara Mosiya’n›n dili ö¤retildikten sonra Zarahemla atalar›-

Omni 1:14–24
n›n soya¤ac›n› akl›nda kald›¤›
kadar›yla verdi; ve bunlar yaz›ya geçirildi, ancak bu levhalara
yaz›lmad›.
19 Ve öyle oldu ki Zarahemla
halk› ile Mosiya halk› birleﬂti
ve Mosiya onlar›n kral› olarak
seçildi.
20 Ve öyle oldu ki krall›¤› s›ras›nda Mosiya’ya üzerinde
yaz›lar bulunan büyük bir taﬂ
getirildi; ve Mosiya, Tanr›’n›n
gücü ve arma¤an›yla bu yaz›lar› tercüme etti.
21 Ve bunlar Koriyantumur
ad›nda birinin baﬂ›ndan geçenleri ve onun halk›n›n nas›l katledildi¤ini anlat›yordu. Ve Koriyantumur, Zarahemla halk›
taraf›ndan bulunmuﬂtu; ve Koriyantumur dokuz ay boyunca
onlar›n yan›nda kalm›ﬂt›.
22 Ayr›ca Koriyantumur’un
atalar› hakk›nda da birkaç söz
edilmiﬂti. Ve onun ilk atalar›,
Rab’bin halk›n konuﬂtu¤u dili
kar›ﬂt›rd›¤› zamandaki kuleden gelmiﬂti; ve onlar Rab’bin
adil olan yarg›lar›na göre
O’nun sert cezas›na çarpt›r›lm›ﬂlard›; ve onlar›n kemikleri
kuzeydeki ülkede saç›lm›ﬂ bir
durumdad›r.
23 ‹ﬂte, ben Amaleki, Mosiya’n›n zaman›nda do¤dum ve
onun ölümünü görecek kadar
yaﬂad›m; ve onun yerine o¤lu
Benyamin geçti.
24 Ve iﬂte, Kral Benyamin’in
zaman›nda Nefililer’le Lamanl›lar aras›nda ç›kan ciddi bir savaﬂa tan›k oldum ve çok kan
döküldü¤ünü gördüm. Fakat
iﬂte, Nefililer onlara karﬂ› büyük
bir üstünlük sa¤lad›lar; evet, o

Omni 1:25–Mormon’un Sözleri 1:3
kadar ki Kral Benyamin onlar›
Zarahemla ülkesinden kovdu.
25 Ve öyle oldu ki yaﬂlanmaya
baﬂlad›m; ve hiç çocu¤um olmad›¤›ndan ve Kral Benyamin’in
Rab’bin önünde do¤ru bir adam
oldu¤unu bildi¤imden, bu nedenle, bu levhalar› ona teslim
edece¤im; bütün insanlar› Tanr›’ya, ‹srail’in Kutsal›’na gelmeye ve peygamberliklere ve vahiylere ve meleklerin hizmetine
ve dillerle konuﬂabilme arma¤an›na ve dilleri tercüme edebilme arma¤an›na ve iyi olan her
ﬂeye inanmaya teﬂvik ediyorum;
çünkü Rab’den gelmeyen hiçbir
ﬂey iyi de¤ildir; ve kötü olan
her ﬂey ﬂeytandan gelir.
26 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, ‹srail’in Kutsal› olan
Mesih’e gelmenizi ve O’nun
kurtar›ﬂ›n› ve fidye ile kurtar›ﬂ
gücünü paylaﬂman›z› isterim.
Evet, O’na gelin ve bütün can›n›z› bir adak gibi O’na sunun
ve oruç tutmaya ve dua etmeye
devam edin ve sonuna kadar
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dayan›n; ve Rab’bin yaﬂad›¤›
gibi, siz de kurtulacaks›n›z.
27 Ve ﬂimdi, Nefi ülkesine
geri dönmek üzere çöle ç›kan
bir grup insandan biraz söz etmek istiyorum; çünkü miraslar›
olan ülkeyi ele geçirmek isteyen
insanlar›n say›s› çoktu.
28 Bu nedenle çöle ç›kt›lar. Ve
liderleri güçlü ve kuvvetli bir
adamd› ve dik kafal› bir adamd›; bu yüzden aralar›nda kavga
ç›kartt›; ve içlerinden ellisi d›ﬂ›nda hepsi çölde öldü ve onlar
tekrar Zarahemla ülkesine geri
döndüler.
29 Ve öyle oldu ki yanlar›na
baﬂka kimseleri de katarak
epeyce kalabal›klaﬂt›lar ve yeniden çöle do¤ru yola ç›kt›lar.
30 Ve benim (Amaleki’nin) bir
kardeﬂim vard›; o da onlarla
gitti; ve o zamandan beri onlardan hiç haber alamad›m. Ve
yak›nda mezar›ma uzanaca¤›m;
ve bu levhalarda yazacak yer
kalmad›. Ve ben sözlerime burada son veriyorum.

Mormon’un Sözleri
Mormon, büyük Nefi Levhalar›’n›
özetler — Küçük levhalar› di¤er
levhalara ekler — Kral Benyamin
ülkede bar›ﬂ› sa¤lar. m.s. tahminen
385 y›l›.

V

E ﬂimdi, ben Mormon, yazd›¤›m kay›tlar› yak›nda
o¤lum Moroni’nin eline teslim
edece¤im; iﬂte halk›m Nefililer’in, hemen hepsinin yok
olup gitti¤ine tan›k oldum.

2 Ve bu kay›tlar› Mesih’in geliﬂi üzerinden birçok yüz y›l
geçtikten sonra o¤lumun eline
teslim ediyorum; ve san›r›m
o¤lum, halk›m›n tümüyle yok
oluﬂuna tan›k olacakt›r. Ancak,
dilerim, Tanr› ona ömür verir
de onlar›n hakk›nda ve Mesih’in
hakk›nda biraz yazabilir; belki
bir gün bu yaz›lanlar onlar›n
yarar›na olabilir.
3 Ve ﬂimdi biraz da kendi
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yazd›klar›mdan söz edeyim;
çünkü Amaleki’nin sözünü
etti¤i, Kral Benyamin’in dönemine kadar Nefi Levhalar›’n›n
özetini ç›kard›ktan sonra, elime teslim edilen kay›tlar› araﬂt›r›rken bu levhalar› buldum;
bu levhalar Yakup’tan baﬂlayarak bu Kral Benyamin’in dönemine kadar peygamberlerin
baﬂ›ndan geçenleri k›saca anlat›yordu ve ayr›ca Nefi’nin söyledi¤i sözlerin ço¤una da yer
veriyordu.
4 Ve bu levhalarda hoﬂuma giden ﬂey, Mesih’in geliﬂine dair
peygamberliklerde bulunulmuﬂ
olmas›d›r; ve atalar›m bunlar›n
ço¤unun gerçekleﬂti¤ini biliyorlard›; evet ve ben de ﬂunu
biliyorum ki bugüne dek hakk›m›zda hangi peygamberlikte
bulunulmuﬂsa, hepsi gerçekleﬂmiﬂtir; ve bundan sonraki
günler için söylenenler de kuﬂkusuz yerine gelecektir.
5 Bu nedenle, kay›tlar›m›
bunlarla bitirmeyi tercih ediyorum; kay›tlar›m›n geri kalan
k›sm›n› da Nefi Levhalar›’ndan alaca¤›m; ve halk›m›n baﬂ›ndan geçenlerin yüzde birini
bile yazam›yorum.
6 Fakat iﬂte, bu peygamberlikleri ve vahiyleri içeren bu levhalar› al›p onlar› kendi kay›tlar›m›n geri kalan k›sm›na dahil
edece¤im; çünkü bunlar›n seçilmeye de¤er oldu¤unu görüyorum; ve kardeﬂlerim için de
de¤erli olacaklar›n› biliyorum.
7 Ve ben bunu ak›ll›ca bir amaç
için yap›yorum; çünkü içimde
etkili olan Rab’bin Ruhu kula¤›ma böyle f›s›ld›yor. Ve ﬂimdi,

Mormon’un Sözleri 1:4–13
ben her ﬂeyi bilmesem de Rab
gelecekte olacak her ﬂeyi bilir;
bu nedenle, Rab diledi¤i ﬂekilde içimde etkili olur.
8 Ve Tanr›’ya etti¤im dualar›m kardeﬂlerim içindir; öyle ki
önceden oldu¤u gibi yeniden
Tanr›’n›n bilgisine, evet, Mesih’in fidye ile kurtar›ﬂ›n›n bilgisine
gelip eskisi gibi yeniden sevimli
bir halk olsunlar.
9 Ve ﬂimdi, ben Mormon, Nefi
Levhalar›’ndan ald›¤›m kay›tlar›m› bitirmek üzere devam
ediyorum ve bunu, Tanr›’n›n
bana verdi¤i bilgi ve anlay›ﬂa
göre yap›yorum.
10 Bu nedenle, öyle oldu ki
Amaleki bu levhalar› Kral Benyamin’in eline teslim ettikten
sonra, Kral Benyamin bunlar›
al›p kendi dönemine gelinceye
kadar krallar taraf›ndan kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lm›ﬂ olan
kay›tlar›n bulundu¤u di¤er
levhalara ekledi;
11 Ve bunlar Kral Benyamin’den sonra kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›larak benim elime ulaﬂt›. Ve
ben Mormon, bu levhalar›n
bundan böyle korunup saklanmas› için Tanr›’ya dua ediyorum. Ve biliyorum ki bunlar
korunup saklanacakt›r; çünkü
bu levhalara büyük ﬂeyler yaz›lm›ﬂt›r; yaz›lm›ﬂ olan Tanr›
sözü uyar›nca, halk›m ve onlar›n kardeﬂleri o büyük ve son
günde bu levhalarda yaz›lanlara göre yarg›lanacaklard›r.
12 Ve ﬂimdi, ﬂu Kral Benyamin’e dönelim. Onun kendi
halk› aras›nda baz› çekiﬂmeler
oldu.
13 Ve öyle oldu ki bunun yan›

Mormon’un Sözleri 1:14–Mosiya 1:3
s›ra Lamanl›lar’›n ordular› Nefi
ülkesinden inip onun halk›yla
savaﬂmaya geldi. Fakat iﬂte, Kral
Benyamin ordular›n› toplay›p
onlara karﬂ› koydu; ve kendi
kolunun gücüyle, Laban’›n k›l›c› ile savaﬂt›.
14 Ve Rab’bin gücüyle Lamanl›lar’dan binlercesini öldürünceye kadar düﬂmanlar›na karﬂ›
mücadele verdiler. Ve öyle oldu
ki miraslar› olan tüm topraklardan Lamanl›lar’› kovuncaya
dek onlarla savaﬂt›lar.
15 Ve öyle oldu ki sahte mesihler türedikten ve onlar›n
a¤›zlar› kapat›ld›ktan ve onlar
iﬂledikleri suçlara göre cezaland›r›ld›ktan sonra;
16 Ve halk›n aras›nda sahte
peygamberler ve sahte vaizler
ve ö¤retmenler türedikten ve
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onlar›n hepsi iﬂledikleri suçlara
göre cezaland›r›ld›ktan sonra;
ve aralar›nda birçok çekiﬂmeler
olup birçok kiﬂi Lamanl›lar’›n
taraf›na geçtikten sonra, iﬂte,
öyle oldu ki Kral Benyamin, halk›n›n aras›nda bulunan kutsal
peygamberlerin yard›m›yla —
17 Çünkü iﬂte, Kral Benyamin
kutsal bir adamd› ve halk›n›
do¤rulukla yönetiyordu; ve ülkede birçok kutsal adam vard›
ve Tanr› sözünü büyük güç ve
yetkiyle konuﬂuyorlard›; ve halk›n dik kafal›l›¤› yüzünden çok
sert konuﬂuyorlard› —
18 Bu nedenle Kral Benyamin
bedeninin var gücüyle ve bütün
ruhunun yetene¤iyle çal›ﬂarak,
bu adamlar›n ve ayr›ca peygamberlerin de yard›m›yla ülkede
bar›ﬂ› yeniden sa¤lad›.

Mosiya Kitab›
1. BÖLÜM
Kral Benyamin o¤ullar›na atalar›n›n dilini ve peygamberliklerini
ö¤retir — Onlar›n dini ve uygarl›¤› çeﬂitli levhalar üzerinde tutulan
kay›tlar sayesinde korunmuﬂtur—
Mosiya kral seçilir ve kay›tlar ve
baﬂka di¤er ﬂeyler ona emanet edilir. m.ö. tahminen 130–124 y›llar›.

V

E ﬂimdi bütün Zarahemla
ülkesinde, Kral Benyamin’e
ba¤l› bütün halk›n aras›nda bir
daha çekiﬂme olmad›¤› için Kral
Benyamin ömrünün geri kalan
günlerini sürekli huzur içinde
geçirdi.

2 Ve öyle oldu ki Kral Benyamin’in üç o¤lu oldu ve onlara
Mosiya, Helorum ve Helaman
ad›n› verdi. Ve onlar anlay›ﬂl›
insanlar olsun ve Rab’bin eliyle
atalar›na teslim edilen ve onlar›n a¤z›ndan ç›kan peygamberlikleri bilsin diye, onlara atalar›n›n her dilinde ö¤renim
görmelerini sa¤lad›.
3 Ve ayr›ca o¤ullar›na pirinç
levhalara iﬂlenmiﬂ kay›tlar› ö¤reterek ﬂöyle dedi: O¤ullar›m,
hat›rlaman›z› isterim ki bu
kay›tlar› ve emirleri içeren bu
levhalar olmasayd›, Tanr›’n›n
s›rlar›n› bilemez, hatta ﬂu an
cahillik içinde ac› çekerdik.
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4 Çünkü bu levhalar›n yard›m› olmadan, atam›z Lehi’nin
bütün bu ﬂeyleri hat›rlay›p çocuklar›na ö¤retmesi mümkün
de¤ildi; çünkü atam›z Lehi,
M›s›rl›lar’›n dilinde e¤itim görmüﬂ oldu¤u için, bu yüzden bu
yaz›lar› okuyup onlar› çocuklar›na ö¤retebildi; böylece onlar
da bu yaz›lar› kendi çocuklar›na
ö¤retebildiler; ve böylece Tanr›’n›n emirlerini bu güne kadar
yerine getirebildiler.
5 Size söylüyorum o¤ullar›m:
Tanr›’n›n s›rlar›n› okuyup anlayal›m ve emirlerini her an
gözlerimizin önünde bulundural›m diye Tanr›’n›n eliyle korunmuﬂ ve saklanm›ﬂ olan bu
ﬂeyler olmasayd›, atalar›m›z bile
yavaﬂ yavaﬂ inançlar›n› kaybeder ve biz de bu ﬂeyler hakk›nda
hiçbir ﬂey bilmeyen ya da bunlar
ö¤retildi¤inde, atalar›n›n do¤ru
olmayan gelenekleri yüzünden
bunlara inanmayan Lamanl›
kardeﬂlerimiz gibi olurduk.
6 Ey o¤ullar›m, isterim ki bu
sözlerin do¤ru oldu¤unu ve bu
kay›tlar›n da do¤ru oldu¤unu
hat›rlars›n›z. Ve iﬂte, Yeruﬂalem’den ayr›ld›klar› zamandan
ﬂimdiye kadar atalar›m›z›n kay›tlar›n› ve söylediklerini içeren
Nefi Levhalar› da öyledir, onlar
da do¤rudur; ve onlar›n do¤ru
oldu¤unu kesinlikle bilebiliriz;
çünkü levhalar gözlerimizin
önünde duruyor.
7 Ve ﬂimdi o¤ullar›m, isterim
ki gayret gösterip bunlar› incelemeyi hat›rlars›n›z; böylece
onlardan faydalanabilirsiniz;
ve isterim ki Tanr›’n›n emirlerini yerine getirirsiniz, böylece

Mosiya 1:4–13
Rab’bin atalar›m›za verdi¤i sözlere göre ülkede refah içinde
yaﬂayabilirsiniz.
8 Ve Kral Benyamin bu kitapta
yaz›lmayan daha baﬂka birçok
ﬂeyleri de çocuklar›na ö¤retti.
9 Ve öyle oldu ki Kral Benyamin o¤ullar›na ö¤retmeyi bitirdikten sonra yaﬂland› ve çok
yak›nda kendisinin bütün dünyan›n gitti¤i yoldan gidece¤ini
anlad›; bu yüzden krall›¤› o¤ullar›ndan birine teslim etmesi
gerekti¤ini düﬂündü.
10 Bu yüzden, Mosiya’y› huzuruna ça¤›rtt› ve ona söyleyip
konuﬂtu¤u sözler ﬂunlard›r:
O¤lum, bütün ülkeye, bütün
bu halk›n aras›na, yani ülkede
yaﬂayan Zarahemla halk›na ve
Mosiya halk›na bir bildiri göndermeni istiyorum ki böylece
bir araya toplans›nlar; çünkü
yar›n, Tanr›m›z Rab’bin bize
verdi¤i bu halk›n üzerine seni
kral ve yönetici olarak atad›¤›m›, halk›ma kendi a¤z›mdan
resmen aç›klayaca¤›m.
11 Ve ayr›ca bu halka bir ad
verece¤im; böylece onlar, Rab
Tanr›’n›n Yeruﬂalem ülkesinden
al›p götürdü¤ü bütün di¤er
halklardan ay›rt edilebilecekler;
ve ben bunu, Rab’bin emirlerini
tutmaya gayret eden bir halk
olduklar› için yapaca¤›m.
12 Ve onlara, yasalara karﬂ›
gelmedikleri sürece hiçbir zaman silinmeyecek bir ad verece¤im.
13 Evet ve sana ayr›ca ﬂunu da
söyleyeyim: Öyle ki Rab’bin
yüksek derecede lütuf gösterdi¤i bu halk yasaya karﬂ› gelir ve
kötülük ve zina eden bir halk

Mosiya 1:14–2:4
olursa, Rab onlar› düﬂmanlar›na
teslim edecektir; böylece onlar
kardeﬂleri gibi güçsüzleﬂeceklerdir; ve Rab, bugüne kadar
atalar›m›z› korudu¤u gibi, art›k
onlar› eﬂsiz ve ola¤anüstü gücüyle korumayacakt›r.
14 Çünkü, sana derim ki Rab,
atalar›m›z› korumak için elini
uzatmam›ﬂ olsayd›, onlar Lamanl›lar’›n eline düﬂer ve onlar›n nefretinin kurban› olurlard›.
15 Ve öyle oldu ki Kral Benyamin o¤luna bu söylediklerini
bitirdikten sonra, krall›¤›n bütün iﬂlerinin sorumlulu¤unu
ona verdi.
16 Ve ayr›ca pirinç levhalara
iﬂlenmiﬂ kay›tlar›n ve ayr›ca
Nefi Levhalar›’n›n ve Laban’›n
k›l›c›n›n ve Tanr›’ya gösterdikleri dikkat ve gayrete göre atalar›m›za yol gösteren, bu yolla
onlar›n çölde ilerlemesi için
Rab’bin eliyle haz›rlanm›ﬂ kürenin ya da k›lavuzun sorumlulu¤unu da ona verdi.
17 Bu yüzden, onlar sad›k olmad›klar› zaman, ne refaha kavuﬂabiliyor ne de yollar›nda
ilerleyebiliyorlard›; aksine gerisingeri itiliyor ve Tanr›’n›n
hoﬂnutsuzlu¤unu üzerlerine çekiyorlard›; ve bu yüzden görevlerini hat›rlamaya uyand›r›lmak
için k›tl›k gibi büyük s›k›nt›larla cezaland›r›ld›lar.
18 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Mosiya gidip babas›n›n emretti¤i gibi
yapt› ve Zarahemla ülkesindeki
bütün halka haber gönderdi;
böylece onlar Mosiya’n›n babas›n›n onlara söyleyece¤i sözleri
duymak amac›yla tap›na¤a ç›kmak üzere bir araya topland›lar.
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2. BÖLÜM
Kral Benyamin, halk›na seslenir—
Yönetiminin adilli¤ini, do¤rulu¤unu ve ruhsall›¤›n› anlat›r — Halk›na Cennetteki Krallar›na hizmet
etmelerini ö¤ütler — Tanr›’ya baﬂ
kald›ranlar, sanki sönmeyen bir
ateﬂin içinde ac› çekeceklerdir.
m.ö. tahminen 124 y›l›.
Ve öyle oldu ki Mosiya, babas›n›n emretti¤i ﬂekilde ülkenin her
yan›na haber sald›ktan sonra
halk ülkenin her yan›ndan
topland›, tap›na¤a ç›k›p Kral
Benyamin’in kendilerine söyleyece¤i sözleri duymak üzere
bir araya geldi.
2 Ve orada büyük bir kalabal›k
vard›, hatta öyle büyük bir kalabal›k vard› ki onlar› saymad›lar;
çünkü oldukça ço¤alm›ﬂlar ve
ülkede say›lar› giderek artm›ﬂt›.
3 Ve Musa yasas›na göre sürülerinden ilk do¤an hayvanlar›
kurban ve yak›lmal›k adak olarak sunmak için yanlar›nda getirmiﬂlerdi.
4 Ve bunlar› ayn› zamanda
kendilerini Yeruﬂalem ülkesinden ç›kar›p getiren, düﬂmanlar›n›n elinden kurtarm›ﬂ olan ve
do¤ru kiﬂileri ö¤retmenleri olarak seçen ve ayr›ca Zarahemla
ülkesinde bar›ﬂ› sa¤lay›p onlara
sevinip mutlu olabilmeleri ve
yüreklerinin Tanr›’ya ve bütün
insanlara karﬂ› sevgiyle dolu
olmas› için Tanr›’n›n emirlerini
yerine getirmeyi ö¤reten adil bir
adam› onlar›n baﬂ›na krallar›
olarak seçen Tanr›lar› Rab’be
ﬂükranlar›n› sunmak için getirmiﬂlerdi.
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5 Ve öyle oldu ki tap›na¤a ç›kt›klar›nda, her adam, eﬂiyle ve
en büyü¤ünden en küçü¤üne
kadar o¤ullar› ve k›zlar› ve
onlar›n o¤ullar› ve k›zlar›ndan
oluﬂan ailesiyle, her aile birbirinden ayr› olarak çevreye çad›rlar›n› kurdu.
6 Ve çad›rlar›n›, herkesin çad›r›n›n kap›s› tap›na¤a bakacak
bir ﬂekilde tap›na¤›n çevresine
kurdular; böylece Kral Benyamin’in onlara söyleyece¤i sözleri çad›rlar›nda oturup dinleyebileceklerdi.
7 Çünkü kalabal›k öylesine
büyüktü ki Kral Benyamin’in
herkese tap›na¤›n›n duvarlar›
içinde ö¤retebilmesi olanaks›zd›; bu yüzden söyleyece¤i sözleri halk›n›n duyabilmesi için
bir kule diktirdi.
8 Ve öyle oldu ki halk›na kuleden konuﬂmaya baﬂlad› ve kalabal›k çok büyük oldu¤u için
herkes onun sözlerini duyam›yordu; bu nedenle sesini duyamayanlar da sözlerini ö¤rensinler diye söyledi¤i sözleri yazd›r›p onlar›n aras›na gönderdi.
9 Ve onun konuﬂtu¤u ve yazd›rd›¤› sözler ﬂunlard›r: Ey buraya toplanm›ﬂ olan siz kardeﬂlerim, bugün size konuﬂaca¤›m
sözlerimi iﬂitebilenler; iﬂte konuﬂaca¤›m sözleri hafife alman›z için sizin buraya gelmenizi
buyurmad›m; tersine beni dinlemeniz ve kulaklar›n›z› aç›p
duyman›z, kalplerinizi aç›p
anlaman›z ve zihinlerinizi aç›p
Tanr›’n›n s›rlar›n›n gözlerinizin
önüne serilmesi için ça¤›rd›m.
10 Benden korkman›z ya da
ölümlü bir insandan daha üstün

Mosiya 2:5–15
oldu¤umu düﬂünmeniz için buraya gelmenizi emretmedim.
11 Fakat ben de sizler gibi bedenin ve akl›n her türlü kusurlar›na maruz kalan bir kiﬂiyim;
yine de bu halk taraf›ndan seçilerek babam taraf›ndan kutsand›m ve Rab’bin eliyle bu halk›n
baﬂ›na yönetici ve kral olmama
izin verildi; ve Rab’bin bana
ba¤›ﬂlad›¤› güç, ak›l ve kuvvetle size hizmet edebilmek için
O’nun eﬂsiz gücüyle korunup
esirgendim.
12 Size derim ki bugüne kadar
hayat›m› sizin hizmetinizde
geçirmeme izin verildi, ama
sizden asla alt›n, gümüﬂ ya da
baﬂka türlü bir zenginlik istemedim.
13 Ne zindanlara at›lman›za,
ne birbirinizi köle yapman›za,
ne öldürmenize, ne ya¤malaman›za, ne h›rs›zl›k yapman›za ne
de zina iﬂlemenize izin verdim;
ne de herhangi bir ﬂekilde kötülük yapman›za izin verdim;
ve sizlere Rab’bin emretti¤i her
konuda onun emirlerini yerine
getirmenizi ö¤rettim.
14 Ve vergilerle yüklenmeyesiniz ve taﬂ›yamayaca¤›n›z hiçbir a¤›r yükün alt›nda kalmay›n
diye ben bile kendi ellerimle
size hizmet etmek için çal›ﬂt›m—
ve konuﬂtu¤um bütün bu ﬂeylere bugün kendiniz ﬂahitsiniz.
15 Yine de kardeﬂlerim, ben
bunlar› övünmek için yapmad›m ve bu ﬂeyleri sizleri suçlamak için de söylemiyorum;
fakat bunlar› size, bugün Tanr›’n›n huzurunda rahat bir vicdanla hesap verebilece¤imi
bilmeniz için söylüyorum.

Mosiya 2:16–28
16 ‹ﬂte, size derim ki ömrümü
sizin hizmetinizde geçirdi¤imi
söyledi¤im için övünmek istemem; çünkü ben yaln›zca Tanr›’ya hizmet ettim.
17 Ve iﬂte size bu sözleri ak›l
ö¤renebilmeniz ve insanlara
hizmet etti¤iniz zaman yaln›zca
Tanr›n›za hizmet edece¤inizi
ö¤renebilmeniz için söylüyorum.
18 ‹ﬂte, beni kral›n›z olarak görüyorsunuz ve ben, kral›n›z dedi¤iniz kiﬂiysem, sizlere hizmet
etmeye çal›ﬂ›yorsam, sizin de o
zaman birbirinize hizmet etmeye çal›ﬂman›z gerekmez mi?
19 Ve iﬂte kral›n›z dedi¤iniz,
ömrünü sizin hizmetinizde
geçirmiﬂ ve böylece Tanr›’ya
hizmet etmiﬂ olan ben, sizler
taraf›ndan bir teﬂekküre lây›ksam, o zaman sizlerin Cennetteki Kral›n›za daha ne kadar
çok teﬂekkür etmeniz gerekir!
20 Kardeﬂlerim, size derim ki
ruhunuzun tüm gücüyle, sizi
yaratan ve koruyan ve esirgeyen
ve sevindiren ve birbirinizle
huzur içinde yaﬂaman›z› lütfeden o Tanr›’ya ﬂükran ve övgüler sunsan›z bile —
21 Size derim ki e¤er baﬂlang›çtan beri sizi yaratan, yaﬂaman›z,
hareket etmeniz ve kendi istediklerinizi yapman›z için sizlere
ödünç nefes vererek her gün sizi
koruyan ve hatta sizi bir andan
di¤erine destekleyen Tanr›’ya
bütün ruhunuzla hizmet etseniz
bile, yine de yarars›z bir hizmetkâr olaca¤›n›z› size söylerim.
22 Ve iﬂte, O’nun sizden bütün
istedi¤i emirlerine uyman›zd›r;
ve O’nun emirlerini yerine geti-
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rirseniz, ülkede refaha kavuﬂaca¤›n›za dair söz vermiﬂtir; ve
O söyledi¤inden asla dönmez;
bu nedenle O’nun emirlerine yerine getirirseniz, O sizi bereketleyip refaha kavuﬂturacakt›r.
23 Ve ﬂimdi, ilk baﬂta Tanr› sizleri yaratt› ve O’na borçlu oldu¤unuz canlar›n›z› size verdi.
24 Ve ikinci olarak da sizden
emretti¤i ﬂekilde hareket etmenizi istiyor; e¤er bunu yaparsan›z, sizi derhal bereketleyecektir; ve dolay›s›yla karﬂ›l›¤›n› size
vermiﬂ olur. Ve siz yine O’na
borçlu olursunuz; borçlusunuz
ve sonsuza dek her zaman da
borçlu kalacaks›n›z; bu yüzden
neyinizle övünebilirsiniz?
25 Ve ﬂimdi soruyorum, kendinizi savunmak için bir ﬂey
söyleyebilir misiniz? Size cevap
vereyim: Hay›r! Topra¤›n tozu
kadar oldu¤unuzu bile söyleyemezsiniz; buna ra¤men topra¤›n
tozundan yarat›ld›n›z; fakat iﬂte,
toz bile sizi yaratana aittir.
26 Ve ben, kral›n›z dedi¤iniz
ben bile sizlerden daha iyi de¤ilim; çünkü ben de tozdan yarat›ld›m. Ve iﬂte görüyorsunuz ki
art›k yaﬂland›m ve bu ölümlü
bedeni toprak anaya geri vermek üzereyim.
27 Bu yüzden, size hizmet etmiﬂ oldu¤umu ve Tanr›’n›n
önünde temiz bir vicdanla yürüdü¤ümü söylerken, ﬂu an
buraya toplanman›z› istedim ki,
Tanr›’n›n sizler hakk›nda bana
emretti¤i sözlere göre yarg›land›¤›mda suçsuz bulunay›m
ve kan›n›z benim üzerime gelmesin.
28 Size derim ki mezar›ma
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inmek üzere oldu¤um ﬂu anda
mezar›ma huzurla gideyim ve
ölümsüz ruhum, adil Tanr›’ya
övgüler söyleyen yukar›daki korolara kat›labilsin ve ben giysilerimi kan›n›zdan ar›nd›rabileyim
diye sizi bir araya toplad›m.
29 Ve ayr›ca size derim ki, art›k
ö¤retmeniniz ve kral›n›z olamayaca¤›m› bildirmek için sizi
buraya toplad›m.
30 Çünkü sizlerle konuﬂmaya
çal›ﬂt›¤›m ﬂu anda bile bütün
bedenim son derece titriyor;
fakat Rab Tanr› beni destekleyerek sizlere konuﬂmama izin
verdi; ve o¤lum Mosiya’n›n
üzerinize kral ve yönetici oldu¤unu bugün size bildirmemi
emretti.
31 Ve ﬂimdi, kardeﬂlerim, bugüne kadar nas›l davrand›ysan›z, yine öyle davranman›z› diliyorum. ﬁimdiye kadar benim
ve ayr›ca babam›n emirlerimi
dinlediniz ve bu sayede düﬂmanlar›n›z›n eline düﬂmeden
refah içinde yaﬂad›n›z; ayn› ﬂekilde o¤lumun emirlerini, yani
onun taraf›ndan size teslim
edilecek olan Tanr›’n›n emirlerini yerine getirirseniz, ülkede
refaha kavuﬂursunuz ve düﬂmanlar›n›z›n sizin üzerinizde
hiçbir gücü olmaz.
32 Fakat ey halk›m, aran›zda
çekiﬂmeler ç›kmamas›na dikkat
edin ve babam Mosiya taraf›ndan sözü edilen o kötü ruha
uymay› istemeyin.
33 Çünkü iﬂte, o ruha uymak
isteyen kiﬂinin üzerine felâket
gönderilecektir; zira kiﬂi, o ruha
uymay› seçerse ve günahlar›nda kalarak ölürse, ruhuna lanet
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içecek olan odur; çünkü bile bile
Tanr›’n›n yasalar›n› çi¤nedi¤i
için yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤› olarak sonsuz bir cezaya çarpt›r›lacakt›r;.
34 Size derim ki aran›zdaki
küçük çocuklar›n d›ﬂ›nda bu
konular›n ö¤retilmedi¤i kimse
yoktur; fakat siz sahip oldu¤unuz her ﬂeyi ve tüm benli¤inizi
sonsuza dek Cennetteki Baban›za vermek üzere O’na borçlu
oldu¤unuzu biliyorsunuz; ve
atam›z Lehi’nin Yeruﬂalem’den
ayr›ld›¤› zamana kadar kutsal
peygamberler taraf›ndan bildirilmiﬂ olan peygamberliklerin
bulundu¤u kay›tlar da size ö¤retilmiﬂtir.
35 Ve üstelik atalar›m›z›n
ﬂimdiye kadar bütün bildirdikleri de size ö¤retilmiﬂtir. Ve iﬂte, onlar da Rab’bin emirlerini
bildirmiﬂlerdir; bu yüzden, bildirilenler do¤ru ve gerçektir.
36 Ve ﬂimdi, size derim ki kardeﬂlerim, bütün bunlar size
ö¤retildikten ve siz de bunlar›
ö¤rendikten sonra bildirilenleri
çi¤ner ve onlara karﬂ› gelirseniz,
Rab’bin Ruhundan uzaklaﬂ›rsan›z; O da, bereketlenmeniz,
refaha kavuﬂman›z ve korunman›z için size hikmet yollar›nda
yol göstermek istese de içinizde yer bulamaz.
37 Size derim ki böyle davranan insan aç›k bir ﬂekilde Tanr›’ya baﬂ kald›rm›ﬂ say›l›r; dolay›s›yla, o insan kötü ruha boyun
e¤meyi seçer ve bütün do¤rulu¤un düﬂman› olur; bu yüzden
Rab, o kiﬂinin içinde yer bulamaz, çünkü O, kutsal olmayan
tap›naklarda yaﬂamaz.
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38 Bu yüzden, e¤er bu insan
tövbe etmez ve öyle kal›p Tanr›’n›n düﬂman› olarak ölürse,
ilahi adaletin gerekleri onun
ölümsüz ruhunu iﬂledi¤i suçun
gerçek bir anlay›ﬂ›na uyand›r›r;
bu da onun, Rab’bin huzurundan çekilmesine neden olur ve
onun gö¤sünü, alevi sonsuza
dek daima yükselen, sönmeyen
bir ateﬂ gibi suç, ac› ve ›st›rapla
doldurur.
39 Ve ﬂimdi size derim ki merhametin bu insan üzerinde hiçbir hakk› yoktur; bu yüzden
onun son cezas› hiç bitmeyecek
bir iﬂkenceye katlanmakt›r.
40 Ey yaﬂl› adamlar, ayr›ca
delikanl›lar ve sözlerimi anlayabilen siz küçük çocuklar, anlayabilmeniz için hepinize aç›k
bir ﬂekilde konuﬂtum; yalvar›yorum ki yasay› çi¤neyenlerin
düﬂtü¤ü dehﬂet verici durumu
hat›rlamak için uyan›rs›n›z.
41 Ve bununla birlikte Tanr›’n›n emirlerini yerine getirenlerin kutsal ve sevinçli durumlar›n› düﬂünmenizi istiyorum.
Çünkü iﬂte, onlar gerek dünyasal, gerekse ruhsal her ﬂeyde
kutsanm›ﬂlard›r; ve sonuna
kadar da dayan›rlarsa cennete
kabul edilecekler, böylece Tanr›’yla sonsuz bir mutluluk durumunda yaﬂayacaklard›r. Ah
hat›rlay›n, hat›rlay›n ki bu ﬂeyler do¤rudur; çünkü bunlar›
Rab Tanr› söylemiﬂtir.
3. BÖLÜM
Kral Benyamin konuﬂmas›n› sürdürür — Her ﬂeye gücü yeten Rab
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çamurdan bir bedende insanlar›n
aras›nda hizmet edecektir — Dünyan›n günahlar›na kefaret ederken
bütün gözeneklerinden kan gelecektir — Kurtuluﬂu sa¤layacak tek
isim, O’nun ismidir — ‹nsanlar
do¤al insanl›¤› b›rak›p kefaret yoluyla Aziz olabilirler — Kötülerin
azab› ateﬂ ve kükürt gölü gibi olacakt›r. m.ö. tahminen 124 y›l›.
Ve kardeﬂlerim, tekrar dikkatinizi çekmek isterim; çünkü size
söyleyece¤im birkaç ﬂey daha
var; çünkü iﬂte, size ileride olacaklarla ilgili söyleyece¤im
baz› ﬂeyler var.
2 Ve size söyleyeceklerim bana
Tanr›’n›n bir mele¤i taraf›ndan
bildirildi. Ve bana: “Uyan!”
dedi; ve ben de uyand›m; ve
iﬂte melek önümde duruyordu.
3 Ve bana ﬂöyle dedi: Uyan ve
sana söyleyece¤im sözleri dinle; çünkü iﬂte, sana büyük bir
sevincin müjdesini bildirmeye
geldim.
4 Çünkü Rab dualar›n› duydu
ve senin do¤rulu¤unu takdir
etti; ve sevinmen için ve bu
haberleri halk›na bildirip onlar
da sevinçle dolsun diye sana
bu müjdeyi bildirmek üzere
beni gönderdi.
5 Çünkü iﬂte, her ﬂeye gücü yeten, tüm sonsuzluktan tüm sonsuzlu¤a kadar gücüyle hüküm
süren, var olmuﬂ ve var olan
Rab’bin, hastalar› iyileﬂtirmek,
ölüleri diriltmek, topallar› yürütmek, körleri gördürmek,
sa¤›rlar› iﬂittirmek ve her türlü
hastal›klar› iyileﬂtirmek gibi
güçlü mucizeler yapmak üzere
gökten insançocuklar›n›n aras›-
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na inip çamurdan bir bedende
yaﬂayaca¤› ve insanlar›n aras›nda yürüyece¤i zaman geliyor
ve çok uzakta de¤ildir.
6 Ve O, cinleri yani insançocuklar›n›n yüre¤inde bar›nan
kötü ruhlar› söküp atacakt›r.
7 Ve iﬂte, ayartmalara ve vücut ac›s›na, açl›¤a, susuzlu¤a
ve yorgunlu¤a, hatta insan›n
ölüm d›ﬂ›nda katlanamayaca¤›
ac›lara katlanacakt›r; çünkü
iﬂte, vücudunun her gözene¤inden kan gelecektir; halk›n›n
kötülükleri ve i¤rençlikleri için
çekece¤i ›st›rap o kadar büyük
olacakt›r.
8 Ve O, ‹sa Mesih, Tanr›’n›n
O¤lu, gö¤ün ve yerin Babas›,
baﬂlang›çtan beri her ﬂeyin Yarat›c›s› olarak ça¤r›lacak ve annesinin ad› Meryem olacakt›r.
9 Ve iﬂte kurtuluﬂun ad›na
iman edilerek insançocuklar›na
gelebilmesi için kendininkilere
gelir; ve bütün bunlardan sonra bile, O’nu bir insan olarak
görüp O’nda cin oldu¤unu söyleyecekler ve O’nu kamç›lay›p
çarm›ha gereceklerdir.
10 Ve üçüncü gün O, ölülerin
aras›ndan dirilecek; ve iﬂte,
dünyay› yarg›lamak üzere duracakt›r; ve iﬂte, bütün bunlar
insançocuklar›n›n üzerine adil
bir yarg›n›n gelmesi için yap›lm›ﬂt›r.
11 Çünkü iﬂte ve ayn› zamanda
O’nun kan›, Adem’in suçuyla
düﬂenlerin, Tanr›’n›n kendileriyle ilgili iste¤ini bilmeden
ölenlerin ya da bilmeden günah
iﬂleyenlerin günahlar›na da kefaret edecektir.
12 Fakat Tanr›’ya baﬂ kald›rd›-

Mosiya 3:6–18
¤›n› bilenin vay haline, vay haline! Çünkü kurtuluﬂ, tövbe ve
Rab ‹sa Mesih’e iman olmadan
böyle bir kiﬂiye gelmeyecektir.
13 Ve Rab Tanr›, bu ﬂeyleri her
sülaleye, ulusa ve dile bildirmek için kutsal peygamberlerini bütün insançocuklar›n›n
aras›na gönderdi; böylece Mesih’in gelece¤ine inanan herkes
günahlar›n›n ba¤›ﬂlanmas›n›
elde edebilir ve Mesih daha
ﬂimdiden aralar›na gelmiﬂ gibi
çok büyük bir sevinçle sevinebilirler.
14 Yine de Rab Tanr›, halk›n›n
dik kafal› bir halk oldu¤unu
gördü ve onlara bir yasa, hatta
Musa yasas›n› verdi.
15 Ve O’nun geliﬂiyle ilgili birçok iﬂaretler ve mucizeler ve
simgeler ve gölgeler gösterdi; ve
kutsal peygamberler de Mesih’in geliﬂinden onlara söz ettiler;
ve yine de onlar yüreklerini
kat›laﬂt›rarak Musa yasas›n›n
O’nun kan›n›n kefareti arac›l›¤›yla olmadan hiçbir iﬂe yaramayaca¤›n› anlayamad›lar.
16 Ve hatta, e¤er küçük çocuklar günah iﬂleyebilselerdi, kurtar›lamayacaklard›; fakat size
derim ki onlar kutsanm›ﬂlard›r;
çünkü iﬂte, Adem’de ya da tabiatlar› gere¤i düﬂerler, ama
Mesih’in kan› onlar›n günahlar›na da kefaret eder.
17 Ve ayr›ca size derim ki insançocuklar›na kurtuluﬂun gelece¤i baﬂka hiçbir ad, baﬂka
hiçbir yol veya imkân verilmeyecektir; kurtuluﬂ yaln›zca her
ﬂeye gücü yeten Rab Mesih’in
ad› ve arac›l›¤›yla gelecektir.
18 Çünkü iﬂte, O yarg›lar ve

Mosiya 3:19–27
O’nun yarg›lamas› adildir; ve
çocukluk ça¤›nda ölen küçük
çocuklar mahvolmazlar; ancak
insanlar kendilerini alçalt›p küçük bir çocuk gibi olmad›kça ve
kurtuluﬂun her ﬂeye gücü yeten Rab Mesih’in kefaret edici
kan› sayesinde ve arac›l›¤›yla
geldi¤ine, geliyor oldu¤una ve
gelece¤ine inanmad›kça, kendi
ruhlar›na lanet içerler.
19 Çünkü do¤al insan, Tanr›’ya
düﬂmand›r ve Adem’in düﬂüﬂünden beri bu böyle olmuﬂtur;
ve Kutsal Ruh’un uyar›lar›na
uyup do¤al insanl›¤› üzerinden atmad›kça ve Rab Mesih’in
kefaretinin sayesinde bir aziz
olmad›kça ve bir çocuk gibi uysal, yumuﬂak huylu, alçakgönüllü, sab›rl›, sevgi dolu,
Rab’bin kendisine uygun gördü¤ü her ﬂeye uymaya istekli,
ayn› babas›na itaat eden bir çocuk gibi olmad›kça sonsuza dek
her zaman böyle kalacakt›r.
20 Ve ayr›ca size derim ki
Kurtar›c›’n›n bilgisinin bütün
uluslar›n, sülalelerin, dillerin
ve halklar›n aras›nda yay›laca¤› zaman gelecektir.
21 Ve iﬂte o zaman gelince,
küçük çocuklar›n d›ﬂ›nda, tövbe etmeyen ve her ﬂeye gücü
yeten Rab Tanr›’n›n ad›na
iman etmeyen hiçbir kimse
Tanr›’n›n önünde suçsuz bulunmayacakt›r.
22 Ve hatta ﬂu an, halk›na
Tanr›n Rab’bin sana emretmiﬂ
oldu¤u sözleri ö¤retti¤inde, o
zaman bile sana söyledi¤im
sözlere uymadan Tanr›’n›n
gözünde daha suçsuz bulunamazlar.
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23 Ve ﬂimdi ben, Rab Tanr›’n›n
bana emretmiﬂ oldu¤u sözleri
söyledim.
24 Ve Rab ﬂöyle diyor: Onlar
yarg› gününde bu halka karﬂ›
parlayan bir tan›k olarak duracaklard›r; bu nedenle her insan, yapt›¤› iﬂlerin iyi oluﬂuna
ya da kötü oluﬂuna göre yarg›lanacakt›r.
25 Ve yapt›klar› iﬂler kötüyse,
iﬂledikleri suçlar›n ve i¤rençliklerinin korkunç görünümünü
izlemeye gönderileceklerdir; bu
da onlar›n Rab’bin huzurundan
çekilerek bir daha dönemeyecekleri bir sefalet ve sonsuz
iﬂkence durumuna sürüklenmelerine neden olacakt›r; bu yüzden onlar kendi ruhlar›na lanet
içmiﬂlerdir.
26 Bu yüzden, onlar Tanr›’n›n
gazab›n›n kâsesinden içmiﬂlerdir; bu adalet, Adem yasak
meyveden yedi¤i için onun
düﬂmesini reddetmeyen adalet
gibi onlar için daha fazla reddedilemez; bu yüzden, merhametin onlar üzerinde sonsuza
kadar hiçbir hakk› olamaz.
27 Ve onlar›n azab›, alevleri
sönmeyen ve duman› sonsuza
dek daima yükselen bir ateﬂ ve
kükürt gölü gibi olacakt›r. Rab
bana böyle emretti. Amin.
4. BÖLÜM
Kral Benyamin konuﬂmas›n› sürdürür—Kurtuluﬂ kefaretten dolay›
gelir — Kurtulmak için Tanr›’ya
inan›n — Sad›k kalarak günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlan›n — Varl›¤›n›z›
yoksullarla paylaﬂ›n — Her ﬂeyi
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ak›ll› ve düzenli bir ﬂekilde yap›n.
m.ö. tahminen 124 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Kral
Benyamin, Rab’bin bir mele¤i
taraf›ndan kendisine bildirilen
sözleri söylemeyi bitirdi¤i zaman kalabal›¤a göz gezdirdi
ve iﬂte onlar, üzerlerine gelen
Rab’bin korkusundan dolay›
yere kapanm›ﬂlard›.
2 Ve kendilerini bedensel
durumlar›nda, yerin tozundan
bile daha az de¤erde görmüﬂlerdi. Ve hep bir a¤›zdan hayk›rarak ﬂöyle dediler: Ah bize
merhamet eyle ve Mesih’in
kefaret kan›n› bize uygula ki
günahlar›m›z ba¤›ﬂlans›n ve
yüreklerimiz paklans›n; çünkü
biz gö¤ü, yeri ve her ﬂeyi yaratan, insançocuklar›n›n aras›na
gelecek olan Tanr›’n›n O¤lu ‹sa
Mesih’e inan›yoruz.
3 Ve öyle oldu ki onlar bu sözleri söyledikten sonra Rab’bin
Ruhu onlar›n üzerine geldi ve
onlar sevinçle doldular; çünkü
Kral Benyamin’in kendilerine
söyledi¤i sözlere göre, gelecek
olan ‹sa Mesih’e duyduklar›
büyük inançtan dolay› günahlar›ndan ba¤›ﬂlanarak vicdanlar›
huzur buldu.
4 Ve Kral Benyamin tekrar a¤z›n› açt› ve ﬂöyle diyerek onlara
konuﬂmaya baﬂlad›: Dostlar›m
ve kardeﬂlerim, akrabalar›m
ve halk›m, tekrar dikkatinizi
çekmek istiyorum ki, sizlere
konuﬂaca¤›m sözlerimin geri
kalan bölümünü de duyup anlayas›n›z.
5 Çünkü iﬂte, e¤er Tanr›’n›n
iyili¤inin bilgisi ﬂu anda sizi
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hiçli¤inizin, de¤ersizli¤inizin ve
düﬂmüﬂ olma durumunuzun
duygusuna uyand›rm›ﬂsa —
6 Size söylerim, Tanr›’n›n insançocuklar›na olan iyili¤inin
ve O’nun eﬂsiz gücünün ve hikmetinin ve sabr›n›n ve tahammülünün ve ayn› zamanda
Rab’be güvenene ve O’nun
emirlerini yerine getirmek için
canla baﬂla çal›ﬂana ve hayat›n›n
sonuna kadar, ölümlü bedenin
hayat›n› kastediyorum, inanmaya devam edene kurtuluﬂun
gelebilece¤i dünyan›n kuruluﬂundan beri haz›rlanm›ﬂ olan
kefaretin bilgisine eriﬂtiyseniz—
7 ﬁöyle derim ki Adem’in düﬂüﬂünden beri yaﬂam›ﬂ olan ya
da yaﬂamakta olan ya da dünyan›n sonuna kadar yaﬂayacak
bütün insanl›k için dünyan›n
kuruluﬂundan beri haz›rlanm›ﬂ
olan kefaret arac›l›¤›yla kurtuluﬂa kavuﬂan insan budur.
8 Ve kurtuluﬂ bu yolla gelir.
Ve sözü edilen bu kurtuluﬂtan
baﬂka bir kurtuluﬂ yoktur; size
söyledi¤im koﬂullar›n d›ﬂ›nda
da insan›n kurtulaca¤› baﬂka
hiçbir koﬂul yoktur.
9 Tanr›’ya inan›n; O’nun varl›¤›na ve hem gökteki, hem de
yerdeki her ﬂeyi yaratt›¤›na inan›n; O’nun hem gökte, hem de
yerde bütün hikmete ve kudrete
sahip oldu¤una inan›n; Rab’bin
anlayabildi¤i her ﬂeyi insan›n
anlamad›¤›na inan›n.
10 Ve yine günahlar›n›zdan
vazgeçerek tövbe etmeniz ve
Tanr›’n›n önünde kendinizi
alçaltman›z gerekti¤ine inan›n;
ve yüre¤inizden içtenlikle sizi
ba¤›ﬂlamas›n› dileyin; ve ﬂimdi
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bütün bunlara inan›yorsan›z,
bunlar› yapmaya dikkat edin.
11 Ve daha önce söyledi¤im
gibi size yine diyorum ki ruhlar›n›z›n büyük bir sevinçle coﬂmas›na neden olan Tanr›’n›n
yüceli¤inin bilgisine eriﬂmiﬂseniz ya da O’nun iyili¤ini bilip
sevgisini tatm›ﬂsan›z ve hatta
günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlanm›ﬂsan›z, o halde sizlerden Tanr›’n›n
büyüklü¤ünü ve kendi hiçli¤inizi ve O’nun siz de¤ersiz yarat›l›ﬂa olan iyili¤ini ve sabr›n›
hat›rlaman›z› ve bunu her zaman akl›n›zda tutarak her gün
Rab’bin ad›n› anman›z› ve mele¤in a¤z›ndan gelece¤i bildirileni
inançla bekleyerek kendinizi alçakgönüllülü¤ün derinliklerine
kadar alçaltman›z› dilerim.
12 Ve iﬂte, size derim ki e¤er
böyle hareket edecek olursan›z,
her zaman sevineceksiniz ve
Tanr›’n›n sevgisiyle dolarak her
zaman günahlar›n›z›n ba¤›ﬂlanmas›n› elde edeceksiniz; ve sizi
yaratan›n yüceli¤inin bilgisinde
ya da adil ve gerçek olan›n bilgisinde büyüyeceksiniz.
13 Ve böylece birbirinizi incitmek düﬂüncesinde olmay›p huzur içinde her insana hakk›n›
vererek yaﬂayacaks›n›z.
14 Ve çocuklar›n›z› aç ya da
ç›plak b›rakmayacaks›n›z; onlar›n Tanr›’n›n yasalar›n› çi¤nemesine ve birbirleriyle dövüﬂüp
at›ﬂmalar›na ve atalar›m›z›n
sözünü etti¤i, günah›n efendisi, bütün do¤rulu¤un düﬂman›
olan ﬂeytana ya da kötü ruha
hizmet etmelerine izin vermeyeceksiniz.
15 Fakat onlara do¤ruluk ve
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a¤›rbaﬂl›l›k yollar›nda yürümelerini ö¤reteceksiniz; birbirlerini
sevmelerini ve birbirlerine hizmet etmelerini ö¤reteceksiniz.
16 Ve ayn› zamanda siz kendiniz, yard›m›n›za muhtaç olanlara yard›m edeceksiniz; mal›n›zdan muhtaç olana vereceksiniz;
ve size el açan dilenciyi eli boﬂ
gönderip onun mahvolmas›na
izin vermeyeceksiniz.
17 Belki ﬂöyle diyeceksiniz: Bu
adam› sefalete düﬂüren kendisidir; onun için elimi saklay›p ona
yiyece¤imden vermeyece¤im ve
s›k›nt›s›n› gidermek için mal›mdan da vermeyece¤im; çünkü o
cezas›n› hak etmiﬂtir.
18 Fakat size derim ki: Ey insan, her kim böyle davran›rsa, o
kiﬂinin tövbe etmesi için büyük
bir neden ortaya ç›km›ﬂt›r; ve
kendisi yapt›klar›ndan tövbe
etmezse, sonsuza dek mahvolacakt›r; ve o kiﬂinin Tanr›’n›n
Krall›¤› ile hiçbir ilgisi yoktur.
19 Çünkü iﬂte, hepimiz dilenci
de¤il miyiz? Hepimiz elimizdeki mallar için, hem yiyece¤imiz
hem giyece¤imiz ve alt›n›m›z
ve gümüﬂümüz ve her türden
çeﬂitli zenginliklerimiz için
ayn› Varl›¤a, yani Tanr›’ya ba¤l›
de¤il miyiz?
20 Ve iﬂte, ﬂu an bile, Tanr›’n›n
ad›n› an›yor ve günahlar›n›z›n
ba¤›ﬂlanmas› için O’na dileniyorsunuz. Ve O sizi boﬂuna
yalvartt› m›? Hay›r! Ruhunu
üzerinize döktü ve yüreklerinizi sevinçle doldurdu; ve
sevincinizin büyüklü¤ünden
diliniz tutuldu ki söyleyecek
söz bulamad›n›z.
21 Ve ﬂimdi, sizi yaratan;
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hayat›n›z, sahip oldu¤unuz her
ﬂey ve kendiniz için muhtaç
oldu¤unuz Tanr›, alaca¤›n›za
inanarak, imanla istedi¤iniz
do¤ru olan her ﬂeyi size lütfedip
veriyorsa, o zaman elinizdeki
mallar› birbirinize ne kadar çok
vermeniz gerekir.
22 Ve e¤er siz, ölmemek için
mal›n›zdan isteyip sizden ricada
bulunan kimseyi yarg›lar ve onu
suçlarsan›z, size ait olmayan,
ama Tanr›’ya ait olan mal›n›z›
esirgedi¤iniz için sizin suçlu
bulunman›z ne kadar daha âdil
olacakt›r; yaﬂam›n›z da Tanr›’ya
aittir; ve buna ra¤men ne dua
ediyorsunuz ne de yapt›klar›n›zdan tövbe ediyorsunuz.
23 Size söylüyorum, vay o insan›n haline! Çünkü onun mal›
da kendisiyle birlikte yok olacakt›r ve ﬂimdi, bunlar› dünya
mal›na göre zengin olanlara
söylüyorum.
24 Ve yine, elinde olmayan ve
buna ra¤men günden güne yaﬂayan siz fakirlere söylüyorum;
elinde olmad›¤› için dilenciyi
geri çeviren sizleri kastediyorum. Yüre¤inizden: “Veremiyorum, çünkü elimde yok, ama
olsayd› verirdim!” demenizi
diliyorum.
25 Ve ﬂimdi, e¤er yüre¤inizden
böyle söylerseniz, suçsuz kal›rs›n›z; yoksa suçlan›rs›n›z ve suçlanman›z âdil olur. Çünkü size
verilmeyene göz dikiyorsunuz.
26 Ve ﬂimdi, size söyledi¤im
bu sözlerin hat›r› için — yani
Tanr›’n›n önünde kusursuz
yürüyebilmeniz ve her gün günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlanabilmeniz için — mal›n›zdan fakirlere
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vererek, herkesin kendi imkânlar›na göre aç› doyurmak, ç›pla¤› giydirmek, hastay› ziyaret
etmek gibi hem manevi, hem
de maddi olarak, ihtiyaçlar›na
göre onlar›n yard›mlar›na koﬂmas›n› diliyorum.
27 Ve bütün bunlar›n ak›ll› ve
düzenli bir ﬂekilde yap›lmas›na dikkat edin; çünkü insan›n
gücü yetti¤inden daha h›zl› koﬂmas› gerekli de¤ildir. Ama yine
de onun gayretli olmas› gerekir
ki ödülü kazanabilsin; onun
için her ﬂeyin düzenli bir ﬂekilde yap›lmas› gerekir.
28 Ve ﬂunu hat›rlaman›z› dilerim ki aran›zdan kim komﬂusundan ödünç bir ﬂey al›rsa,
ald›¤›n› anlaﬂt›¤› biçimde geri
versin; aksi takdirde günah iﬂlersiniz; ve belki komﬂunuzu
da günaha sokars›n›z.
29 Ve son olarak, size günah
iﬂleyebilece¤iniz yollar›n hepsini söyleyemiyorum; çünkü o kadar çok çeﬂitli yollar ve yöntemler vard›r ki hepsini sayamam.
30 Fakat ﬂu kadar›n› söyleyebilirim ki ömrünüzün sonuna
kadar kendinize ve düﬂüncelerinize ve sözlerinize ve hareketlerinize dikkat etmezseniz ve
Tanr›’n›n emirlerine uymazsan›z Rabbimiz’in geliﬂiyle ilgili
olarak duyduklar›n›za inanmaya devam etmezseniz mahvolursunuz. Ve ﬂimdi, ey insan
bunlar› hat›rla ki yok olma!
5. BÖLÜM
Azizler iman yoluyla Mesih’in
o¤ullar› ve k›zlar› olurlar — O
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zaman Mesih’in ad›yla an›l›rlar
— Kral Benyamin onlar› iyi iﬂler
yapmakta kararl› olmaya ve sars›lmamaya teﬂvik eder. m.ö. tahminen
124 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Kral
Benyamin halk›na böyle konuﬂtuktan sonra, söyledi¤i sözlere
halk›n›n inan›p inanmad›¤›n›
halk›ndan ö¤renmek isteyerek
aralar›na haber sald›.
2 Ve hepsi bir a¤›zdan hayk›rarak ﬂöyle dediler: Evet, bize
söyledi¤in bütün sözlere inan›yoruz; ve ayr›ca onlar›n kesinlikle do¤ru oldu¤unu biliyoruz;
çünkü her ﬂeye gücü yeten
Rab’bin Ruhu bizim içimizde
ya da yüreklerimizde öylesine
büyük bir de¤iﬂiklik yapt› ki
art›k içimizde kötülük yapmak
için hiçbir istek kalmad›, ancak
sürekli olarak iyilik yapmak
istiyoruz.
3 Ve biz, kendimiz de Tanr›’n›n
sonsuz iyili¤i ve Ruhu’nun belirtileri sayesinde ileride olacaklar›n harika görüntülerini gördük; ve e¤er uygun olsayd›, her
konuda peygamberlik ederdik.
4 Ve kral›m›z›n bize söyledi¤i
ﬂeylere olan inanc›m›z, bu yüce
bilgiyi bize getirdi; bu yüzden
çok büyük bir sevinçle seviniyoruz.
5 Ve biz O’nun iste¤ini yerine
getirmek için Tanr›m›zla seve
seve bir antlaﬂma yapmak ve
ömrümüzün geri kalan günlerinde O’nun bize emredece¤i
her konuda emirlerine itaat
etmek istiyoruz; öyle ki melek
taraf›ndan sözü edilen hiç
bitmeyen iﬂkenceyi üzerimize
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getirmeyelim ve Tanr›’n›n gazab›n›n barda¤›ndan içmeyelim.
6 Ve ﬂimdi, bunlar Kral Benyamin’in onlardan duymak istedi¤i sözlerdi; ve bu yüzden onlara
ﬂöyle dedi: Siz benim duymak
istedi¤im sözleri söylediniz ve
yapt›¤›n›z bu antlaﬂma do¤ru
bir antlaﬂmad›r.
7 Ve ﬂimdi, yapt›¤›n›z bu antlaﬂmadan dolay›, sizler Mesih’in
çocuklar›, O’nun o¤ullar› ve k›zlar› olarak ça¤r›lacaks›n›z; çünkü iﬂte, bugün O sizin manevi
baban›z oldu; çünkü siz O’nun
ad›na inanmakla yüreklerinizin
de¤iﬂti¤ini söylüyorsunuz; bu
yüzden O’ndan do¤arak, O’nun
o¤ullar› ve k›zlar› oldunuz.
8 Ve bu baﬂ›n alt›nda özgürlü¤ünüze kavuﬂtunuz ve size
özgürlü¤ünüzü verecek baﬂka
hiçbir baﬂ yoktur. Kurtuluﬂu
getirecek baﬂka hiçbir ad verilmemiﬂtir; bu nedenle Tanr›’yla
antlaﬂma yapan herkesin Mesih’in ad›n› üzerinize almas›n›
ve sizlerin hayat›n›z›n sonuna
kadar itaatkâr olman›z› dilerim.
9 Ve öyle olacak ki bunu kim
yaparsa, Tanr›’n›n sa¤›nda bulunacakt›r; çünkü o kiﬂi hangi
adla ça¤r›ld›¤›n› bilecektir; çünkü Mesih’in ad›yla ça¤r›lacakt›r.
10 Ve ﬂimdi, öyle olacak ki
Mesih’in ad›n› kim üzerine almazsa, baﬂka bir adla ça¤r›lmas› gerekir; bu yüzden o kiﬂi,
kendisini Tanr›’n›n solunda
bulacakt›r.
11 Ve ﬂunu da hat›rlaman›z›
diliyorum ki size verece¤imi
söyledi¤im bu ad yasalara karﬂ›
gelmedi¤iniz sürece hiç silinmeyecek bir add›r; bu yüzden yasa-
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lar› çi¤nemekten sak›n›n ki bu
ad yüreklerinizden silinmesin.
12 Size söylüyorum, bu ad›
her zaman yüreklerinizde yaz›l› tutup hat›rlaman›z› dilerim;
böylece Tanr›’n›n solunda bulunmazs›n›z, ama ça¤r›laca¤›n›z
sesi ve ayn› zamanda O’nun sizi
ça¤›raca¤› ad› duyup tan›rs›n›z.
13 Çünkü bir insan hizmet etmedi¤i ve kendisine yabanc›
olan ve kalbinin düﬂüncelerinden ve amaçlar›ndan uzak olan
efendisini nas›l tan›yabilir?
14 Ve yine, insan komﬂusuna
ait bir eﬂe¤i al›r da, onu yan›nda
tutar m›? Size derim: Hay›r, eﬂe¤in sürüsünün aras›nda otlamas›na bile izin vermez; tersine
onu oradan uzaklaﬂt›r›p d›ﬂar›
atar. Size derim ki ça¤r›ld›¤›n›z
ad› bilmezseniz, sizin aran›zda
da öyle olacakt›r.
15 Bu yüzden kararl› ve sars›lmaz olman›z› ve her zaman bol
bol iyi iﬂler yapman›z› dilerim;
böylece Mesih, her ﬂeye gücü
yeten Rab Tanr›, sizi kendisinin
olarak mühürler; böylece cennete getirilerek sonsuz kurtuluﬂa
ve ebedi yaﬂama, gökteki ve
yerdeki her ﬂeyi yaratan, her
ﬂeyin üzerindeki Tanr›’n›n hikmeti ve kuvveti ve adaleti ve
merhameti sayesinde sahip
olursunuz. Amin.
6. BÖLÜM
Kral Benyamin halk›n adlar›n›
kaydeder ve onlara ö¤retmek üzere
rahipler atar—Mosiya adil bir kral
olarak hüküm sürer. m.ö. tahminen 124–121 y›llar›.

Ve ﬂimdi, Kral Benyamin halka
yapt›¤› konuﬂmas›n› bitirdikten
sonra, Tanr›’n›n emirlerini tutmak üzere O’nunla antlaﬂmaya
giren herkesin ad›n› kaydetmeyi uygun gördü.
2 Ve öyle oldu ki küçük çocuklar›n d›ﬂ›nda antlaﬂmaya girmeyen ve Mesih’in ad›n› üzerine
almayan hiç kimse yoktu.
3 Ve yine, öyle oldu ki Kral
Benyamin bütün bu ﬂeyleri bitirdikten ve o¤lu Mosiya’y›
halk›n›n üzerine bir yönetici ve
kral olarak kutsad›ktan ve krall›¤›n tüm sorumlulu¤unu ona
verdikten ve ayr›ca halka ö¤retmen olacak ve ettikleri yemini
onlara hat›rlatmaya teﬂvik edecek rahipler atad›ktan sonra,
böylece halk Tanr›’n›n emirlerini duyup ö¤renebilecekti, toplanan kalabal›¤› u¤urlad›; ve
herkes ailesiyle birlikte kendi
evine döndü.
4 Ve Mosiya, babas›n›n yerine
ülkeyi yönetmeye baﬂlad›. Ve
otuz yaﬂ›ndayken kral oldu;
Lehi’nin Yeruﬂalem’den ayr›l›ﬂ›ndan sonra yaklaﬂ›k olarak
tam dört yüz yetmiﬂ alt› y›l
geçmiﬂti.
5 Ve Kral Benyamin üç y›l daha
yaﬂad› ve öldü.
6 Ve öyle oldu ki Kral Mosiya,
Rab’bin yolunda yürüdü ve
O’nun yasalar›na ve kurallar›na uyup her konuda Rab’bin
kendisine verdi¤i emirleri yerine getirdi.
7 Ve Kral Mosiya halk›na topra¤› ekip biçtirdi. Ve ayn› zamanda kendisi de topra¤› iﬂledi;
böylece halk›na yük olmak istemiyor, her konuda babas›n›n
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izinden yürümek istiyordu. Ve
üç y›l boyunca bütün halk› aras›nda hiçbir çekiﬂme olmad›.
7. BÖLÜM
Ammon, Limhi’nin kral oldu¤u
Lehi-Nefi ülkesini bulur — Limhi’nin halk› Lamanl›lar’a tutsak
olmuﬂtur — Limhi, halk›n›n geçmiﬂini anlat›r — Bir peygamber
(Abinadi), Mesih’in her ﬂeyin
Tanr›s› ve Babas› oldu¤una dair
tan›kl›k etmiﬂtir — Pislik ekenler
kas›rga biçecek, Rab’be güvenenler ise kurtulacakt›r. m.ö. tahminen 121 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Kral
Mosiya ard› ard›na bar›ﬂ içinde
geçen üç y›ll›k bir süreden sonra, Lehi-Nefi ülkesine ya da
Lehi-Nefi ﬂehrine yaﬂamak üzere göç eden halka ne oldu¤unu
bilmek istiyordu; çünkü Kral
Mosiya’n›n halk›, Zarahemla ülkesini terk etmelerinden bu
yana onlardan hiçbir haber alamam›ﬂlard›; bu yüzden halk,
kral› bu konuda rahat b›rakm›yordu.
2 Ve öyle oldu ki Kral Mosiya
en güçlü adamlar›ndan on alt›s›n›n Lehi-Nefi ülkesine ç›k›p
kardeﬂlerinin durumunu araﬂt›rmalar›na izin verdi.
3 Ve öyle oldu ki ertesi sabah
yanlar›na Ammon ad›nda birini
alarak yukar› ç›kmaya baﬂlad›lar; Ammon, Zarahemla’n›n
soyundan geliyordu ve güçlü
kuvvetli bir adamd›; ve ayr›ca
onlar›n lideriydi.
4 Ve ﬂimdi, Lehi-Nefi ülkesine
gitmek için çölde hangi yolu
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izlemeleri gerekti¤ini bilmiyorlard›; bu yüzden, günlerce çölde
dolaﬂ›p durdular; hatta k›rk gün
dolaﬂ›p durdular.
5 Ve k›rk gün dönüp dolaﬂt›ktan sonra ﬁilom ülkesinin kuzeyindeki bir tepeye vard›lar
ve orada çad›rlar›n› kurdular.
6 Ve Ammon yan›na kardeﬂlerinden üçünü ald›; ve onlar›n
isimleri Amaleki, Helem ve
Hem idi; ve onlar Nefi ülkesine
indiler.
7 Ve iﬂte, orada Nefi ülkesindeki ve ﬁilom ülkesindeki halk›n
kral›yla karﬂ›laﬂt›lar; ve kral›n
muhaf›zlar› taraf›ndan çevreleri
sar›l›p yakaland›lar ve ba¤lan›p
hapse at›ld›lar.
8 Ve öyle oldu ki iki gün hapiste kald›ktan sonra yeniden
kral›n huzuruna getirildiler ve
ipleri çözüldü; ve kral›n önünde
durdular ve kral›n kendilerine
soraca¤› sorulara cevap vermelerine izin verildi, daha do¤rusu
emredildi.
9 Ve kral onlara ﬂöyle dedi:
‹ﬂte, ben Zarahemla ülkesinden
ç›k›p atalar›n›n topra¤› olan
bu ülkeyi miras almaya gelen
halk›n oyuyla kral seçilen
Zenif’in o¤lu olan Nuh’un o¤lu
Limhi’yim.
10 Ve ﬂimdi, ben kendim muhaf›zlar›mla kap›n›n d›ﬂ›nda
dururken ﬂehrin surlar›na kadar
sokulmaya neden cesaret etti¤inizi bilmek istiyorum.
11 Ve ﬂimdi, bundan dolay›
sizi sorguya çekebilmek için
can›n›z› ba¤›ﬂlad›m; yoksa muhaf›zlar›ma sizleri öldürmelerini emredecektim. Konuﬂman›za izin verilmiﬂtir.
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12 Ve ﬂimdi, Ammon konuﬂmas›na izin verildi¤ini görünce, ileri ç›k›p kral›n önünde
e¤ildi ve do¤rulurken ﬂöyle dedi: Ey kral, Tanr›’n›n önünde
çok minnettar›m ki bugün hâlâ
sa¤›m ve konuﬂmama izin verildi; ve ben cesaretle konuﬂmaya
çal›ﬂaca¤›m.
13 Çünkü, beni tan›m›ﬂ olsayd›n›z eminim ki bu iplerle
ba¤lanmama izin vermezdiniz.
Çünkü ben Ammon’um ve
Zarahemla soyundan geliyorum; ve Zarahemla ülkesinden
buraya Zenif’in ülkemizden
al›p götürdü¤ü kardeﬂlerimize
ne oldu¤unu araﬂt›rmak için
geldim.
14 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Limhi, Ammon’un sözlerini duyduktan sonra çok sevinerek
ﬂöyle dedi: ﬁimdi, kesinlikle
biliyorum ki Zarahemla ülkesinde olan kardeﬂlerimiz hâlâ
yaﬂ›yor. Ve ﬂimdi bunu kutlayaca¤›m ve yar›n da halk›ma bunu
kutlamalar›n› emredece¤im.
15 Çünkü iﬂte, biz Lamanl›lar’›n tutsa¤›y›z ve katlan›lmas› güç vergiler ödüyoruz. Ve
ﬂimdi iﬂte, kardeﬂlerimiz bizi
tutsakl›ktan, yani Lamanl›lar’›n elinden kurtaracak ve biz
onlar›n kölesi olaca¤›z; çünkü
Lamanl›lar’›n kral›na haraç
ödemektense, Nefililer’in kölesi olmak daha iyidir.
16 Ve ﬂimdi, Kral Limhi muhaf›zlar›na bir daha Ammon’u ve
kardeﬂlerini hiç ba¤lamamalar›n› emretti ve onlar›n ﬁilom’un
kuzeyindeki tepeye gidip di¤er
kardeﬂlerini de ﬂehre getirmelerini sa¤lad›; böylece yiyip bir
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ﬂeyler içtikten sonra yol yorgunluklar›n› at›p dinlenebilirlerdi;
çünkü birçok zorluklara katlanm›ﬂlard›; açl›k, susuzluk çekmiﬂler ve çok yorulmuﬂlard›.
17 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki ertesi
gün Kral Limhi, bütün halk›n›n
aras›na, kendisinin onlara konuﬂaca¤› sözleri dinlemeleri için
tap›nakta toplanmalar›n› söyleyen bir bildiri gönderdi.
18 Ve öyle oldu ki onlar bir araya topland›klar›nda, onlara ﬂu
ﬂekilde konuﬂtu ve dedi: Ey siz
halk›m! Baﬂ›n›z› kald›r›p teselli
olun; çünkü iﬂte, her ne kadar
onca çabalar›m›z boﬂa gitmiﬂ
olsa bile, bundan böyle düﬂmanlar›m›za boyun e¤meyece¤imiz
zaman gelmiﬂtir ya da çok
uzakta de¤ildir; ancak verilmesi gereken son bir savaﬂ›n daha
kald›¤›na inan›yorum.
19 Bu yüzden, baﬂ›n›z› dik tutup sevinin ve Tanr›’ya güvenin;
O Tanr›, ‹brahim’in, ‹shak’›n ve
Yakup’un Tanr›s› ve ayr›ca ‹srail
çocuklar›n› M›s›r ülkesinden ç›kar›p onlar›n K›z›ldeniz’i kuru
zemin üzerinde geçmelerini sa¤layan ve çölde yok olmamalar›
için onlar› man ile besleyen
Tanr›’d›r; ve onlar için daha
birçok ﬂey yapm›ﬂt›r.
20 Ve yine, o ayn› Tanr›, atalar›m›z› Yeruﬂalem ülkesinden
ç›karm›ﬂ ve ﬂimdiye kadar halk›n› kollay›p gözetmiﬂtir; ve iﬂte,
yapt›¤›m›z kötülükler ve i¤rençlikler yüzünden bizi tutsakl›¤a
getirmiﬂtir.
21 Ve bugün hepiniz ﬂahitsiniz
ki bu halk›n baﬂ›na kral seçilen
Zenif, atalar›n›n topraklar›n›
miras almak isteyen çok at›lgan
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biriydi; bu yüzden Kral Zenif’le
bir antlaﬂma yaparak ülkenin
bir k›sm›n› ya da Lehi-Nefi ﬂehri
ile ﬁilom ﬂehrini ve çevredeki
topraklar› onun eline b›rakan
Kral Laman’›n kurnazl›¤› ve
çevirdi¤i dolaplarla kand›r›ld›.
22 Ve bütün bunlar› tek bir
amaç için, bu halk› hükmü alt›na al›p köle yapmak için yapt›.
Ve iﬂte, ﬂu an Lamanl›lar’›n kral›na m›s›r›m›z›n ve arpam›z›n
ve hatta her türlü bütün tah›l›m›z›n yar›s›n› ve yeni do¤an
hayvanlar›m›z›n yar›s›n› haraç
olarak ödüyoruz; ve Lamanl›lar’›n kral›, sahip oldu¤umuz
veya mal›m›z mülkümüz olan
her ﬂeyin yar›s›n› bizden zorla
al›yor, yoksa can›m›z› istiyor.
23 Ve ﬂimdi, bu ﬂeylere katlanmak zor de¤il midir? Ve
çekti¤imiz bu dertler büyük
de¤il midir? ﬁimdi iﬂte, yas tutmam›z›n nedeni büyüktür.
24 Evet, size söylüyorum, yas
tutmam›z gereken birçok neden var; çünkü iﬂte kardeﬂlerimizden kaç› öldürülüp kanlar›
boﬂ yere ak›t›lm›ﬂt›r; ve bütün
bunlar iﬂledi¤imiz kötülükler
yüzünden olmuﬂtur.
25 Çünkü bu halk yasalar› çi¤nemeseydi, Rab, onlar›n üzerine
çöken bu büyük felâkete asla
izin vermezdi. Fakat iﬂte, Rab’bin sözlerine kulak vermediler;
ama aralar›nda o kadar çok çekiﬂme ç›km›ﬂt› ki birbirlerinin
kan›n› döktüler.
26 Ve Rab’bin bir peygamberini, evet, onlar›n iﬂledikleri
kötülükleri ve i¤rençlikleri yüzlerine vuran ve gelecekte olacak birçok ﬂeye peygamberlik
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eden, evet, hatta Mesih’in gelece¤ine dair peygamberlik eden
Tanr›’n›n seçilmiﬂ bir adam›n›
öldürdüler.
27 Ve Mesih’in Tanr› oldu¤unu, her ﬂeyin Babas› oldu¤unu
ve insan suretini alaca¤›n› ve
bunun insan›n baﬂlang›çta yarat›ld›¤› surette olaca¤›n› söyledi¤i için ya da baﬂka bir deyiﬂle,
insan›n Tanr›’n›n suretinde yarat›ld›¤›n› ve Tanr›’n›n tene ve
kana bürünüp insançocuklar›n›n aras›na inece¤ini ve yeryüzünde ilerleyece¤ini söyledi¤i için —
28 Ve ﬂimdi, bunu söyledi¤i
için onu öldürdüler; ve onlar›n
yapt›klar› pek çok ﬂey Tanr›’n›n
gazab›n› üzerlerine getirdi. Bu
yüzden tutsakl›k alt›nda olmalar›na ve korkunç ac›larla cezaland›r›lmalar›na kim ﬂaﬂar?
29 Çünkü iﬂte, Rab ﬂöyle dedi:
Yasalar› çi¤nedikleri gün halk›ma yard›m eli uzatmayaca¤›m;
tersine onlara bolluk ve bereketin yollar›n› kapal› tutaca¤›m; ve
iﬂledikleri günahlar önlerinde
tökezleme taﬂ› gibi duracakt›r.
30 Ve yine Rab ﬂöyle diyor:
Halk›m pislik ekerse, saman›n›
kas›rgada toplar ve bunun sonucu zehirdir.
31 Ve yine Rab ﬂöyle diyor:
Halk›m pislik ekerse, derhal
y›k›m getiren do¤u rüzgâr›n›
biçecektir.
32 Ve ﬂimdi, iﬂte, Rab’bin sözü
yerine geliyor ve siz vuruluyor, ac›lar çekiyorsunuz.
33 Fakat yürekten Rab’be
döner ve O’na güvenirseniz ve
akl›n›z› kullanarak tüm gayretinizle O’na hizmet ederseniz,
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e¤er bunu yaparsan›z, o zaman
Rab, kendi iste¤i ve keyfine göre
sizi tutsakl›ktan kurtaracakt›r.
8. BÖLÜM
Ammon, Limhi halk›na ö¤retmenlik yapar — Yirmi dört tane Yared
Levhalar› oldu¤unu ö¤renir—Eski
kay›tlar Görenler taraf›ndan tercüme edilir — Görenlik arma¤an›
bütün arma¤anlardan üstündür.
m.ö. tahminen 121 y›l›.
Ve öyle oldu ki Kral Limhi halk›na yapt›¤› konuﬂmas›n› bitirdikten sonra — çünkü onlara
pek çok ﬂey söylemiﬂti ve ben
bunlardan yaln›zca birkaç›n› bu
kitaba yazd›m — halk›na Zarahemla ülkesindeki kardeﬂleri
hakk›nda bildi¤i her ﬂeyi anlatt›.
2 Ve Ammon’u toplanan kalabal›¤›n önüne ç›kard› ve ondan
Zenif’in ülkeden ç›kt›¤› andan
baﬂlay›p Ammon’un ülkeden
ayr›ld›¤› zamana kadar kardeﬂlerinin baﬂ›ndan geçen her ﬂeyi
halka anlatmas›n› istedi.
3 Ve Ammon, Kral Benyamin’in ö¤retti¤i son sözleri de onlara
anlatt› ve söyledi¤i sözlerin hepsini anlamalar› için Kral Limhi’nin halk›na bunlar› aç›klad›.
4 Ve öyle oldu ki Ammon bütün bunlar› yapt›ktan sonra Kral
Limhi, kalabal›¤›n da¤›lmas›na
müsaade ederek herkesi evine
gönderdi.
5 Ve öyle oldu ki Zarahemla
ülkesinden ayr›ld›klar› zamandan beri halk›n kay›tlar›n› içeren
levhalar› okumas› için onlar›n
Ammon’un önüne getirilmesini emretti.

6 ﬁimdi, Ammon levhalar›
okur okumaz, kral ona dil çevirip çeviremedi¤ini sordu; ve
Ammon da ona bilmedi¤ini
söyledi.
7 Ve kral ona ﬂöyle dedi: Halk›m›n çekti¤i s›k›nt›lara üzülerek,
adamlar›mdan k›rk üçünü Zarahemla ülkesini bulmalar› için
çöle yollad›m; öyle ki oradaki
kardeﬂlerimize bizi tutsakl›ktan
kurtarmalar› için yalvaracakt›k.
8 Ve onlar günlerce çölde kayboldular; tüm çabalar›na ra¤men Zarahemla ülkesini bulamad›lar; fakat çok sulak bir
ülkeden geçip her yan› insan
ve hayvan kemikleriyle ve her
türlü y›k›lm›ﬂ binalarla dolu bir
ülkeyi keﬂfettiler; ve ‹srail toplulu¤u kadar kalabal›k bir halk›n
yaﬂad›¤› bir ülkeyi bulup bu
ülkeye geri döndüler.
9 Ve söylediklerinin do¤rulu¤unu kan›tlamak için üzerleri
oyma yaz›larla dolu yirmi dört
levha getirdiler ve bu levhalar
saf alt›ndan yap›lm›ﬂt›.
10 Ve iﬂte, ayr›ca büyük gö¤üs
z›rhlar› getirdiler; ve bunlar pirinç ve bak›rdan yap›lm›ﬂt›; ve
hepsi mükemmel bir ﬂekilde
sa¤lamd›.
11 Ve ayr›ca birçok k›l›ç getirdiler; bunlar›n kabzalar› yoktu,
a¤›zlar› da pastan çürümüﬂtü;
ve ülkede bu levhalar›n üzerindeki yaz›lar› veya dili çevirebilecek hiç kimse yoktur. Bu yüzden
sana söylüyorum: Bunlar› tercüme edebilir misin?
12 Ve yine sana söylüyorum:
Bunlar› tercüme edebilecek birini tan›yor musun? Çünkü bu kay›tlar›n bizim dilimize tercüme
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edilmesini istiyorum; çünkü,
belki de bu kay›tlar bize yok
edilen bu halktan geri kalan bir
kimse olup olmad›¤›n›, bu kay›tlar›n nereden geldi¤ini gösterecektir; veya muhtemelen bize
yok olan bu halk›n hakk›nda bir
ﬂeyler ö¤retecektir; ve ben onlar›n y›k›m›na neyin sebep oldu¤unu bilmek istiyorum.
13 ﬁimdi Ammon ona ﬂöyle
dedi: Ey kral, bu kay›tlar› tercüme edebilecek birini kesinlikle
tan›d›¤›m› söyleyebilirim; çünkü onun elinde bakabilece¤i ve
eski zamandan kalma tüm kay›tlar› okuyup tercüme edebilece¤i bir araç var; ve bu, Tanr›’n›n verdi¤i bir arma¤and›r.
Ve bunlara çeviriciler denir; ve
kendisine emir verilmedikçe
hiç kimse bunlardan bakamaz;
yoksa bakmamas› gereken bir
ﬂeye bakar ve yok olup gider.
Ve bunlardan bakmas› emredilen herkese Görenler denir.
14 Ve iﬂte, Zarahemla ülkesindeki halk›n kral›, bu ﬂeyleri
yapmas› emredilen ve Tanr›’dan
bu yüce arma¤ana sahip olan
adamd›r.
15 Ve kral, bir Gören’in bir
peygamberden daha üstün oldu¤unu söyledi.
16 Ve Ammon, bir Gören’in
vahiy bildiren bir kiﬂi ve ayr›ca
bir peygamber oldu¤unu söyledi; ve Tanr›’n›n gücüne sahip
olacak bir insan›n d›ﬂ›nda — ki
bu güce hiç kimse sahip olamaz — bundan daha büyük bir
arma¤ana hiç kimse sahip olamaz; ama yine de insana Tanr›’dan büyük bir güç verilebilir.
17 Fakat Gören geçmiﬂte olan-
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lar› ve gelecekte olacaklar› bilebilir; ve Görenler’in arac›l›¤›yla
her ﬂey aç›klanacak veya daha
do¤rusu, gizli ﬂeyler aç›kça
gösterilecek ve sakl› ﬂeyler gün
›ﬂ›¤›na ç›kar›lacakt›r; ve onlar›n sayesinde bilinmeyen ﬂeyler bildirilecek ve ayr›ca baﬂka
türlü bilinmesi mümkün olmayan ﬂeyler de onlar taraf›ndan
bildirilecektir.
18 Böylece Tanr›, iman yoluyla
güçlü mucizeler yapmas› için
insana bir yol haz›rlam›ﬂt›r;
onun için bu insan›n kardeﬂlerine büyük faydas› olabilir.
19 Ve ﬂimdi, Ammon bu sözlerini bitirdi¤i zaman, kral çok
sevindi ve Tanr›’ya ﬂükrederek
ﬂöyle dedi: Hiç kuﬂkum yok ki
bu levhalarda büyük bir s›r var
ve bu çeviriciler de kuﬂkusuz
böyle s›rlar›n insançocuklar›na
aç›klanabilmesi için haz›rland›.
20 Ah, Rab’bin iﬂleri ne harikad›r! Ve Rab, halk›na uzun bir
süre nas›l da katlan›r; evet ve
insançocuklar›n›n anlay›ﬂ› nas›l
da kördür ve s›ms›k› kapal›d›r;
çünkü onlar hikmet aramazlar
ve bu hikmetin kendilerini yönetmesini istemezler!
21 Evet, onlar çobanlar›ndan
kaçan ç›lg›n bir sürü gibi oraya
buraya da¤›l›rlar, kovalan›rlar
ve ormandaki hayvanlara yem
olurlar.

Zenif’in Kay›tlar›—Zarahemla ülkesinden ayr›ld›klar› zamandan Lamanl›lar’›n elinden
kurtulduklar› zamana kadar
halk›n›n baﬂ›ndan geçenler.
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9. Bölüm’ün baﬂ›ndan
22. Bölüm’ün sonuna kadar.

9. BÖLÜM
Zenif, Lehi-Nefi ülkesini ele geçirmek için Zarahemla’dan bir gruba
önderlik eder—Lamanl›lar’›n kral›
ülkeyi miras olarak almalar›na izin
verir—Lamanl›lar’la Zenif’in halk›
aras›nda savaﬂ ç›kar. m.ö. tahminen
200–187 y›llar›.
Ben Zenif, Nefililer’in her dilinde e¤itim gördüm ve atalar›m›z›n miras› olan ilk ülke hakk›nda veya bu Nefi ülkesi hakk›nda
bilgim vard›; ve Lamanl›lar’›n
güçleri hakk›nda bilgi toplamak
için Lamanl›lar’›n aras›na bir casus olarak gönderildim; böylece
ordumuz üzerlerine sald›r›p onlar› yok edeceklerdi; fakat onlar›n iyi yan›n› gördü¤üm için bu
insanlar›n yok edilmesine gönlüm raz› olmad›.
2 Bu yüzden, kardeﬂlerimle
çölde tart›ﬂt›m; çünkü baﬂ›m›zdaki yöneticinin onlarla bir antlaﬂma yapmas›ndan yanayd›m;
ama yöneticimiz sert ve kana
susam›ﬂ birisi oldu¤u için benim
öldürülmemi emretti; ancak çok
kan döküldükten sonra kurtar›ld›m; çünkü ordumuzun büyük
bir k›sm› çölde yok oluncaya
kadar kardeﬂ kardeﬂe ve baba
babaya karﬂ› savaﬂt›; ve biz, sa¤
kalanlar, bu olanlar› ölenlerin
eﬂlerine ve çocuklar›na anlatmak için Zarahemla ülkesine
döndük.
3 Ve hâlâ, atalar›m›z›n ülkesini miras almak için aﬂ›r› hevesli
olan ben, ülkeyi ele geçirmek

için gelmek isteyenleri toplad›m
ve ülkeye gitmek üzere yeniden çöle do¤ru yolculu¤umuza
baﬂlad›k; fakat açl›kla ve büyük
ac›larla cezaland›r›ld›k; çünkü
Tanr›m›z Rab’bi hat›rlamakta
yavaﬂt›k.
4 Bununla beraber, günlerce
çölde dönüp dolaﬂt›ktan sonra,
çad›rlar›m›z› kardeﬂlerimizin
öldü¤ü, atalar›m›z›n ülkesine
yak›n bir yere kurduk.
5 Ve öyle oldu ki yan›ma
adamlar›mdan dördünü alarak
bir kez daha ﬂehre girdim ve
kral›n huzuruna ç›kt›m; kral›n
tutumunun ne oldu¤unu bilmek
istiyordum ve halk›mla beraber
ülkeye bar›ﬂ içinde girip giremeyece¤imizi ve oray› al›p alamayaca¤›m›z› bilmek istiyordum.
6 Ve kral›n huzuruna ç›kt›m;
ve kral, benimle Lehi-Nefi ülkesini ve ﬁilom ülkesini alabilece¤ime dair bir antlaﬂma yapt›.
7 Ve halk›na ülkeyi terk etmeleri için emir verdi; ve ben halk›mla beraber buras›n› yurt
edinmek için ülkeye girdik.
8 Ve binalar inﬂa etmeye ve
ﬂehrin surlar›n› onarmaya baﬂlad›k; evet, hatta Lehi-Nefi ve
ﬁilom ﬂehirlerinin surlar›n›
onard›k.
9 Ve topra¤› ekmeye baﬂlad›k,
evet, hatta her çeﬂit tohum, m›s›r tohumu ve bu¤day ve arpa
ve neyas ve ﬂeyum ve her çeﬂit
meyve tohumu ektik; ve ülkede
ço¤al›p bolluk içinde yaﬂamaya baﬂlad›k.
10 ﬁimdi bu, halk›m› köle yapmak için Kral Laman’›n düﬂündü¤ü bir kurnazl›kt› ve çevirdi¤i bir dolapt›; öyle ki yurt
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edinelim diye ülkeyi elimize
teslim etmiﬂti.
11 Bu yüzden öyle oldu ki
ülkeye yerleﬂmemizden on
iki y›l sonra, Kral Laman
huysuzlanmaya baﬂlad›; halk›m›n herhangi bir ﬂekilde
ülkede güçlenmesinden, bize
boyun e¤diremeyece¤inden ve
bizi köle yapamayaca¤›ndan
korkuyordu.
12 ﬁimdi, Lamanl›lar tembel
ve putperest bir halkt›; bu yüzden, bizim elimizin eme¤iyle
kar›nlar›n› t›ka basa doyurmak,
evet, tarlalar›m›zdaki sürülerle
kendilerine ziyafet çekmek için
bizi köle yapmak istiyorlard›.
13 Bu yüzden öyle oldu ki
Kral Laman, halk›n› benim halk›ma sataﬂmas› için k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›; bu nedenle ülkede
savaﬂlar, kavgalar ç›kt›.
14 Çünkü Nefi ülkesindeki
krall›¤›m›n on üçüncü y›l›nda,
uzakta ﬁilom ülkesinin güneyinde, halk›m sürülerini otlat›p onlara su verdikleri ve tarlalar›nda
çal›ﬂt›klar› bir s›rada, kalabal›k
bir Lamanl› ordusu üstlerine
gelip onlar› öldürmeye ve sürülerini ve tarlalar›ndaki m›s›rlar›
al›p götürmeye baﬂlad›.
15 Evet ve öyle oldu ki yakalanmayanlar›n hepsi Nefi ﬂehrine kaçt› ve benden korunmak
için yard›m istediler.
16 Ve öyle oldu ki onlar› yaylar ve oklar, k›l›çlar ve palalar
ve gürzler ve sapanlar ve icat
edebildi¤imiz her çeﬂit silahlarla
donatt›m; ve halk›mla birlikte
Lamanl›lar’a karﬂ› savaﬂmak
üzere ilerledik.
17 Evet, Rab’bin gücüyle La-
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manl›lar’a karﬂ› savaﬂmaya gittik; çünkü ben ve halk›m, bizi
düﬂmanlar›m›z›n elinden kurtarmas› için Rab’be tüm gücümüzle yalvard›k; çünkü atalar›m›z›n
nas›l kurtuldu¤unu hat›rlamak
için uyand›r›lm›ﬂt›k.
18 Ve Tanr› feryad›m›z› duyup
bizim dualar›m›z› cevapland›rd›; ve O’nun gücüyle ilerledik;
evet, Lamanl›lar’a karﬂ› yürüdük ve bir gün ve bir gecede
tam üç bin k›rk üç kiﬂiyi öldürdük; onlar› ülkemizden kovup
at›ncaya kadar öldürmeye devam ettik.
19 Ve ben, ﬂahsen kendi ellerimle ölülerini gömmeye yard›mc› oldum. Ve iﬂte, büyük
bir üzüntü ve kederle iki yüz
yetmiﬂ dokuz kardeﬂimizin öldürülmüﬂ oldu¤unu gördük.
10. BÖLÜM
Kral Laman ölür — Halk› vahﬂî ve
gaddar bir halkt›r ve yanl›ﬂ geleneklere inan›rlar — Zenif ve halk›
onlar› yenilgiye u¤rat›r. m.ö. tahminen 187–160 y›llar›.
Ve öyle oldu ki krall›¤› yeniden
kurmaya baﬂlad›k ve ülkeye tekrar huzur içinde sahip olmaya
baﬂlad›k. Ve Lamanl›lar tekrar
halk›mla savaﬂmaya geldiklerinde, elimde halk›m için silah
olsun diye her çeﬂit savaﬂ silahlar› yapt›rd›m.
2 Ve Lamanl›lar’›n beklenmedik bir anda üzerimize sald›r›p
bizi yok etmemeleri için ülkenin
her yan›na nöbetçiler diktim; ve
böylece halk›m› ve sürülerimi
korudum; ve onlar›n düﬂman-
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lar›m›z›n eline düﬂmesini engelledim.
3 Ve öyle oldu ki y›llarca, evet,
yirmi iki y›l boyunca atalar›m›z›n ülkesi bize miras kald›.
4 Ve erkeklerin topra¤› iﬂleyip
her türlü tah›l ve her türden
çeﬂitli meyve yetiﬂtirmelerini
sa¤lad›m.
5 Ve kad›nlar›n e¤irmelerini
ve emek verip çal›ﬂmalar›n› ve
ç›plakl›¤›m›z› örtmek için her
çeﬂit ince keten, evet ve her türlü bez dokumalar›n› sa¤lad›m;
ve böylece ülkede refaha kavuﬂtuk — böylece yirmi iki y›l
boyunca sürekli huzur içinde
yaﬂad›k.
6 Ve öyle oldu ki Kral Laman
öldü ve onun yerine o¤lu
hüküm sürmeye baﬂlad›. Ve
Laman’›n o¤lu, halk›ma karﬂ›
ayaklanmalar› için halk›n› k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›; bu yüzden
halk›ma sald›rmak için savaﬂ
haz›rl›¤› yapmaya baﬂlad›lar.
7 Fakat halk›m›n üzerine sald›r›p onlar› yok etmemeleri ve
nas›l haz›rland›klar›n› ö¤renip
onlara karﬂ› önlem alabilmek
için ﬁemlon ülkesinin her yan›na casuslar›m› göndermiﬂtim.
8 Ve öyle oldu ki onlar, yaylarla ve oklarla ve k›l›çlarla ve palalarla ve taﬂlarla ve sapanlarla
donanm›ﬂ adamlar›ndan oluﬂan
kalabal›k ordular›yla ﬁilom ülkesinin kuzeyine geldiler; ve
saçlar›n› kaz›tm›ﬂlard›; öyle ki
kafalar› ç›plakt›; ve bellerine
deri bir kuﬂak ba¤lam›ﬂlard›.
9 Ve öyle oldu ki halk›m›n kad›nlar›n› ve çocuklar›n› çölde
saklad›m; ve ayn› zamanda eli
silah tutan bütün yaﬂl› adamla-
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r›m› ve ayr›ca eli silah tutabilen
bütün genç adamlar›m› Lamanl›lar’a karﬂ› savaﬂmalar› için bir
araya toplad›m; ve herkesi yaﬂ›na göre savaﬂ düzenine soktum.
10 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’a
karﬂ› savaﬂmaya gittik; ve ben,
hatta ben bile bu yaﬂl› halimle
Lamanl›lar’la savaﬂmaya gittim.
Ve öyle oldu ki Rab’bin gücüyle savaﬂa gittik.
11 ﬁimdi, Lamanl›lar ne Rab’bi,
ne de Rab’bin gücünü biliyorlard›; bu yüzden kendi güçlerine
güveniyorlard›. Yine de insan
gücü göz önüne al›nd›¤›nda
güçlü bir halkt›lar.
12 Onlar vahﬂi, gaddar ve kana
susam›ﬂ bir halkt›; atalar›n›n
geleneklerine inan›yorlard› —
atalar›n›n iﬂledi¤i kötülükler
yüzünden Yeruﬂalem ülkesinden kovulduklar›n› ve çöldeyken kardeﬂleri taraf›ndan kendilerine haks›zl›k edildi¤ini ve
denizi geçerken de kardeﬂleri
taraf›ndan kendilerine haks›zl›k
edildi¤ine inan›yorlard›;
13 Ve yine, denizi geçtikten
sonra ilk miraslar› olan topraklarda onlara haks›zl›k edilmiﬂti
ve bütün bunlar›n nedeni Nefi’nin, Rab’bin emirlerine onlardan daha sad›k olmas›yd› — bu
yüzden Rab, ona lütuf göstermiﬂti; çünkü Rab, onun dualar›n› iﬂitip cevaplam›ﬂt›; ve çöldeki
yolculuklar›nda önderli¤i o
alm›ﬂt›.
14 Ve kardeﬂleri ise ona öfkelenmiﬂlerdi, çünkü Rab’bin iﬂlerini hiç anlam›yorlard›; ona
sular›n üzerindeyken de öfkelenmiﬂlerdi, çünkü Rab’be karﬂ›
yüreklerini kat›laﬂt›rm›ﬂlard›.
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15 Ve vaadedilen diyara vard›klar›nda, halk›n yönetimini
ellerinden ald›¤›n› söyleyerek
ona yine öfkelenmiﬂler ve onu
öldürmeye çal›ﬂm›ﬂlard›.
16 Ve yine, Rab’bin ona emretti¤i gibi çöle do¤ru yola ç›kt›¤›
için ona öfkelenmiﬂlerdi; ve pirinç levhalara iﬂlenen kay›tlar›
al›p gitti¤i için, onun levhalar›
çald›¤›n› söylüyorlard›.
17 Ve böylece onlar çocuklar›na onlardan nefret etmelerini
ve onlar› öldürmelerini ve
onlar›n mallar›n› çalmalar›n›
ve zorla almalar›n› ve onlar›
ortadan kald›rmak için ne gerekirse yapmalar›n› ö¤rettiler;
bu yüzden Nefi’nin çocuklar›na karﬂ› sonsuz bir nefret
duyuyorlard›.
18 Bu gerçek sebepten dolay›
Laman kral›, kurnazl›¤›yla, yalan söylemedeki ustal›¤›yla ve
tatl› vaadleriyle beni kand›rd›;
sonuçta ben de bu halk›m› bu
ülkeye getirdim; öyle ki onlar›
yok edebilmeleri için; evet ve
y›llarca ülkede bunun ac›s›n›
çektik.
19 Ve ﬂimdi ben Zenif, Lamanl›lar’la ilgili bütün bu ﬂeyleri
halk›ma anlatt›ktan sonra halk›m› Rab’be güvenerek tüm
güçleriyle savaﬂa gitmeleri için
yüreklendirdim; bu yüzden onlarla yüz yüze savaﬂt›k.
20 Ve öyle oldu ki onlar› ülkemizden bir daha sürüp ç›kard›k ve onlar› a¤›r bir yenilgiye
u¤rat›p öldürdük; öldürdüklerimizin say›s› o kadar çoktu ki
saymad›k.
21 Ve öyle oldu ki yeniden kendi ülkemize döndük ve halk›m
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yeniden sürülerini beslemeye
ve topra¤› iﬂlemeye baﬂlad›.
22 Ve ﬂimdi, ben yaﬂland›¤›m
için krall›¤› o¤ullar›mdan birine
b›rakt›m; onun için daha baﬂka
bir ﬂey söylemeyece¤im. Ve Rab
halk›m› kutsas›n. Amin.
11. BÖLÜM
Kral Nuh ülkeyi kötülükle yönetir
— Kar›lar› ve cariyeleriyle e¤lenip
ç›lg›n bir yaﬂam sürer — Abinadi,
halk›n tutsak al›naca¤›na dair peygamberlik eder—Kral Nuh, Abinadi’yi öldürmek ister. m.ö. tahminen
160–150 y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Zenif,
krall›¤› o¤ullar›ndan biri olan
Nuh’a verdi; bu yüzden Nuh,
onun yerine hüküm sürmeye
baﬂlad›; ve Nuh, babas›n›n yolundan yürümedi.
2 Çünkü iﬂte, Tanr›’n›n emirlerini yerine getirmedi, tersine
kendi gönlünün arzular› peﬂinde koﬂtu. Ve çok say›da kar›s› ve
cariyesi vard›. Ve halk›na günah
iﬂletip Rab’bin gözünde i¤renç
olan ﬂeyleri yapt›rd›. Evet ve onlar cinsel ahlaks›zl›klarda bulunup her türlü kötülü¤ü yapt›lar.
3 Ve Nuh, onlar›n sahip olduklar› bütün mallar›n, alt›nlar›n›n ve gümüﬂlerinin beﬂte bir
bölümünü, ziflerinin ve bak›rlar›n›n ve pirinçlerinin ve demirlerinin beﬂte bir bölümünü
ve besili hayvanlar›n›n beﬂte
bir bölümünü ve ayr›ca bütün
tah›llar›n›n beﬂte bir bölümünü
zorla alan bir vergi koydu.
4 Ve bütün bunlar› kendisini
ve kar›lar›n› ve cariyelerini ve
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ayr›ca rahiplerini ve onlar›n
kar›lar›n› ve onlar›n cariyelerini beslemek için yapt›; böylece
krall›¤›n durumunu de¤iﬂtirmiﬂ oldu.
5 Çünkü babas› taraf›ndan atanan rahiplerin hepsini görevden
uzaklaﬂt›rd› ve yerlerine yenilerini, yüreklerindeki gururla
böbürlenenleri atad›.
6 Evet ve böylece onlar tembelliklerinde ve puta taparl›klar›nda ve fuhuﬂlar›nda, Kral
Nuh’un halka yükledi¤i vergilerle beslendiler; böylece halk
kötülü¤ü beslemek için canla
baﬂla çal›ﬂt›.
7 Evet ve kral›n ve rahiplerin
boﬂ, gönül al›c› sözlerine kanan
halk da putperest olmuﬂtu; çünkü halka pohpohlay›c› sözler
söylüyorlard›.
8 Ve öyle oldu ki Kral Nuh
birçok güzel, geniﬂ binalar yapt›rd› ve bunlar› a¤açtan yap›lan
ince iﬂlemelerle ve alt›n ve
gümüﬂ ve demir ve pirinç ve zif
ve bak›r gibi her çeﬂit de¤erli
eﬂyalarla süsledi.
9 Ve kendine geniﬂ bir saray
ve saray›n ortas›na da bir taht
yapt›rd›, her ﬂeyi iyi cins a¤açtan yapt›rarak alt›n, gümüﬂ gibi
de¤erli eﬂyalarla süsledi.
10 Ve iﬂçilerine tap›na¤›n duvarlar› içinde iyi cins a¤açtan,
bak›rdan ve pirinçten her türlü
güzel el iﬂleri yapt›rd›.
11 Ve bütün di¤er koltuklardan daha yüksekte duran yüksek rahipler için ayr›lan koltuklar›n süslemelerini ise saf
alt›ndan yapt›rd›; ve yüksek
rahipler, halk›na yalan dolu boﬂ
sözler söylerken, bedenlerini ve
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kollar›n› yaslay›p rahat etsinler
diye önlerine bir gö¤üs siperi
yapt›rd›.
12 Ve öyle oldu ki tap›na¤›n
yan›na bir kule yapt›rd›; evet,
çok yüksek bir kule yapt›rd›;
kule öyle yüksekti ki tepesine
ç›k›nca ﬁilom ülkesini ve ayr›ca
Lamanl›lar’›n elinde bulunan
ﬁemlon ülkesini görebiliyordu;
ve buradan çevredeki ülkenin
tamam›n› gözetleyebiliyordu.
13 Ve öyle oldu ki ﬁilom ülkesinde de birçok binalar yapt›rd›
ve ﬁilom ülkesinin kuzeyindeki tepenin üzerine de büyük bir
kule diktirdi; bu tepe Nefi çocuklar›n›n ülkeden kaçt›klar›
zaman s›¤›nd›klar› yerdi; ve
Kral Nuh halk›ndan toplad›¤›
vergilerle elde etti¤i zenginlikleri böyle kulland›.
14 Ve öyle oldu ki gönlünü
servetine kapt›rarak zaman›n›
kar›lar› ve cariyeleriyle yiyip
içerek geçirdi; ve ayr›ca rahipleri de zamanlar›n› fahiﬂelerle
geçirdiler.
15 Ve öyle oldu ki ülkenin
çevresine üzüm ba¤lar› diktirdi, üzüm cendereleri yapt›rd›
ve bol bol ﬂarap üretti; ve bu
yüzden kendisi de, halk› da ayyaﬂ oldu.
16 Ve öyle oldu ki onlar bir
gün sürülerini otlat›rken, Lamanl›lar onun halk›n›n üzerine,
küçük gruplar halinde olanlar›n
üzerine sald›rd›lar ve onlar› tarlalar›nda öldürmeye baﬂlad›lar.
17 Ve Kral Nuh onlar› kovmak
için bölgeye muhaf›zlar gönderdi; fakat yeterli say›da göndermemiﬂti; ve Lamanl›lar onlar›n
üzerine sald›rarak onlar› öldür-
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düler ve sürülerinin ço¤unu al›p
ülkeden götürdüler; böylece
Lamanl›lar onlar› yok edip onlara karﬂ› duyduklar› nefreti
göstermeye baﬂlad›lar.
18 Ve öyle oldu ki Kral Nuh
onlar›n üzerine ordular›n› gönderdi; ve onlar geri püskürtüldü; daha do¤rusu bir süre için
onlar› geri sürdüler; bu yüzden,
ya¤malad›klar› mallar›n sevinci içinde geri döndüler.
19 Ve ﬂimdi, kazand›klar› bu
büyük zaferden dolay› yüreklerinde gururland›lar; kendilerinin elli tanesi Lamanl›lar’›n
binlercesine bedel gibi sözler
ederek güçleriyle övünmeye
baﬂlad›lar; ve böyle övünüp
duruyor, kandan ve kardeﬂlerinin kan›n› dökmekten büyük
zevk al›yorlard›; ve bütün bunlar krallar›n›n ve rahiplerinin
kötülükleri yüzündendi.
20 Ve öyle oldu ki aralar›nda
Abinadi ad›nda bir adam vard›;
ve Abinadi onlar›n aras›na ç›k›p
peygamberlik etmeye baﬂlad› ve
ﬂöyle dedi: ‹ﬂte, Rab ﬂöyle diyor
ve bana ﬂöyle diyerek emretti:
Git, Rab bu halka ﬂöyle diyor
diye konuﬂ: Bu halk›n vay haline! Çünkü onlar›n i¤rençliklerini, kötülüklerini ve cinsel ahlaks›zl›klar›n› gördüm; ve e¤er
tövbe etmezlerse, onlar› öfkemle
ziyaret edece¤im.
21 Ve tövbe edip Tanr›lar›
Rab’be dönmezlerse, iﬂte, onlar› düﬂmanlar›n›n eline teslim
edece¤im; evet ve onlar tutsak
edilecekler ve düﬂmanlar›n›n
elinde ac› çekecekler.
22 Ve öyle olacak ki benim
Tanr›lar› Rab oldu¤umu ve
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halk›m›n iﬂledi¤i kötülükleri
yoklamaya gelen k›skanç bir
Tanr› oldu¤umu bilecekler.
23 Ve öyle olacak ki tövbe
edip Tanr›lar› Rab’be dönmezlerse, bu halk tutsakl›¤a getirilecek ve her ﬂeye gücü yeten
Rab Tanr›’dan baﬂka hiç kimse
onlar› kurtaramayacak.
24 Evet ve öyle olacak ki bana
seslendiklerinde a¤lay›ﬂlar›n›
duymakta a¤›r davranaca¤›m;
evet ve düﬂmanlar› taraf›ndan
vurulmalar›na göz yumaca¤›m.
25 Ve Tanr›lar› Rab’be bütün
güçleriyle seslenip çul ve kül
içinde tövbe etmedikçe, onlar›n dualar›n› iﬂitmeyece¤im; ve
onlar› s›k›nt›lar›ndan kurtarmayaca¤›m; ve Rab böyle diyor ve
bana böyle emretti.
26 ﬁimdi öyle oldu ki Abinadi
bu sözleri söyleyince, halk ona
karﬂ› öfkelendi ve onun can›na
k›ymak istedi; ancak Rab, onu
halk›n elinden kurtard›.
27 ﬁimdi Kral Nuh, Abinadi’nin halka söyledi¤i sözleri duyunca öfkelenerek ﬂöyle dedi:
Abinadi de kim oluyor! Ben ve
halk›m onun taraf›ndan m› yarg›lanacak? Yahut halk›m›n baﬂ›na böyle büyük bir belâ getirecek olan Rab de kim oluyor?
28 Abinadi’yi öldürebilmem
için onu buraya getirmenizi
emrediyorum; çünkü bu ﬂeyleri
halk›m› k›ﬂk›rt›p onlar› birbirlerine karﬂ› öfkelendirmek ve
halk›m›n aras›nda kavga ç›karmak için söyledi; bu yüzden
onu öldürece¤im.
29 ﬁimdi halk›n gözleri körleﬂmiﬂti; bu yüzden Abinadi’nin sözlerine karﬂ› yüreklerini
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kat›laﬂt›rd›lar ve o andan itibaren Abinadi’yi yakalamaya çal›ﬂt›lar. Ve Kral Nuh da Rab’bin
sözüne karﬂ› yüre¤ini kat›laﬂt›rd› ve yapt›¤› kötülüklerden
tövbe etmedi.
12. BÖLÜM
Abinadi, halk›n yok olaca¤›na ve
Kral Nuh’un ölece¤ine dair peygamberlikte bulundu¤u için hapsedilir — Sahte rahipler kutsal
yaz›lardan bahsederek Musa yasas›n› tutuyormuﬂ gibi davran›rlar
— Abinadi onlara On Emir’i
ö¤retmeye baﬂlar. m.ö. tahminen
148 y›l›.
Ve öyle oldu ki iki y›ll›k bir süreden sonra Abinadi k›l›k de¤iﬂtirerek onlar›n aras›na geldi;
öyle ki onu tan›mad›lar; ve
Abinadi onlar›n aras›nda ﬂöyle
diyerek peygamberlik etmeye
baﬂlad›: Rab bana ﬂöyle diyerek
emretti—Abinadi, git ve bu halk›ma peygamberlikte bulun;
çünkü sözlerime karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›rd›lar; yapt›klar›
kötülüklerden tövbe etmiyorlar;
bu yüzden onlar› öfkemle ziyaret edece¤im; evet, ateﬂli öfkemle onlar› günahlar›na ve i¤rençliklerine göre yoklayaca¤›m.
2 Evet, bu kuﬂa¤›n vay haline!
Ve Rab bana ﬂöyle dedi: Elini
uzat ve ﬂöyle diyerek peygamberlik et! Rab ﬂöyle diyor, öyle
olacak ki bu kuﬂak, iﬂledi¤i günahlar yüzünden tutsakl›¤a sürüklenecek ve yana¤›na tokad›
yiyecek; evet ve askerler taraf›ndan sürülüp öldürülecekler; ve
gökteki akbabalar ve köpekler,

evet ve vahﬂi hayvanlar onlar›n
leﬂlerini yiyip bitirecek.
3 Ve öyle olacak ki Kral Nuh’un hayat› k›zg›n bir f›r›na at›lm›ﬂ giysinin de¤eri kadar olacak; çünkü o, benim Rab oldu¤umu bilecek.
4 Ve öyle olacak ki bu halk›m›
korkunç felâketlerle, evet, k›tl›kla ve salg›n hastal›klarla cezaland›raca¤›m; ve bütün gün
boyunca onlar› inim inim inletece¤im.
5 Evet ve s›rtlar›na çok a¤›r
yükler vuraca¤›m ve dilsiz bir
eﬂek gibi sürülüp götürülecekler.
6 Ve öyle olacak ki onlar›n
üzerine dolu ya¤d›raca¤›m ve
bu onlar› vuracak; ve onlar
ayn› zamanda do¤u yeli ile
vurulacaklar; ve tarlalar›n› da
böcekler saracak ve tah›llar›n›
yiyip bitirecekler.
7 Ve büyük bir salg›n hastal›kla
vurulacaklar—ve bütün bunlar›
iﬂledikleri kötülükler ve i¤rençlikler yüzünden yapaca¤›m.
8 Ve öyle olacak ki tövbe etmezlerse, onlar› yeryüzünden
tamamen silip ataca¤›m; ancak
arkalar›nda bir kay›t b›rakacaklar ve ben bu kay›tlar› ülkeye sahip ç›kacak di¤er uluslar
için saklayaca¤›m; evet, hatta
bunu, bu halk›n i¤rençliklerini
baﬂka uluslara bildirmek için
yapaca¤›m. Ve Abinadi, bu halka karﬂ› birçok konuda peygamberlik etti.
9 Ve öyle oldu ki halk ona karﬂ› öfkelendi ve onu yakalay›p
kral›n önüne ba¤l› olarak getirdiler. Ve krala: “‹ﬂte, huzurunuza halk›n›z hakk›nda kötü
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ﬂeyler peygamberlik eden ve
Tanr›’n›n bu halk› yok edece¤ini söyleyen bir adam getirdik!”
dediler.
10 Ve bu adam ayn› zamanda
sizin hayat›n›z hakk›nda da
kötü ﬂeyler peygamberlik ediyor ve sizin yaﬂam›n›z›n f›r›n
ateﬂine at›lan bir giysi gibi olaca¤›n› söylüyor.
11 Ve yine, sizin bir saman
gibi, hatta tarlada hayvanlar›n
bas›p ayaklar› alt›nda çi¤nedikleri kuru bir saman gibi olaca¤›n›z› söylüyor.
12 Ve yine, sizin aç›l›r aç›lmaz
esen rüzgarla birlikte topra¤›n
yüzünde her tarafa da¤›l›p giden devedikeni çiçekleri gibi
olaca¤›n›z› söylüyor. Ve bunu
Rab’bin söyledi¤ini iddia ediyor. Ve tövbe etmezseniz, bütün
bunlar›n baﬂ›n›za gelece¤ini ve
bunun da iﬂledi¤iniz kötülükler
yüzünden olaca¤›n› söylüyor.
13 Ve ﬂimdi, ey kral›m›z, siz ne
büyük kötülük yapt›n›z ki ya da
halk›n›z ne büyük günah iﬂledi
ki Tanr› taraf›ndan suçlu bulunuyoruz ya da bu adam taraf›ndan yarg›lan›yoruz?
14 Ve ﬂimdi, ey kral›m›z, iﬂte
bizim suçsuzlu¤umuz ortada ve
siz de, ey kral›m›z günah iﬂlemediniz; öyleyse bu adam sizin
hakk›n›zda yalan söylemiﬂtir
ve boﬂuna kehanet etmiﬂtir.
15 Ve iﬂte, biz güçlüyüz ve
tutsakl›k alt›na girmeyece¤iz;
daha do¤rusu düﬂmanlar›m›z
bizi tutsak edemezler; evet ve
siz ülkede refaha kavuﬂtunuz
ve bundan böyle de refaha kavuﬂacaks›n›z.
16 ‹ﬂte, o adam burada, onu
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elinize teslim ediyoruz; ne yapman›z gerekiyorsa, ona öyle
yap›n.
17 Ve öyle oldu ki Kral Nuh,
Abinadi’yi hapse att›rd› ve rahiplerinin bir araya toplanmas›n› emretti; böylece bir meclis
toplant›s› düzenleyerek ona ne
yapaca¤›na karar vermek istiyordu.
18 Ve öyle oldu ki onlar krala:
“Sorguya çekmemiz için onu
buraya getir!” dediler; ve kral da
Abinadi’nin, rahiplerin huzuruna getirilmesi için emir verdi.
19 Ve Abinadi’ye söylediklerinin tersini söylettirip bu yolla
onu suçlayabilmek için sorgulamaya baﬂlad›lar; fakat Abinadi
onlara cesur bir ﬂekilde cevap
verdi ve onlar›n sorular›na, evet,
herkesi hayret içinde b›rakacak
cevaplarla karﬂ› koydu; çünkü
onlar›n sorular›n›n hiçbirini
cevaps›z b›rakmad› ve onlar›
konuﬂtuklar› her konuda ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ratt›.
20 Ve öyle oldu ki içlerinden
biri Abinadi’ye ﬂöyle dedi: Atalar›m›z taraf›ndan yaz›l›p ö¤retilen ﬂu sözlerin anlam› nedir:
21 Da¤lar üzerinde müjdecinin ayaklar› ne güzeldir; o müjdeci ki, bar›ﬂ ilan ediyor, iyilik
müjdesini getiriyor, kurtuluﬂ
ilan ediyor; Sion’a diyor: Tanr›n krall›k ediyor!
22 Bekçilerin seslerini yükselterek hep bir a¤›zdan ﬂark›lar
söyleyecekler; çünkü Rab’bin,
Sion’u geri getirece¤ini gözleriyle görecekler.
23 Ey Yeruﬂalem harabeleri,
sevinin! Hep bir a¤›zdan ezgiler söyleyin! Çünkü Rab, halk›-
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n› teselli etti, Yeruﬂalem’i fidye
ile kurtard›.
24 Rab, bütün uluslar›n gözü
önünde kutsal kolunu s›vad›;
ve dünyan›n her ucu Tanr›m›z›n kurtar›ﬂ›n› görecek.
25 Ve ﬂimdi Abinadi onlara
ﬂöyle dedi: Siz rahip misiniz?
Ve peygamberlik ruhunu anl›yormuﬂ gibi bu halka ö¤retmenlik yapmaya kalk›ﬂ›yorsunuz da
benden hâlâ bu ﬂeylerin ne anlama geldi¤ini ö¤renmek istiyorsunuz!
26 Size söylüyorum: Rab’bin
yollar›n› sapt›rd›¤›n›z için vay
halinize! Çünkü bu ﬂeyleri
anlasan›z da, onlar› ö¤retmemiﬂsiniz; bu yüzden Rab’bin
yollar›n› sapt›rd›n›z.
27 Yüreklerinizi anlay›ﬂa açmad›n›z; bu yüzden ak›ll› davranmad›n›z. Öyleyse bu halka
neler ö¤retiyorsunuz?
28 Ve onlar: “Musa yasas›n›
ö¤retiyoruz!” dediler.
29 Ve Abinadi onlara yine
ﬂöyle dedi: E¤er Musa yasas›n›
ö¤retiyorsan›z, siz niye bu
yasaya uymuyorsunuz? Niçin
yüreklerinizi zenginliklere ba¤l›yorsunuz? Niçin zina iﬂleyip
gücünüzü fahiﬂelerle harc›yorsunuz? Evet ve bu halk› günaha
sokuyorsunuz; öyle ki Rab, bu
halka karﬂ› peygamberlik edip,
evet, bu halk›n baﬂ›na gelecek
olan büyük bir belây› bildirmem
için beni göndermek zorunda
kald›.
30 Gerçekleri konuﬂtu¤umu
bilmiyor musunuz? Evet, gerçekleri konuﬂtu¤umu biliyorsunuz; ve Tanr›’n›n önünde
titremeniz gerekir.
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31 Ve öyle olacak ki iﬂledi¤iniz
kötülükler yüzünden cezaland›r›lacaks›n›z; çünkü biz Musa
yasas›n› ö¤retiyoruz dediniz.
Ve Musa yasas› hakk›nda ne biliyorsunuz ki? Kurtuluﬂ, Musa
yasas›n›n arac›l›¤›yla m› gelir?
Ne diyorsunuz?
32 Ve onlar cevap verip kurtuluﬂun Musa yasas›n›n arac›l›¤›yla geldi¤ini söylediler.
33 Fakat ﬂimdi Abinadi onlara
ﬂöyle dedi: Biliyorum ki Tanr›’n›n emirlerini yerine getirirseniz, evet, Rab’bin, Musa’ya Sina
da¤›nda ﬂöyle deyip verdi¤i
emirleri yerine getirirseniz kurtulacaks›n›z:
34 Seni M›s›r ülkesinden, tutsakl›k evinden ç›karan Tanr›n
Rab, Ben’im.
35 Karﬂ›mda benden baﬂka
Tanr›n olmayacakt›r.
36 Kendin için oyma put, yukarda göklerde olan›n ya da
aﬂa¤›da yerde olan›n suretini
hiç yapmayacaks›n.
37 ﬁimdi Abinadi onlara ﬂöyle
dedi: Bütün bunlar› yapt›n›z m›?
Size derim ki: Hay›r, yapmad›n›z. Ve bu halka bütün bu ﬂeyleri yapmalar› gerekti¤ini ö¤rettiniz mi? Size derim ki: Hay›r,
ö¤retmediniz!
13. BÖLÜM
Abinadi ilahi bir güç taraf›ndan
korunur — Abinadi, On Emir’i
ö¤retir—Kurtuluﬂ yaln›zca Musa
yasas› ile gelmez — Tanr›n›n
kendisi kefaret ederek halk›n› fidye
ile kurtaracakt›r. m.ö. tahminen
148 y›l›.
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Ve ﬂimdi kral bu sözleri duyunca, rahiplerine, “Bu herifi götürüp onu öldürün” dedi; çünkü
onunla yapacak ne iﬂimiz var;
zira bu adam deli.
2 Ve rahipler Abinadi’nin üzerine yürüyüp onu yakalamaya
çal›ﬂt›lar; ama Abinadi onlara
karﬂ› koyarak ﬂöyle dedi:
3 Bana dokunmay›n, e¤er bana
el sürerseniz, Tanr› size vuracakt›r! Çünkü Rab’bin size iletmemi istedi¤i mesaj› henüz
bitirmedim; cevap vermemi istedi¤iniz soruya da henüz cevap
veremedim; bu yüzden Tanr›,
ﬂu an öldürülmeme izin vermeyecektir.
4 Fakat Tanr›’n›n bana emretti¤i emirleri yerine getirmeliyim;
ve ben size gerçekleri söyledi¤im için bana k›z›yorsunuz. Ve
yine, Tanr›’n›n sözlerini söyledi¤im için beni deli olmakla
yarg›l›yorsunuz.
5 ﬁimdi öyle oldu ki Abinadi bu
sözleri söyledikten sonra, Kral
Nuh’un adamlar› ona dokunmaya cesaret edemediler; çünkü
Rab’bin Ruhu onun üzerindeydi ve yüzü t›pk› Sina da¤›nda,
Rab’le konuﬂurken par›ldayan
Musa’n›n yüzü gibi ola¤anüstü
bir görkemle parl›yordu.
6 Ve Abinadi, Tanr›’n›n verdi¤i güç ve yetkiyle konuﬂuyordu; ve sözlerine ﬂöyle diyerek
devam etti:
7 Sizlerin beni öldürmeye gücünüz olmad›¤›n› görüyorsunuz; bu yüzden mesaj›m› bitirece¤im. Evet ve kötülüklerinizle
ilgili gerçekleri söyledi¤im için
yüre¤inize b›çak sapland›¤›n›
görüyorum.
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8 Evet ve sözlerim sizi ﬂaﬂk›na
çeviriyor, hayretler içinde b›rak›yor ve k›zd›r›yor.
9 Fakat ben mesaj›m› bitirece¤im ve ard›ndan bana ne olaca¤›
o kadar önemli de¤il; yeter ki
kurtulmuﬂ olay›m.
10 Fakat size ﬂu kadar›n› söyleyeyim; bundan sonra bana ne
yaparsan›z, bu ileride olacak
olaylar›n bir örne¤i ve gölgesi
olacakt›r.
11 Ve ﬂimdi size Tanr›’n›n
emirlerinin geri kalan k›sm›n›
okuyaca¤›m; çünkü görüyorum
ki bunlar yüreklerinize yaz›lmam›ﬂ; görüyorum ki ömrünüzün
büyük bir bölümü kötülük iﬂlemeyi ö¤renerek ve bunu ö¤reterek geçmiﬂ.
12 Ve ﬂimdi, size ne söyledi¤imi hat›rlars›n›z: Kendin için
oyma put, yukarda göklerde
olan›n ya da aﬂa¤›da yerde
olan›n ya da yerin alt›nda sularda olan›n suretini hiç yapmayacaks›n.
13 Ve yine: Onlara e¤ilmeyeceksin ve onlara hizmet etmeyeceksin; çünkü Ben, senin
Tanr›n Rab k›skanç bir Tanr›y›m; benden nefret edenlerden,
babalar›n yapt›¤› kötülükleri
çocuklar›n üzerinde, üçüncü
ve dördüncü kuﬂa¤a kadar
yoklar›m.
14 Ve beni seven ve emirlerimi tutanlar›n binlercesine merhamet gösteririm.
15 Tanr›n Rab’bin ad›n› boﬂ
yere a¤z›na almayacaks›n; çünkü Rab, ad›n› boﬂ yere a¤z›na
alan› suçsuz tutmayacakt›r.
16 Sebt gününü kutsal tutmay› hat›rla.

167
17 Alt› gün çal›ﬂacaks›n ve bütün iﬂini yapacaks›n;
18 Fakat Tanr›n olan Rab’bin
Sebt gününde, yedinci günde,
sen ve o¤lun ve k›z›n, erkek uﬂa¤›n ve hizmetçi k›z›n ve hayvanlar›n ve kap›ndan içeri girmiﬂ
garibin hiçbir iﬂ yapmayacak.
19 Çünkü Rab gökleri ve yeri
ve denizi ve onlarda olan her
ﬂeyi alt› günde yaratt›; bunun
için Rab, Sebt gününü bereketledi ve onu kutsad›.
20 Babana ve annene sayg› göster ki Tanr›n Rab’bin sana verdi¤i toprakta ömrün uzun olsun.
21 Öldürmeyeceksin.
22 Zina etmeyeceksin. Çalmayacaks›n.
23 Komﬂuna karﬂ› yalan tan›kl›k etmeyeceksin.
24 Komﬂunun evine göz dikmeyeceksin; komﬂunun kar›s›na
ve erkek uﬂa¤›na ve hizmetçi
k›z›na ve öküzüne ve eﬂe¤ine
ve komﬂunun hiçbir ﬂeyine göz
dikmeyeceksin.
25 Ve öyle oldu ki Abinadi bu
sözleri bitirdikten sonra onlara:
“Bu halka, bu emirleri tutmalar›
için bütün bu ﬂeylere uymalar›
gerekti¤ini ö¤rettiniz mi?” dedi.
26 Size derim ki: Hay›r! Çünkü ö¤retmiﬂ olsayd›n›z, Rab,
bu halk›n baﬂ›na gelecek kötü
ﬂeyler hakk›nda peygamberlik
etmem için beni buraya göndermezdi.
27 Ve ﬂimdi kurtuluﬂun Musa
yasas›n›n arac›l›¤›yla geldi¤ini
söylediniz. Size derim ki ﬂimdilik Musa yasas›na uyman›z yerindedir; fakat size derim ki gün
gelecek, Musa yasas›na uyman›za art›k hiç gerek kalmayacak.
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28 Ve ayr›ca ﬂunu söyleyeyim
ki kurtuluﬂ yaln›z yasa yoluyla
gelmez; ve Tanr›’n›n kendisinin,
halk›n›n günahlar› ve kötülükleri için yapaca¤› kefaret olmad›kça, Musa yasas› var olmas›na ra¤men onlar›n mahvolmas›
kaç›n›lmazd›r.
29 Ve ﬂimdi size derim ki ‹srail
çocuklar›na bir yasan›n verilmesi, evet, hatta çok s›k› bir yasan›n verilmesi uygundu; çünkü onlar dik kafal›, kötülük
iﬂlemekte h›zl›, ama Tanr›lar›
Rab’bi hat›rlamakta a¤›r davranan bir halkt›.
30 Bu yüzden onlara bir yasa,
evet, icraat ve törenler içeren
bir yasa, Tanr›’y› ve O’na karﬂ›
olan görevlerini hat›rlamalar› için her gün s›k› s›k› uymak
zorunda olduklar› bir yasa
verildi.
31 Fakat iﬂte, size söylüyorum
ki bütün bunlar ileride olacak
ﬂeylerin bir simgesiydi.
32 Ve ﬂimdi, yasay› anlad›lar
m›? Size derim ki: Hay›r, onlar›n hepsi yasay› anlamad›; ve
bunun nedeni yüreklerini kat›laﬂt›rd›klar› içindi; çünkü Tanr›’n›n fidye ile kurtar›ﬂ› olmadan
hiç kimsenin kurtulamayaca¤›n› anlamad›lar.
33 Çünkü iﬂte, Musa onlara
Mesih’in geliﬂi ve Tanr›’n›n, halk›n› fidye ile kurtaraca¤› konularda peygamberlik etmedi mi?
Evet ve hatta dünya baﬂlad›¤›ndan beri peygamberlik eden
bütün peygamberler az çok bunlardan söz etmedi mi?
34 Onlar, Tanr›’n›n insançocuklar› aras›na inece¤ini ve
üzerine insan bedeni alaca¤›n›
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ve büyük bir güçle yeryüzünde
ilerleyece¤ini söylemediler mi?
35 Evet ve O’nun ölüleri diriltece¤ini ve kendisinin zulüm
görüp ac›lar çekece¤ini söylemediler mi?
14. BÖLÜM
‹ﬂaya, Mesih’ten konuﬂur — Mesih’in aﬂa¤›lanaca¤›n› ve çekece¤i
ac›lar› bildirir — Mesih, can›n›
günaha kurban olarak sunacak ve
günahkârlar için arac› olacakt›r —
‹ﬂaya 53. Bölüm ile karﬂ›laﬂt›r›n.
m.ö. tahminen 148 y›l›.
Evet, hatta ‹ﬂaya ﬂöyle demiyor mu: Haberimize kim
inand› ve Rab’bin kolu kime
gösterildi?
2 Çünkü O’nun önünde körpe
bir fidan gibi ve kurak topraktan
ç›kan bir kök gibi büyüyecek;
onun ne biçimi, ne de güzelli¤i
var; ve gösteriﬂi de yok ki, kendisine bak›nca gönlümüz onu
istesin.
3 Hor görüldü ve insanlar taraf›ndan kabul edilmedi; ac›lar› tan›m›ﬂ, dertlerin adam›; ve
ondan yüzlerimizi sakl›yormuﬂuz gibi hor görüldü ve biz
O’nu saymad›k.
4 Elbette bizim ac›lar›m›z› O
taﬂ›d› ve dertlerimizi O yüklendi; yine de biz O’nun cezaya
u¤rad›¤›n›, Tanr› taraf›ndan
vuruldu¤unu ve eziyete u¤rat›ld›¤›n› sand›k.
5 Fakat günahlar›m›zdan ötürü
O yaraland›; kötülüklerimizden ötürü O ezildi; huzurumuz
için olan ceza O’nun üzerine
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indi; ve O’nun kamç› yaralar›yla biz ﬂifa bulduk.
6 Hepimiz koyunlar gibi yolu
ﬂaﬂ›rd›k; her birimiz kendi yoluna döndü; ve Rab, hepimizin
kötülüklerini O’nun üzerine
koydu.
7 Ona kötü muamele ettiler;
ac›lar çektirdiler, yine de a¤z›n›
açmad›; bo¤azlanmaya götürülen bir kuzu gibi ve k›rk›c›lar›n›n önünde dilsiz duran bir
koyun gibi a¤z›n› açmad›.
8 Hapishaneden al›n›p yarg›lanmadan götürüldü; ve onun
soyunu kim duyuracak? Çünkü
O diriler diyar›ndan kesilip al›nd›; halk›m›n günahlar› yüzünden vuruldu.
9 Ve hiç kötülük yapmad›¤› ve
a¤z›nda hiç hile bulunmad›¤›
halde, mezar›n› kötülerin yan›nda yapt›lar; ve ölümünde zenginlerle beraberdi.
10 Yine de onu ezmek Rab’be
hoﬂ göründü; O’nu eleme düﬂürdü; O’nun can›n› günaha
kurban olarak sunaca¤›n zaman, O kendi soyunu görecek,
ömrünün günlerini uzatacak
ve Rab’bin murad› onun elinde
ileri gidecek.
11 Ruhunun çekti¤i ac›lar› görecek ve memnun olacak; do¤ru
hizmetkâr›m birçoklar›n› kendi
bilgisiyle temize ç›karacak; çünkü onlar›n kötülüklerini kendisi
yüklenecek.
12 Bu yüzden büyüklerle beraber ona pay verece¤im ve
ganimeti güçlülerle bölüﬂecek;
çünkü can›n› ölüme döktü ve
günahkârlarla say›ld›; ve ço¤unun günah›n› O taﬂ›d› ve günahkârlar için arac› oldu.
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Mosiya 15:1–13
15. BÖLÜM

Mesih, hem Baba hem de O¤ul’dur
— O arac›l›k edecek ve halk›n›n
günahlar›n› taﬂ›yacak — Halk› ve
bütün kutsal peygamberler O’nun
soyudur — Diriliﬂi getiren O’dur
— Küçük çocuklar sonsuz yaﬂama
sahiptir. m.ö. tahminen 148 y›l›.
Ve ﬂimdi Abinadi onlara: “Tanr›’n›n kendisinin insançocuklar›
aras›na inece¤ini ve halk›n› fidye ile kurtaraca¤›n› anlaman›z›
dilerim” dedi.
2 Ve O, bedende yaﬂad›¤› için
ona Tanr›’n›n O¤lu denecektir;
ve bedenine Baba’n›n iste¤ine
göre hükmedebildi¤i için Baba
ve O¤ul’dur.
3 Baba’d›r, çünkü Tanr›’n›n gücüyle ana rahmine düﬂmüﬂtür
ve bedenden dolay› da O¤ul’dur; böylece hem Baba hem de
O¤ul olur.
4 Ve onlar tek bir Tanr›, evet,
gö¤ün ve yerin gerçek Sonsuz
Babas›’d›r.
5 Ve böylece beden Ruh’a boyun e¤er ya da Tanr› bir oldu¤undan, O¤ul Baba’ya boyun
e¤ip, ayartmalara katlan›r, ama
ayartmalara boyun e¤mez; ama
halk› taraf›ndan alay edilmeye
ve kamç›lanmaya ve kovulmaya
ve reddedilmeye katlan›r.
6 Ve bütün bunlar›n ard›ndan,
insançocuklar› aras›nda güçlü
mucizeler yapt›ktan sonra, evet,
hatta ‹ﬂaya’n›n söyledi¤i gibi,
k›rk›c›lar önünde dilsiz duran
bir koyun gibi a¤z›n› açmadan
götürülecektir.
7 Evet, böyle götürülüp çarm›ha gerilecek ve öldürülecektir;

bedeni ölüme boyun e¤ecek,
O¤ul’un iste¤i Baba’n›n iste¤inde yutulmuﬂ olacakt›r.
8 Ve böylece Tanr› ölüme karﬂ› galip gelir, insançocuklar›
için arac›l›k etme gücünü
O¤ul’a vererek ölümün ba¤lar›n› kopar›r.
9 Gö¤e yükselir ve içindeki
merhametiyle, insançocuklar›na karﬂ› ﬂefkatle dolarak, onlar›n ve adaletin aras›nda durur;
onlar›n kötülüklerini ve günahlar›n› üstüne alarak ölümün
ba¤lar›n› k›rar ve onlar› fidye
ile kurtararak adaletin gereklerini yerine getirir.
10 Ve ﬂimdi size söylüyorum,
onun soyunu kim duyuracak?
‹ﬂte, size derim ki onun can›
günaha kurban edildi¤inde, O,
soyunu görecek. Ve ﬂimdi ne
diyorsunuz? Ve O’nun soyu
kim olacak?
11 ‹ﬂte size, kutsal peygamberlerin, evet, Rab’bin geliﬂi hakk›nda peygamberlik eden bütün
kutsal peygamberlerin sözlerini
dinleyen herkese söylüyorum—
onlar›n sözlerine kulak veren
ve Rab’bin kendi halk›n› fidye
ile kurtaraca¤›na inanan ve günahlar›n›n ba¤›ﬂlanmas› için o
günü dört gözle bekleyen sizlere
diyorum, size derim ki bunlar,
O’nun soyudur ya da Tanr›’n›n
Krall›¤›’n›n varisleridir.
12 Çünkü günahlar›n› taﬂ›d›¤›
kiﬂiler onlard›r; günahlar›ndan
fidye ile kurtarmak için u¤runa
öldü¤ü kiﬂiler onlard›r. Ve
ﬂimdi onlar O’nun soyu de¤il
midir?
13 Evet ve peygamberler, a¤z›n› peygamberlik etmek için açan
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herkes, suç iﬂlemeyen, dünya
baﬂlad›¤›ndan beri her zaman
gelen bütün kutsal peygamberler onun soyu de¤il midir? Size
derim ki onlar, O’nun soyudur.
14 Ve bar›ﬂ ilan eden, iyilik
müjdesini getiren, kurtuluﬂu
ilan eden ve Sion’a: “Tanr›n
krall›k ediyor!” diyen onlard›r.
15 Ve da¤lar üzerinde onlar›n
ayaklar› ne güzeldir!
16 Ve yine, da¤lar üzerinde
hâlâ bar›ﬂ› ilan edenlerin ayaklar› ne güzeldir!
17 Ve yine, da¤lar üzerinde
bundan sonra, evet, bu andan
sonsuza dek bar›ﬂ› ilan edecek
olanlar›n ayaklar› ne güzeldir!
18 Ve iﬂte, size hepsi bu kadar
de¤il diyorum. Çünkü da¤lar
üzerinde müjde getiren, bar›ﬂ›n
kurucusu, evet, kendi halk›n›
fidye ile kurtaran Rab’bin, evet,
halk›na kurtuluﬂu ba¤›ﬂlayan›n
ayaklar› ne güzeldir!
19 Çünkü dünyan›n kuruluﬂundan beri haz›rlanm›ﬂ, halk›
için yerine getirdi¤i fidye ile
kurtuluﬂ olmasayd›, size söylerim, bu kurtuluﬂ olmasayd›,
tüm insanl›k mahvolurdu.
20 Fakat iﬂte, ölümün ba¤lar›
k›r›lacak ve O¤ul krall›k edecek;
ve ölülerin üzerinde gücü olacak; bu yüzden ölülerin diriliﬂini gerçekleﬂtirecek.
21 Ve bir diriliﬂ gelecek; hatta
bu, ilk diriliﬂ olacak; evet, bu,
yaﬂam›ﬂ olanlar›n, yaﬂayanlar›n
ve Mesih’in diriliﬂine dek yaﬂayacak olanlar›n diriliﬂi olacak—
çünkü O böyle ça¤r›lacak.
22 Ve ﬂimdi, bütün peygamberlerin ve onlar›n sözlerine
inanan herkesin, yani Tanr›’n›n
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emirlerini yerine getirmiﬂ olan
herkesin diriliﬂi ilk diriliﬂte
meydana gelecek; bu yüzden
onlar ilk dirilenlerdir.
23 Onlar kendilerini fidye ile
kurtaran Tanr›’n›n yan›nda yaﬂamak için dirileceklerdir; böylece ölümün ba¤lar›n› koparan
Mesih’in arac›l›¤›yla sonsuz
yaﬂama kavuﬂacaklard›r.
24 Ve ilk diriliﬂte yer alacak
olanlar bunlard›r; ve Mesih
gelmeden önce kendilerine kurtuluﬂ bildirilmedi¤i için her ﬂeyden habersiz ölenler bunlard›r.
Ve böylece Rab bu insanlar›n
geri getirilmesini sa¤lar; ve onlar ilk diriliﬂte yer alacakt›r ya
da Rab taraf›ndan fidye ile kurtar›larak sonsuz yaﬂama kavuﬂacaklard›r.
25 Ve küçük çocuklar da sonsuz yaﬂama kavuﬂacaklard›r.
26 Fakat iﬂte ve Tanr›’dan korkun ve O’nun önünde titreyin;
çünkü titremeniz gerekir; çünkü Rab kendisine baﬂ kald›r›p
günahlar›nda ölenlerin hiçbirini fidye ile kurtarmaz; evet,
dünya baﬂlad›¤›ndan beri günahlar› içinde ölüp giden, Tanr›’ya bile bile baﬂ kald›ran ve
Tanr›’n›n emirlerini bilip onlar›
yerine getirmeyenlerin hiçbiri
ilk diriliﬂte yer almayacakt›r.
27 Bu yüzden titremeniz
gerekmez mi? Çünkü böyleleri
için kurtuluﬂ yoktur; çünkü
Rab böylelerini fidye ile kurtarmaz; evet, Rab böylelerini
fidye ile kurtaramaz; çünkü
kendi kendisini inkâr edemez;
çünkü hakk›n› isteyen adaleti
inkâr edemez.
28 Ve ﬂimdi size, Rab’bin
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kurtar›ﬂ›n›n her ulusa, sülaleye,
dile ve halka ilan edilece¤i
zaman gelecektir, diyorum.
29 Evet, Rab, bekçilerin seslerini yükselterek hep bir a¤›zdan
ﬂark›lar söyleyecekler; çünkü
Rab’bin, Sion’u geri getirdi¤ini
gözleriyle görecekler.
30 Ey Yeruﬂalem harabeleri
sevinin! Hep bir a¤›zdan ezgiler söyleyin; çünkü Rab halk›n›
teselli etti; Yeruﬂalem’i fidye
ile kurtard›.
31 Rab bütün uluslar›n gözü
önünde kutsal kolunu s›vad›;
ve dünyan›n her ucu Tanr›m›z›n kurtar›ﬂ›n› görecek.
16. BÖLÜM
Tanr›, insanlar› kaybolmuﬂ ve
düﬂmüﬂ hallerinden fidye ile kurtar›r — Bedensel olanlar sanki
fidye ile hiç kurtuluﬂ yokmuﬂ gibi
kal›rlar — Mesih diriliﬂi gerçekleﬂtirerek sonsuz yaﬂam ya da
sonsuz laneti getirir. m.ö. tahminen 148 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Abinadi
bu sözleri konuﬂtuktan sonra,
elini uzat›p ﬂöyle dedi: Gün
gelecek herkes Rab’bin kurtuluﬂunu görecektir; her ulusun,
her sülalenin, her dilin ve her
halk›n göz göze gelece¤i ve
Tanr›’n›n önünde O’nun yarg›lar›n›n do¤ru oldu¤unu itiraf
edece¤i zaman gelecektir.
2 Ve o zaman kötüler d›ﬂar›ya
at›lacak ve a¤lay›p dövünmeye,
ba¤›r›p diﬂlerini g›c›rdatmaya
nedenleri olacak; ve bu Rab’bin
sesine kulak vermedikleri için

böyle olacak; bu yüzden, Rab
onlar› fidye ile kurtarmayacak.
3 Çünkü onlar bedensel ve
ﬂeytanidir; ve ﬂeytan›n onlar›n
üzerinde gücü vard›r; evet,
hatta ilk anne ve babam›z›
aldatan o yaﬂl› y›lan, onlar›n
düﬂmelerine neden olup bütün
insanl›¤›n da bedensel, ﬂehvet
düﬂkünü, ﬂeytani olmas›na,
kötüyü iyiden ay›rmas›n› bilerek ﬂeytana boyun e¤melerine
neden olmuﬂtur.
4 Böylece bütün insanl›k kaybolmuﬂtur; ve iﬂte, Tanr› kendi
halk›n› kaybolmuﬂ ve düﬂmüﬂ
hallerinden fidye ile kurtarmasayd›, insanl›k sonsuza dek
kaybolmuﬂ olurdu.
5 Fakat ﬂunu hat›rlay›n ki bedensel tabiat›nda kalmakta direnen ve Tanr›’ya karﬂ› günah ve
isyan yolunda yürümeye devam
eden düﬂmüﬂ halinde kal›r ve
ﬂeytan onun üzerinde tüm güce
sahiptir. Bu yüzden, sanki fidye
ile kurtuluﬂ olmam›ﬂ gibi, Tanr›’ya düﬂman kesilir; ve ﬂeytan
da Tanr›’n›n bir düﬂman›d›r.
6 Ve ﬂimdi Mesih dünyaya
gelmemiﬂ olsayd› — olacaklar›
sanki ﬂimdiden olmuﬂ gibi söylüyorum — fidye ile kurtuluﬂ
olamazd›.
7 Ve mezar zafer kazanmas›n
ve ölümün dikeni olmas›n diye
Mesih ölülerin aras›ndan dirilmeseydi ya da ölüm ba¤lar›n›
koparmasayd›, hiçbir diriliﬂ
olamazd›.
8 Fakat bir diriliﬂ vard›r; bu
yüzden mezar yenik düﬂmüﬂ
ve ölümün dikeni ise Mesih’le
yutulmuﬂtur.
9 O dünyan›n ›ﬂ›¤› ve can›d›r;
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evet, sonsuza dek sürecek, hiç
söndürülemeyecek bir ›ﬂ›kt›r;
evet ve ayn› zamanda sonsuz
yaﬂamd›r, öyle ki art›k ölüm
olmayacakt›r.
10 Hatta bu ölümlülük ölümsüzlü¤e, bu çürüklük çürümezli¤e bürünecek ve yapt›¤›
iyi iﬂlerin iyi ya da kötü oluﬂuna
göre Tanr› taraf›ndan yarg›lanmak üzere O’nun yarg› kürsüsü
önüne ç›kar›lacakt›r —
11 E¤er yapt›¤› iﬂler iyiyse
sonsuz yaﬂam ve mutluluk diriliﬂine, e¤er kötüyse sonsuz
lanet diriliﬂine kavuﬂacaklard›r;
onlar› kendisine ba¤layan ﬂeytana teslim edileceklerdir ki, bu
lanetlenmektir —
12 Kendi bedensel istekleri
ve arzular› do¤rultusunda
giderek, merhametin kollar›
kendilerine aç›lm›ﬂken Rab’bi
hiç ça¤›rmad›lar; çünkü merhametin kollar› onlara do¤ru
aç›lm›ﬂt›, ama onlar bunu
istemediler; kötülüklerinden
dolay› uyar›ld›klar› halde kötülüklerini yine de b›rakmad›lar; ve tövbe etmeleri emredildi¤i halde yine de tövbe etmek
istemediler.
13 Ve ﬂimdi, titreyip günahlar›n›zdan tövbe etmeniz ve yaln›zca Mesih’te ve O’nun arac›l›¤›yla kurtulabilece¤inizi hat›rlaman›z gerekmez mi?
14 Bu yüzden Musa yasas›n›
ö¤retirseniz, bu yasan›n ileride
olacaklar›n bir gölgesi oldu¤unu da ö¤retin.
15 Onlara, fidye ile kurtuluﬂun
Sonsuz Baba’n›n ta kendisi olan
Rab Mesih’in arac›l›¤›yla gelece¤ini ö¤retin. Amin.
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17. BÖLÜM
Alma, Abinadi’nin sözlerine inan›r
ve onlar› yazar—Abinadi yanarak
can verir—Kendisini öldürenlerin
ateﬂte yanaca¤›n› ve hastal›klara
yakalanaca¤›n› peygamberlik eder.
m.ö. tahminen 148 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Abinadi
bu sözlerini bitirince, kral rahiplere onu al›p götürmelerini ve
öldürtmelerini emretti.
2 Ancak, rahiplerin aras›nda
Alma ad›nda, Nefi soyundan
biri vard›. Ve o genç bir adamd›
ve Abinadi’nin söyledi¤i sözlere inanm›ﬂt›; çünkü Abinadi’nin
yüzlerine vurdu¤u kötülükleri
biliyordu; bu yüzden Abinadi’ye k›zmamas›, onu serbest b›rak›p huzur içinde gitmesine
izin vermesi için krala yalvarmaya baﬂlad›.
3 Fakat kral daha da öfkelenerek Alma’y› aralar›ndan d›ﬂar› att›rd› ve onu öldürmeleri
için hizmetkârlar›n› arkas›ndan gönderdi.
4 Fakat Alma onlar›n önünden
kaç›p sakland›; öyle ki onu bulamad›lar. Ve günlerce ortaya
ç›kmayan Alma, Abinadi’nin
söyledi¤i bütün sözleri yazd›.
5 Ve öyle oldu ki kral, nöbetçilerine Abinadi’nin çevresini sarmalar›n› ve onu yakalamalar›n›
emretti; ve nöbetçiler Abinadi’yi
ba¤lay›p hapse att›lar.
6 Ve üç gün sonra, kral rahiplerine dan›ﬂarak onu yine huzuruna getirtti.
7 Ve ona ﬂöyle dedi: Abinadi,
seni suçlayacak bir neden bulduk ve sen ölümü hak ettin.
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8 Çünkü sen, Tanr›’n›n kendisinin insançocuklar› aras›na
gelece¤ini söyledin; ve ﬂimdi
bu yüzden, benim ve halk›mla
ilgili söylemiﬂ oldu¤un kötü
sözlerin hepsini geri almazsan
idam edileceksin.
9 ﬁimdi Abinadi ona ﬂöyle
dedi: Sana derim ki, bu halkla
ilgili sana söyledi¤im sözleri
geri almayaca¤›m, çünkü onlar
do¤rudur; ve bunlar›n gerçek
oldu¤unu bilesiniz diye size
bile bile yakaland›m.
10 Evet ve hatta ölünceye kadar ac› çeksem bile sözlerimi
geri almayaca¤›m ve bu sözler
size karﬂ› tan›kl›k edecektir. Ve
e¤er beni öldürürseniz, masum
kan› dökmüﬂ olacaks›n›z ve bu
da son günde size karﬂ› tan›kl›k
edecektir.
11 Ve ﬂimdi Kral Nuh, söylediklerinden korktu¤u için, onu
sal›vermek üzereydi; çünkü
Tanr›’n›n yarg›lar›n›n üzerine
gelece¤inden korkuyordu.
12 Fakat rahipler ona karﬂ›
seslerini yükselterek onu suçlamaya baﬂlad›lar. “Krala hakaret
etti!” dediler. Bu yüzden kral›
ona karﬂ› öfkelendirdiler ve kral
da öldürülmesi için onu ellerine
teslim etti.
13 Ve öyle oldu ki Abinadi’yi
tutup ba¤lad›lar ve derisini
odunlarla, evet, ölünceye kadar
yakt›lar.
14 Ve ﬂimdi alevler onu yakmaya baﬂlad›¤›nda, Abinadi
onlara ﬂöyle diyerek hayk›rd›:
15 ‹ﬂte, bu yapt›¤›n›z gibi, öyle
olacak ki soyunuz da birçok kiﬂiye benim çekti¤im ac›lar› çektirecek, hatta yanarak ölmenin
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ac›s›n› çektirecek; ve bu, Tanr›lar› Rab’bin kurtar›ﬂ›na inand›klar› için olacak.
16 Ve öyle olacak ki kötülükleriniz yüzünden her çeﬂit hastal›¤a tutulup korkunç s›k›nt›lar
çekeceksiniz.
17 Evet ve her yandan vurulacaks›n›z ve vahﬂi, y›rt›c› hayvanlar›n kovalad›¤› ﬂaﬂk›n bir
sürü gibi oraya buraya sürülüp
da¤›t›lacaks›n›z.
18 Ve o gün peﬂinize düﬂülecek ve düﬂmanlar›n›z›n eline
geçeceksiniz; ve iﬂte o zaman
benim çekti¤im ac›lar› siz de
çekeceksiniz, yanarak ölmenin
ac›s›n› çekeceksiniz.
19 Tanr›, halk›n› öldürenlerden öcünü böyle al›r. Ya Rab,
ruhumu kabul et!
20 Ve ﬂimdi, Abinadi bu sözleri söyler söylemez öldü, yanarak
can verdi; evet, Tanr›’n›n emirlerini inkâr etmek istemedi¤i
için idam edildi, sözlerinin gerçekli¤ini de ölümüyle mühürlemiﬂ oldu.
18. BÖLÜM
Alma gizlice vaaz verir — Vaftiz
antlaﬂmas›n› bildirir ve Mormon
sular›nda vaftiz eder — Mesih’in
Kilisesi’ni kurar ve rahipler atar
— Rahipler çal›ﬂarak geçimlerini
sa¤lar ve halka ö¤retirler — Alma
ile halk›, Kral Nuh’tan kaç›p çöle
giderler. m.ö. tahminen 147–145
y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Kral
Nuh’un hizmetkârlar›ndan kaçan Alma, günahlar›ndan ve
kötülüklerinden tövbe etti ve

Mosiya 18:2–13
gizlice halk›n aras›na girerek
Abinadi’nin sözlerini ö¤retmeye baﬂlad›.
2 Evet, ileride olacaklar hakk›nda ve ayr›ca Mesih’in gücü
ve ac›lar› ve ölümü ve O’nun
diriliﬂi ve gö¤e yükseliﬂiyle gerçekleﬂecek olan ölülerin diriliﬂi
ve insanlar›n fidye ile kurtuluﬂu
hakk›nda ö¤retmeye baﬂlad›.
3 Ve sözünü dinlemek isteyen
herkese ö¤retti. Ve kral›n haberi olmas›n diye onlara gizlice
ö¤retiyordu. Ve birçoklar› onun
sözlerine inand›.
4 Ve öyle oldu ki ona inananlar›n hepsi, ad›n› kraldan alm›ﬂ
olan ve ülkenin s›n›rlar›nda
bulunan Mormon ad›nda bir
yere gittiler; buras› baz› zamanlar veya baz› mevsimlerde vahﬂi
hayvanlarla dolu olurdu.
5 ﬁimdi, Mormon’da duru
suyu olan bir kaynak vard› ve
Alma oraya s›¤›n›yordu; suyun
yak›n›nda küçük a¤açlardan
bir koruluk vard›, gündüzleri
kral›n aramalar›ndan orada
saklan›yordu.
6 Ve öyle oldu ki ona inananlar›n hepsi, sözlerini dinlemek
için oraya gidiyorlard›.
7 Ve öyle oldu ki günler sonra
Mormon denilen yerde, Alma’n›n sözlerini dinlemek üzere
büyük bir kalabal›k topland›.
Evet, Alma’n›n sözlerine inananlar›n hepsi onu dinlemek
için bir araya toplanm›ﬂt›. Ve
Alma onlara ö¤retti ve onlara
tövbe, fidye ile kurtuluﬂ ve
Rab’be iman konular›nda vaaz
verdi.
8 Ve öyle oldu ki onlara ﬂöyle
dedi: ‹ﬂte buras› Mormon sular›

174
(çünkü oras› böyle biliniyordu)
ve ﬂimdi, siz Tanr›’n›n a¤›l›na
kat›lmay› ve O’nun halk› olarak
ça¤r›lmay› arzu ediyorsan›z ve
çekti¤iniz yüklerin hafiflemesi
için birbirinizin yükünü taﬂ›maya hevesliyseniz;
9 Evet ve yas tutanlarla birlikte yas tutmaya, evet ve teselli
olmaya ihtiyac› olanlar› teselli
etmeye ve her zaman ve her ﬂeyde ve olabilece¤iniz her yerde,
hatta ölünceye kadar Tanr›’n›n
tan›klar› olarak durmaya hevesliyseniz, böylece Tanr› taraf›ndan fidye ile kurtar›labilir
ve ilk diriliﬂte dirilecek olanlar›n aras›nda say›labilirsiniz;
böylece sonsuz yaﬂama kavuﬂabilirsiniz —
10 ﬁimdi size söylüyorum, e¤er
yüreklerinizin arzusu buysa,
Ruhu’nu üzerinize daha bol
dökebilmesi için Rab’be hizmet
edece¤inize ve O’nun emirlerini
tutaca¤›n›za dair O’nunla bir
antlaﬂmaya girdi¤inizin kan›t›
olarak O’nun ad›yla vaftiz olmaya neden karﬂ› ç›k›yorsunuz?
11 Ve ﬂimdi halk bu sözleri
duyunca sevinçle el ç›rparak:
“Yüreklerimizin arzusu budur!”
diye hayk›rd›.
12 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma
en baﬂta olanlardan biri olan
Helam’› yan›na alarak ilerledi,
suya inip durdu ve ﬂu sözleri
hayk›rd›: Ya Rab, Ruhu’nu hizmetkâr›n›n üzerine dök ki kutsal bir yürekle bu iﬂi yapabilsin.
13 Ve Alma, bu sözleri söyledikten sonra, Rab’bin Ruhu
onun üzerindeydi ve Alma ﬂöyle dedi: Helam, her ﬂeye gücü
yeten Tanr›’dan ald›¤›m yetkiy-
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le, bu ölümlü bedende ölünceye
kadar O’na hizmet edece¤ine
dair bir antlaﬂmaya girdi¤inin
kan›t› olarak seni vaftiz ediyorum; ve Rab’bin Ruhu üzerine
dökülsün ve Rab, dünyan›n
kuruluﬂundan beri haz›rlam›ﬂ
oldu¤u Mesih’in fidye ile kurtar›ﬂ› arac›l›¤›yla sana sonsuz
yaﬂam› ba¤›ﬂlas›n.
14 Ve Alma bu sözleri söyledikten sonra hem kendisi hem
de Helam suya gömüldüler ve
Ruh’la dolu olarak kalk›p sevinçle sudan ç›kt›lar.
15 Ve Alma yine bir baﬂkas›n›
ald› ve ikinci kez suya girerek
onu da ilki gibi vaftiz etti; yaln›z
bu sefer kendisi suya dalmad›.
16 Ve bu ﬂekilde Mormon denilen yere gelmiﬂ olan herkesi
vaftiz etti; ve onlar›n say›s› iki
yüz dört cand›; evet ve onlar
Mormon sular›nda vaftiz olarak
Tanr›’n›n lütfuyla doldular.
17 Ve o zamandan itibaren,
Tanr›’n›n Kilisesi ya da Mesih’in
Kilisesi diye adland›r›ld›lar. Ve
öyle oldu ki Tanr›’n›n gücü ve
yetkisiyle vaftiz edilen herkes
O’nun Kilisesi’ne kat›ld›.
18 Ve öyle oldu ki Alma, Tanr›’dan ald›¤› yetkiyle rahipler
atad›; hatta onlara Tanr›’n›n
Krall›¤› ile ilgili konularda ders
vermeleri ve vaaz vermeleri
için aralar›ndaki her elli kiﬂinin
baﬂ›na bir rahip atad›.
19 Ve onlara kendi ö¤rettiklerinin ve kutsal peygamberlerin
a¤z›ndan söylenmiﬂ olan sözlerin d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey ö¤retmemelerini emretti.
20 Evet, hatta tövbe ve halk›n›
fidye ile kurtarm›ﬂ olan Rab’be
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iman›n d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey ö¤retmemelerini emretti.
21 Ve birbirleriyle çekiﬂmemelerini, ama ayn› gözle ileriye
bakmalar›n›, tek inanç ve tek
vaftizle gönüllerini sevgi ve
birlik içinde birleﬂtirmelerini
emretti.
22 Ve onlara böyle vaaz etmelerini buyurdu. Ve böylece
Tanr›’n›n çocuklar› oldular.
23 Ve onlara sebt gününe
dikkat edip o günü kutsal tutmalar›n› ve ayr›ca her gün de
Tanr›lar› Rab’be ﬂükretmelerini emretti.
24 Ve ayr›ca atam›ﬂ oldu¤u
rahiplerin de geçimlerini sa¤lamak için kendi elleriyle çal›ﬂmalar› gerekti¤ini emretti.
25 Ve haftan›n bir günü bir
araya toplan›p halka ö¤retmek
ve Tanr›lar› Rab’be ibadet etmek
için ayr›lm›ﬂt›; ve ayr›ca ellerinden geldi¤i kadar s›k s›k bir
araya geleceklerdi.
26 Ve rahipler geçimlerini
sa¤lamak için halka yük olmayacakt›; ama çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda Tanr›’n›n lütfunu elde
ederek Ruh’ta güçleneceklerdi;
Tanr› hakk›nda bilgi sahibi olarak Tanr›’n›n gücü ve yetkisiyle ö¤retebileceklerdi.
27 Ve Alma, Kilise halk›ndan
olanlar›n mallar›n› vermelerini
emretti; her biri sahip oldu¤u
ölçüde verecekti; mal› çok olan
çok verecek ve mal› az olandan
az istenecekti; ve mal› olmayana ise verilecekti.
28 Ve böylece kendi özgür
istekleri ve Tanr›’ya karﬂ› duyduklar› iyi arzular›yla yard›ma
ihtiyac› olan rahiplere, evet ve
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muhtaçlara, ç›plak canlara
mallar›ndan vereceklerdi.
29 Ve Alma, Tanr›’dan emir
alarak onlara bunu söyledi; ve
onlar da Tanr›’n›n önünde
do¤ru bir ﬂekilde yürüdüler;
ihtiyaçlar›na ve isteklerine göre
birbirlerine hem maddi, hem de
ruhsal yönden yard›m ettiler.
30 Ve ﬂimdi öyle oldu ki bütün bunlar Mormon’da, evet,
Mormon sular›n›n yan›nda,
Mormon sular›n›n yan›nda ki
ormanda oluyordu; evet, Mormon yeri, Mormon sular›, Mormon orman›, bunlar Fidye ile
Kurtar›c›lar›’n›n bilgisine orada
kavuﬂmuﬂ olanlar›n gözünde
ne güzeldir; evet ve onlar da ne
kadar kutsanm›ﬂlard›r, çünkü
onlar sonsuza dek Rab’bi öven
ilahiler söyleyeceklerdir.
31 Ve bunlar kral ö¤renmesin
diye ülkenin s›n›r›nda oluyordu.
32 Fakat iﬂte, öyle oldu ki halk
aras›nda bir k›p›rt› oldu¤unu
sezen kral, onlar› gözetlemeleri
için hizmetkârlar›n› gönderdi.
Bu yüzden Rab’bin sözünü duymak için topland›klar› bir gün,
kral onlar› keﬂfetti.
33 Ve ﬂimdi kral, Alma’n›n,
halk› kendisine karﬂ› ayaklanmaya k›ﬂk›rtt›¤›n› söyledi; bu
yüzden onlar› yok etmek üzere
ordusunu gönderdi.
34 Ve öyle oldu ki Alma’ya ve
Rab’bin halk›na kral›n ordusunun geldi¤i bildirildi; bunun
üzerine çad›rlar›n› ve ailelerini
alarak çöle gittiler.
35 Ve say›lar› yaklaﬂ›k dört
yüz elli cand›.
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19. BÖLÜM
Gideyon Kral Nuh’u öldürmeye
çal›ﬂ›r — Lamanl›lar ülkeyi istila
ederler — Kral Nuh yanarak ölür
— Limhi haraç ödeyen bir kral olarak hüküm sürer. m.ö. tahminen
145–121 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Rab’bin halk›n›
arayan kral›n ordusu eli boﬂ
döndü.
2 Ve ﬂimdi iﬂte, kral›n kuvvetleri azald›¤› için say›lar› azd›
ve geriye kalan halk da bölünmeye baﬂlam›ﬂt›.
3 Ve az›nl›kta kalan taraf krala
gözda¤› verici sözler söylemeye baﬂlad› ve aralar›nda büyük
bir çekiﬂme baﬂlad›.
4 Ve ﬂimdi aralar›nda Gideyon
ad›nda biri vard›; ve o güçlü bir
adamd› ve krala düﬂmand›; bu
yüzden k›l›c›n› çekerek öfkeyle
kral› öldürece¤ine yemin etti.
5 Ve öyle oldu ki Gideyon
kralla dövüﬂtü ve kral yenilece¤ini anlay›nca oradan kaçt›;
ve koﬂarak tap›na¤›n yan›ndaki kuleye ç›kt›.
6 Ve Gideyon onun peﬂinden
gitti ve kral› öldürmek için kuleye ç›kmak üzereydi; ve kral çevresine bak›n›p ﬁemlon ülkesine
do¤ru göz att›; ve iﬂte, Lamanl›lar’›n ordusu ülke s›n›rlar›ndan
içeri giriyordu.
7 Ve ﬂimdi kral can korkusuyla
ﬂöyle ba¤›rd›: Gideyon, can›m›
ba¤›ﬂla! Lamanl›lar üzerimize
yürüyor ve bizi yok edecekler;
evet, halk›m› yok edecekler.
8 Ve ﬂimdi halk kral›n umurunda bile de¤ildi; o kendi can›n›
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düﬂünüyordu; yine de Gideyon
onun can›n› ba¤›ﬂlad›.
9 Ve kral halka Lamanl›lar’dan
kaçmalar›n› emretti ve kendisi
de önlerinden gitti; ve onlar
eﬂleri ve çocuklar›yla birlikte
çöle kaçt›lar.
10 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
onlar›n peﬂlerinden gittiler ve
yetiﬂip onlar› öldürmeye baﬂlad›lar.
11 ﬁimdi öyle oldu ki kral bütün erkeklere eﬂlerini ve çocuklar›n› b›rak›p Lamanl›lar’dan
kaçmalar›n› emretti.
12 ﬁimdi birçoklar› eﬂlerini ve
çocuklar›n› b›rakmak istemedi,
ama onlar›n yan›nda kal›p birlikte ölmeyi tercih ettiler. Ve
geri kalanlarsa, eﬂlerini ve çocuklar›n› b›rak›p kaçt›lar.
13 Ve öyle oldu ki eﬂleri ve
çocuklar›yla kalanlar, kendilerini öldürmemelerini Lamanl›lar’dan rica etsinler diye güzel
k›zlar›n› önden gönderdiler.
14 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
onlara ac›d›lar, çünkü kad›nlar›n›n güzelli¤iyle büyülenmiﬂlerdi; .
15 Bu yüzden Lamanl›lar onlar›n canlar›n› ba¤›ﬂlad›lar ve
onlar› tutsak edip gerisingeri
Nefi ülkesine götürdüler; ve
Kral Nuh’u Lamanl›lar’›n eline
teslim edip, mallar›n›, hatta sahip olduklar› her ﬂeyin yar›s›n›, alt›nlar›n›n ve gümüﬂlerinin
ve bütün de¤erli eﬂyalar›n›n
yar›s›n› onlara teslim etmek
ﬂart›yla ülkeyi mülk edinmeleri için onlara ba¤›ﬂlad›lar; ve
her y›l Laman Kral›’na böyle
haraç ödemek zorundayd›lar.
16 Ve ﬂimdi tutsak edilenlerin
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aras›nda ad› Limhi olan kral›n
o¤ullar›ndan birisi de vard›.
17 Ve ﬂimdi Limhi babas›n›n
öldürülmesini istemiyordu;
ancak kendisi do¤ru bir kiﬂi
oldu¤u için babas›n›n kötülüklerini bilmeyecek kadar cahil
de¤ildi.
18 Ve öyle oldu ki Gideyon,
kral› ve yan›ndakileri aray›p
bulmalar› için çöle gizliden
adamlar gönderdi. Ve öyle oldu
ki çölde, kral ve rahipleri d›ﬂ›nda bütün halkla karﬂ›laﬂt›lar.
19 ﬁimdi onlar Nefi ülkesine
döneceklerine dair yürekten
ant içmiﬂlerdi; ve e¤er eﬂleriyle
çocuklar› ve onlar›n yan›nda
kalanlar öldürülmüﬂse, onlar›n
öçlerini almaya çal›ﬂacak ve
onlarla birlikte yok olup gideceklerdi.
20 Ve kral onlara geri dönmemelerini emretti; ve onlar da
krala öfkelenip ac› çekmesi için
onu yakarak öldürdüler.
21 Ve rahipleri de yakalay›p
öldürmek istedilerse de rahipler onlar›n önünden kaçt›.
22 Ve öyle oldu ki Nefi ülkesine dönmek üzereyken Gideyon’un adamlar›yla karﬂ›laﬂt›lar. Ve Gideyon’un adamlar›,
eﬂleriyle çocuklar›n›n baﬂ›na
gelen her ﬂeyi onlara anlatt›lar;
ve ellerindeki her ﬂeyin yar›s›n› Lamanl›lar’a haraç olarak
vermeleri koﬂuluyla Lamanl›lar’›n ülkeyi ele geçirmelerine
izin verdiklerini söylediler.
23 Ve halk Gideyon’un adamlar›na kral› öldürdüklerini ve
rahiplerinin ise onlardan kaç›p
çölün derinliklerine gittiklerini
söyledi.
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24 Ve öyle oldu ki tören bittikten sonra, çocuklar›yla eﬂlerinin öldürülmedi¤ine sevinerek
Nefi ülkesine döndüler ve krala ne yapt›klar›n› Gideyon’a
anlatt›lar.
25 Ve öyle oldu ki Laman kral›,
halk›n›n onlar› öldürmeyece¤ine dair onlara yemin etti.
26 Ve kral›n o¤lu olan ve halk
taraf›ndan krall›¤›n ona verildi¤i Limhi de halk›n›n sahip
oldu¤u her ﬂeyin yar›s›n› haraç
olarak ona ödeyece¤ine dair
Laman Kral›’na yemin etti.
27 Ve öyle oldu ki Limhi krall›¤› kurmaya ve halk› aras›nda
huzuru sa¤lamaya baﬂlad›.
28 Ve Laman kral›, Limhi halk›n›n çöle kaçmas›n› önlemek
ve onlar› ülkede tutmak için ülkenin her yan›na muhaf›zlar
yerleﬂtirdi; ve muhaf›zlar›n›n
geçimini Nefililer’den ald›¤› haraçla sa¤lad›.
29 Ve ﬂimdi Kral Limhi, krall›¤›nda iki y›l boyunca sürekli
bar›ﬂ› sa¤lad›; öyle ki Lamanl›lar onlar› rahats›z etmediler ve
öldürmeye kalk›ﬂmad›lar.
20. BÖLÜM
Lamanl›lar’›n k›zlar›ndan baz›lar›
Nuh’un rahipleri taraf›ndan kaç›r›l›r—Lamanl›lar, Limhi ile halk›na
karﬂ› savaﬂ açar—Lamanl› ordular›
geri püskürtülür ve yat›ﬂt›r›l›rlar.
m.ö. tahminen 145–123 y›llar›.
ﬁimdi ﬁemlon’da Lamanl›lar’›n
k›zlar›n›n ﬂark› söyleyip dans
etmek ve e¤lenmek için bir araya topland›klar› bir yer vard›.
2 Ve öyle oldu ki bir gün
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içlerinden baz›lar› ﬂark› söyleyip dans etmek üzere bir araya
geldiler.
3 Ve ﬂimdi Kral Nuh’un rahipleri, Nefi ﬂehrine dönmeye
utand›klar›ndan, evet ve halk›n kendilerini öldürmesinden
korktuklar›ndan, bu yüzden eﬂlerinin ve çocuklar›n›n yan›na
dönmeye cesaret edemiyorlard›.
4 Ve çölde kal›rken Lamanl›lar’›n k›zlar›n› fark eden rahipler gizlenip onlar› gözetlediler;
5 Ve dans etmek için birkaç›
topland›¤› bir vakit, rahipler
gizlendikleri yerden ç›kt›lar ve
k›zlar› yakalay›p onlar› çöle
kaç›rd›lar; evet, Lamanl›lar’›n
k›zlar›ndan yirmi dördünü çöle
götürdüler.
6 Ve öyle oldu ki k›zlar›n›n kay›p oldu¤unu fark eden Lamanl›lar, Limhi halk›na öfkelendiler;
çünkü bunu yapan›n Limhi halk› oldu¤unu san›yorlard›.
7 Bu yüzden ordular›n› gönderdiler; evet, kral›n kendisi de
halk›n önünde gitti; ve Limhi
halk›n› yok etmek için Nefi ülkesine ç›kt›lar.
8 Ve ﬂimdi Limhi onlar› kuleden görmüﬂtü; hatta savaﬂ için
yapt›klar› bütün haz›rl›klar›
kuleden gördü; bu yüzden halk›n› bir araya toplay›p tarlalarda
ve ormanlarda Lamanl›lar için
pusu kurdu.
9 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
gelir gelmez, Limhi halk› bekledikleri yerlerden ç›k›p onlar›n üzerine sald›rd›lar ve onlar›
katletmeye baﬂlad›lar.
10 Ve öyle oldu ki çok çetin bir
savaﬂ oldu, çünkü av›na sald›ran aslanlar gibi vuruﬂtular.
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11 Ve öyle oldu ki Limhi halk›
Lamanl›lar’› önlerinden kovalamaya baﬂlad›; oysa Lamanl›lar’›n yar›s› kadar bile de¤illerdi;
ama canlar›, eﬂleri ve çocuklar›
için savaﬂ›yorlard›; bu yüzden
canla baﬂla ejderhalar gibi çarp›ﬂt›lar.
12 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n kral›n› onlar›n ölüleri aras›nda buldular; henüz ölmemiﬂti,
ama yaral›yd› ve yerde b›rak›lm›ﬂt›; halk› öylesine h›zl› kaçm›ﬂt›.
13 Ve kral› kald›r›p yaralar›n›
sard›lar ve onu Kral Limhi’nin
önüne getirip: “‹ﬂte, Lamanl›lar’›n kral›!” dediler. Yaralan›p Lamanl› ölülerin aras›na düﬂmüﬂ
ve onu b›rak›p kaçm›ﬂlar; ve iﬂte,
biz onu senin huzuruna getirdik; ve ﬂimdi onu öldürelim.
14 Ama Limhi onlara: “Öldürmeyin, onu buraya getirin de
göreyim!” dedi. Ve onlar kral›
getirdiler. Ve Limhi ona ﬂöyle
dedi: Seni halk›ma karﬂ› savaﬂ
açmaya iten neden nedir? Görüyorsun, halk›m sana verdi¤im
yemini bozmad›; öyleyse sen
halk›ma verdi¤in yemini neden
bozdun?
15 Ve ﬂimdi kral: “Yemini bozdum, çünkü senin halk›n benim
halk›m›n k›zlar›n› kaç›rd›; bu
yüzden, öfkelenerek halk›ma
senin halk›na karﬂ› savaﬂmalar›n› emrettim!” dedi.
16 Ve ﬂimdi Limhi’nin olup bitenden haberi bile yoktu. Onun
için krala: “Halk›m aras›nda
sorup soruﬂturaca¤›m ve bunu
kim yapm›ﬂsa ölecek!” dedi. Bu
yüzden halk›n aras›nda arama
yap›lmas›n› emretti.
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17 ﬁimdi kral›n yüzbaﬂ›s› olan
Gideyon bunlar› duyunca kral›n
yan›na ç›k›p ona: “Rica ederim
vazgeçin, bu halk›n aras›nda
arama yapmay›n ve bunu onlar›n üzerine yüklemeyin!” dedi.
18 Çünkü bu halk›n ortadan
kald›rmak istedi¤i rahipleri,
baban›z›n rahiplerini hat›rlam›yor musunuz? Ve onlar
çölde de¤il midir? Ve Lamanl›lar’›n k›zlar›n› çalanlar onlar
de¤il midir?
19 Ve ﬂimdi, iﬂte ve bu ﬂeyleri
krala da söyle ki, halk›na konuﬂsun; bize karﬂ› öfkeleri yat›ﬂs›n;
çünkü iﬂte üzerimize sald›rmak
için ﬂimdiden haz›rlan›yorlar;
ve iﬂte bizim say›m›z ise çok az.
20 Ve iﬂte, kalabal›k ordular›yla geliyorlar ve kral onlar› bize
karﬂ› yat›ﬂt›rmazsa, hepimiz yok
olup gidece¤iz.
21 Çünkü Abinadi’nin bize
karﬂ› peygamberlik etti¤i sözleri
yerine gelmiyor mu — ve bütün
bunlar Rab’bin sözlerine dinlemeyip kötülüklerimizden dönmedi¤imiz için olmad› m›?
22 Ve ﬂimdi gelin kral› yat›ﬂt›ral›m ve ona etti¤imiz yemini
tutal›m; çünkü tutsak olmak
can›m›z› yitirmekten iyidir; öyleyse bu kadar çok kan dökülmesine bir son verelim.
23 Ve ﬂimdi Limhi, babas›yla
ve çöle kaçan rahiplerle ilgili
her ﬂeyi krala anlatt›; ve onlar›n
k›zlar›n› rahiplerin kaç›rd›¤›n›
ileri sürdü.
24 Ve öyle oldu ki kral yat›ﬂarak onun halk›yla bar›ﬂt› ve onlara: “Silahs›z olarak halk›m›
karﬂ›lamaya ç›kal›m; ve size
yemin ederek söz veriyorum ki
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halk›m halk›n›za el kald›rmayacak!” dedi.
25 Ve öyle oldu ki silahlar›n›
b›rakarak kral›n ard›nca yürüdüler ve Lamanl›lar’la karﬂ›laﬂmaya gittiler. Ve öyle oldu
ki Lamanl›lar’la karﬂ›laﬂt›lar ve
Lamanl›lar’›n krallar› onlar›n
önünde e¤ilerek, Limhi halk›
ad›na ricada bulundu.
26 Ve Limhi halk›n›n silahs›z
oldu¤unu gören Lamanl›lar
merhamete gelerek onlarla bar›ﬂt›lar ve krallar›yla beraber
bar›ﬂ içinde kendi ülkelerine
döndüler.
21. BÖLÜM
Limhi halk› Lamanl›lar taraf›ndan
vurulur ve yenilgiye u¤rat›l›r —
Ammon’la karﬂ›laﬂan Limhi halk›
do¤ru inanc› bulur — Ammon’a
yirmi dört Yared levhas›ndan söz
ederler. m.ö. tahminen 122–121
y›llar›.
Ve öyle oldu ki Limhi ve halk›,
Nefi ﬂehrine döndüler ve ülkede
yeniden bar›ﬂ içinde yaﬂamaya
baﬂlad›lar.
2 Ve öyle oldu ki uzun bir süre
sonra Lamanl›lar Nefililer’e
karﬂ› k›ﬂk›rt›l›p öfkelendirilmeye baﬂland› ve oradan buradan ülke s›n›rlar› içine s›zmaya
baﬂlad›lar.
3 ﬁimdi krallar›n›n Limhi’ye
vermiﬂ oldu¤u yeminden dolay›
onlar› öldürmeye cesaret edemiyorlard›; ama onlar›n yana¤›na tokad› vuruyor ve onlar›n
üzerindeki yetkilerini kullan›yorlard›; ve s›rtlar›na a¤›r yük-
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ler vurup onlar› dilsiz bir eﬂek
gibi istedikleri yere sürüklüyorlard› —
4 Evet, bütün bunlar Rab’bin
sözü yerine gelsin diye oldu.
5 Ve ﬂimdi Nefililer’in çekti¤i
s›k›nt›lar büyüktü ve Lamanl›lar’›n elinden kendilerini kurtarabilmeleri imkans›zd›; çünkü
Lamanl›lar onlar› her yandan
kuﬂatm›ﬂlard›.
6 Ve öyle oldu ki halk çektikleri s›k›nt›lardan dolay› krala
söylenmeye baﬂlad›; ve gidip
onlara karﬂ› savaﬂmak istiyorlard›. Ve yak›nmalar› ile kral›
son derecede üzdüler; bu yüzden diledikleri gibi davranmalar›na izin verdi.
7 Ve halk yeniden toplan›p silahlar›n› kuﬂand› ve Lamanl›lar’› ülkelerinden kovmak için
harekete geçtiler.
8 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
onlar› yenip geri sürdüler, ço¤unu da öldürdüler.
9 Ve Limhi halk› aras›nda
büyük yas oldu, a¤›tlar yak›ld›;
dul kad›n kocas› için, o¤ul ve
k›z babalar› için ve kardeﬂler
kardeﬂleri için a¤lad›.
10 ﬁimdi ülkede pek çok dul
vard› ve yüreklerine düﬂen bu
büyük Lamanl›lar korkusu
yüzünden her gün durmadan
a¤l›yorlard›.
11 Ve öyle oldu ki onlar›n sürekli a¤lay›p s›zlamalar›, geri
kalan Limhi halk›n› Lamanl›lar’a karﬂ› k›ﬂk›rt›p öfkelendirdi;
ve bir kez daha savaﬂmaya gittilerse de büyük kay›plar vererek
tekrar gerisingeri sürüldüler.
12 Evet, hatta üçüncü kez savaﬂa gittiler ve ayn› ﬂekilde bozgu-

181
na u¤rat›ld›lar; ve sa¤ kalanlar
yeniden Nefi ﬂehrine döndüler.
13 Ve kendilerini yerlere
var›ncaya kadar alçaltarak tutsakl›¤›n boyunduru¤una girdiler; dövülmeye, oradan oraya
sürüklenmeye ve düﬂmanlar›n›n keyfince s›rtlar›na a¤›r yük
vurulmas›na boyun e¤diler.
14 Ve onlar alçakgönüllü¤ün
derinliklerine kadar kendilerini alçaltt›lar; ve var güçleriyle
Tanr›’ya yakard›lar; evet, içine
düﬂtükleri s›k›nt›lardan kendilerini kurtarmas› için bütün
gün Tanr›’lar›na yakard›lar.
15 Ve ﬂimdi Rab iﬂledikleri kötülükler yüzünden seslerini
duymakta a¤›r davran›yordu;
yine de seslerini iﬂitip Lamanl›lar’›n yüreklerini yumuﬂatmaya baﬂlad›; öyle ki Lamanl›lar,
onlar›n yükünü azaltmaya baﬂlad›lar; ne var ki, Rab onlar›
tutsakl›ktan kurtarmay› uygun
bulmad›.
16 Ve öyle oldu ki ülkede yavaﬂ yavaﬂ zenginleﬂmeye, daha
bol miktarda tah›l üretmeye ve
sürüler ve büyükbaﬂ hayvanlar
beslemeye baﬂlad›lar; öyle ki
açl›k çekmediler.
17 ﬁimdi çok fazla say›da kad›n vard›, erkeklerden daha
çoktular; bu yüzden, Kral Limhi dul kad›nlarla çocuklar›n›n
geçimini sa¤lay›p açl›ktan ölmemeleri için, herkesin bir ﬂeyler
vermesini emretti; ve öldürülenlerin say›s› çok oldu¤u için
bunu yapt›lar.
18 ﬁimdi Limhi halk› ellerinden geldi¤i kadar birlik olup tah›llar›n› ve sürülerini korudular.
19 Ve ﬂehir surlar› d›ﬂ›na ç›kt›-
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¤›nda, kral bile kendi adam›na
muhaf›zlar› olmadan güvenmiyordu; herhangi bir ﬂekilde
Lamanl›lar’›n eline düﬂmekten
korkuyordu.
20 Ve Lamanl›lar’›n k›zlar›n›
kaç›rmakla baﬂlar›na bu büyük
felâketi sar›p çöle kaçan rahipleri yakalamak umuduyla, kral
halk›na ülkenin her yan›n› gözetlemelerini buyurdu.
21 Çünkü onlar› yakalay›p cezaland›rmak istiyorlard›; çünkü
geceleyin Nefi ülkesine gelip tah›llar›n› ve de¤erli eﬂyalar›ndan
ço¤unu götürmüﬂlerdi; bu yüzden Limhi halk› pusuya yatt›.
22 Ve öyle oldu ki Ammon ve
kardeﬂleri ülkeye gelinceye dek
Lamanl›lar ile Limhi halk› aras›nda yeni bir tats›zl›k olmad›.
23 Ve kral muhaf›zlar›yla birlikte ﬂehir d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda
Ammon ve kardeﬂlerini keﬂfetti ve onlar› Nuh’un rahipleri
sanarak yakalatt›; ellerini kollar›n› ba¤lat›p hapse att›rd›. Ve
Nuh’un rahipleri olsayd›lar onlar› öldürtecekti.
24 Fakat onlar›n Nuh’un rahipleri de¤il de Zarahemla ülkesinden gelen kendi kardeﬂleri
olduklar›n› görünce içi büyük
sevinçle doldu.
25 ﬁimdi Ammon gelmeden
önce Kral Limhi birkaç adam›n› Zarahemla ülkesini bulmalar› için göndermiﬂti; ne var ki
adamlar› ülkeyi bulamam›ﬂlar
ve çölde kaybolmuﬂlard›.
26 Bununla birlikte eskiden
insanlar›n yaﬂad›¤› bir ülke,
evet, kurumuﬂ kemiklerle kapl›
bir ülke bulmuﬂlard›; evet, buras› eskiden insanlar›n yaﬂad›¤›

Mosiya 21:27–22:1
bir ülkeydi ve yerle bir edilmiﬂti; ve adamlar oray› Zarahemla
ülkesi sanarak Nefi ülkesine
döndüler ve Ammon’un geliﬂinden birkaç gün önce ülke
s›n›rlar›na ulaﬂt›lar.
27 Ve yanlar›nda baz› kay›tlar,
hatta kemiklerini bulduklar›
halk›n kay›tlar›n› da getirdiler;
ve bu kay›tlar madeni levhalara iﬂlenmiﬂti.
28 Ve ﬂimdi Kral Mosiya’n›n
bu tür kay›tlar› çevirebilmek
için Tanr›’dan bir arma¤ana sahip oldu¤unu Ammon’un a¤z›ndan ö¤renince, Limhi’nin içi
yine sevinçle doldu; evet ve
Ammon da sevindi.
29 Ancak Ammon’la kardeﬂleri, kardeﬂlerinin ço¤u öldürülmüﬂ oldu¤u için çok üzüldüler.
30 Ve ayr›ca, Kral Nuh’la
rahiplerinin, halk› Tanr›’ya
karﬂ› bunca günaha ve kötülü¤e sürüklemesine de üzüldüler; ve Abinadi’nin ölümüne
de üzüldüler; ve ayr›ca Abinadi taraf›ndan söylenmiﬂ sözlere inan›p Tanr›’n›n gücü ve
yetkisi sayesinde Tanr›’n›n bir
kilisesini kuran Alma ile ona
kat›lan halk›n gitmesine de
üzüldüler.
31 Evet, gitmeleri onlar› çok
üzdü; çünkü nereye kaç›p gittiklerini bilmiyorlard›. ﬁimdi bilseler seve seve onlara kat›l›rlard›,
çünkü kendileri de Tanr›’ya
hizmet edip, O’nun emirlerini
yerine getirmek için Tanr› ile
bir antlaﬂma yapm›ﬂlard›.
32 Ve ﬂimdi Ammon geldikten
sonra, Kral Limhi ve halk›ndan
birçoklar› da Tanr›’ya hizmet etmek ve emirlerini yerine getir-
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mek için O’nunla bir antlaﬂma
yapm›ﬂlard›.
33 Ve öyle oldu ki Kral Limhi
ve halk›ndan birço¤u vaftiz olmak istiyordu; ancak ülkede
Tanr›’dan yetkisi olan bir kimse yoktu. Ve Ammon kendisini
lay›k bir hizmetkâr olarak görmedi¤i için bunu yapmay› reddetti.
34 Bu yüzden ﬂimdilik kendilerine bir kilise kurmay›p Rab’bin
Ruhu’nu beklediler. ﬁimdi çöle
kaçm›ﬂ olan Alma ile kardeﬂleri gibi olmak istiyorlard›.
35 Bütün yürekleriyle Tanr›’ya
hizmet etmeye istekli olduklar›n›n tan›¤› ve kan›t› olarak vaftiz
olmak istiyorlard›; ancak bunu
ileri bir tarihe b›rakt›lar; ve
vaftiz olmalar›n›n öyküsü ileride anlat›lacakt›r.
36 Ve ﬂimdi Ammon’un ve
halk›n›n, Kral Limhi’nin ve
halk›n›n tek düﬂüncesi Lamanl›lar’›n elinden ve onlar›n kölesi olmaktan kurtulmakt›.
22. BÖLÜM
Halk›n Laman boyunduru¤undan
kaç›p kurtulmas› için planlar yap›l›r — Lamanl›lar sarhoﬂ edilir —
Halk kaç›p Zarahemla’ya döner ve
Kral Mosiya’n›n egemenli¤i alt›na girer. m.ö. tahminen 121–120
y›llar›.
Ve öyle oldu ki Ammon’la Kral
Limhi tutsakl›ktan nas›l kurtulacaklar› konusunda halka dan›ﬂmaya baﬂlad›lar; ve hatta
bütün halk› bir araya getirdiler;
ve amaçlar› bu konuda halk›n
da onay›n› almakt›.
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2 Ve öyle oldu ki tutsakl›ktan
kurtulmak için eﬂlerini ve çocuklar›n› ve sürülerini ve
büyükbaﬂ hayvanlar›n› ve çad›rlar›n› al›p çöle kaçmaktan
baﬂka bir çare bulamad›lar;
çünkü Lamanl›lar say›ca çok
olduklar›ndan, Limhi halk›n›n
onlarla savaﬂarak kendilerini
k›l›çla tutsakl›ktan kurtarmas›
olanaks›zd›.
3 ﬁimdi öyle oldu ki Gideyon
gidip kral›n önünde durdu ve
ona ﬂöyle dedi: ﬁimdi ey kral,
kardeﬂlerimiz Lamanl›lar’la
yapt›¤›m›z savaﬂlarda sözlerimi ﬂimdiye kadar birçok kez
dinlediniz.
4 Ve ﬂimdi, ey kral e¤er hizmetkâr›n›z› yarars›z bulmuyorsan›z
ya da ﬂu ana dek sözlerimi biraz
olsun dinleyip yarar›n› gördüyseniz, sizden bu gün de sözlerimi dinlemenizi dilerim; ve sizin
hizmetkâr›n›z olup bu halk› tutsakl›ktan kurtarmak istiyorum.
5 Ve kral onun konuﬂmas›na
izin verdi. Ve Gideyon ona
ﬂunlar› söyledi:
6 ‹ﬂte ﬂehrin arkas›ndaki arka
surun içinden geçen arka geçit
yok mu? Oradaki Lamanl›lar,
yani Lamanl› muhaf›zlar geceleyin sarhoﬂ olurlar; bu yüzden
bütün bu halk›n aras›na bir duyuru gönderelim, geceleyin çöle
sürmek üzere s›¤›rlar›n› ve davarlar›n› toplas›nlar.
7 Ve ben de emrinize göre gidip Lamanl›lar’a son ﬂarap harac›n› ödeyeyim; ve içip sarhoﬂ
olacaklard›r; ve sarhoﬂ olup
s›zd›klar›nda, ordugâhlar›n›n
solundaki gizli geçitten ç›kar
gideriz.
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8 Böylece eﬂlerimiz ve çocuklar›m›z, s›¤›rlar›m›z ve davarlar›m›zla çöle ç›kar, ﬁilom ülkesinin
çevresinden yolumuza devam
ederiz.
9 Ve öyle oldu ki kral, Gideyon’un sözlerini dinledi.
10 Ve Kral Limhi, halk›na sürülerini toplamalar›n› emretti
ve Lamanl›lar’a ﬂarap harac›n›
gönderdi; ve hediye olarak onlara daha fazla ﬂarap gönderdi;
ve onlar kral Limhi’nin kendileri için gönderdi¤i ﬂaraptan
bol bol içtiler.
11 Ve öyle oldu ki gece olunca,
Limhi halk› s›¤›rlar›n› ve davarlar›n› da alarak çöle ç›kt› ve çölde ﬁilom ülkesinin çevresinden
dolaﬂarak Ammon’la kardeﬂlerinin önderli¤inde Zarahemla
ülkesine do¤ru yöneldiler.
12 Ve çölde taﬂ›yabilecekleri
alt›n, gümüﬂ gibi tüm de¤erli
eﬂyalar›yla yiyeceklerini yanlar›na alm›ﬂlard›; ve yollar›na
devam ettiler.
13 Ve günlerce çölde yol ald›ktan sonra Zarahemla ülkesine
vard›lar ve Mosiya’n›n halk›yla
birleﬂerek onun egemenli¤i alt›na girdiler.
14 Ve öyle oldu ki Mosiya onlar› sevinçle karﬂ›lad›; ve onlar›n
kay›tlar›n› ve Limhi halk› taraf›ndan bulunmuﬂ olan kay›tlar›
da teslim ald›.
15 Ve ﬂimdi öyle oldu ki
Lamanl›lar, Limhi halk›n›n geceleyin ülkeden ayr›ld›¤›n› anlay›nca, arkalar›ndan çöle bir
ordu gönderdiler.
16 Ve askerler iki gün Limhi
halk›n›n ard›ndan gittikten
sonra onlar›n izlerini takip
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edemediler; bu yüzden çölde
kayboldular.

Kral Nuh’un halk› taraf›ndan
çöle kovulan Rab’bin halk›n›n
ve Alma’n›n öyküsü.
23. Bölüm’ün baﬂ›ndan
24. Bölüm’ün sonuna kadar.

23. BÖLÜM
Alma kral olmay› reddeder —
Yüksek rahip olarak hizmet verir
—Rab, halk›n› cezaland›rarak yola
getirir, Lamanl›lar da Helam ülkesini ele geçirirler — Kral Nuh’un
kötü rahiplerinin baﬂkan› Amulon, Lamanl› kral›n emri alt›nda
hüküm sürer. m.ö. tahminen 145–
121 y›llar›.
ﬁimdi Kral Nuh’un ordular›
sald›racak diye Rab taraf›ndan
uyar›lan Alma bunu halk›na
bildirdi; bu yüzden sürülerini
toplay›p tah›llar›n› yükleyen
halk, Kral Nuh’un ordular› gelmeden çöle do¤ru yola ç›kt›.
2 Ve Rab onlara öyle bir güç
verdi ki Kral Nuh’un halk› arkalar›ndan yetiﬂip onlar› yok
edemedi.
3 Ve sekiz gün boyunca çölün
derinliklerine kaçt›lar.
4 Ve bir ülkeye geldiler; evet,
buras› çok güzel ve hoﬂ bir ülkeydi; suyunun dupduru oldu¤u bir ülkeydi.
5 Ve çad›rlar›n› kurdular ve
topra¤› iﬂlemeye baﬂlad›lar; ve
binalar yapmaya baﬂlad›lar;
evet, çal›ﬂkand›lar ve canla baﬂla
çal›ﬂt›lar.
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6 Ve halk Alma’n›n kral olmas›n› istiyordu; çünkü halk› taraf›ndan çok seviliyordu.
7 Fakat, Alma onlara: “‹ﬂte,
bir kral›m›z›n olmas› uygun
de¤ildir!” dedi; çünkü Rab
ﬂöyle diyor: Kimseyi kimseden
üstün saymayacaks›n›z ya da
bir kimse kendisini baﬂkas›ndan üstün görmeyecek; bu
yüzden, size derim ki bir kral›n›z olmas› uygun de¤ildir.
8 Yine de, hep do¤ru kimseler kral›n›z olabilseydi, baﬂ›n›zda bir kral›n bulunmas› iyi
olurdu.
9 Fakat Kral Nuh’un ve rahiplerinin kötülüklerini hat›rlay›n;
ve ben kendim bile tuza¤a düﬂtüm ve Rab’bin gözünde i¤renç
say›lacak birçok ﬂey yapt›m;
yapt›¤›m ﬂeyler beni ac› bir
tövbeye getirdi.
10 Yine de çok ac› çektikten
sonra Rab yakar›ﬂ›m› duydu ve
dualar›m› cevapland›rd›; ve
ço¤unuza O’nun gerçe¤ini bildireyim diye O’nun elinde bir
araç oldum.
11 Ancak bu konuda gururlanamam; çünkü kendim için gururlanmaya lay›k de¤ilim.
12 Ve ﬂimdi size söylüyorum,
Kral Nuh taraf›ndan zulmedildiniz ve ona ve rahiplerine kul
köle oldunuz; ve onlar taraf›ndan kötülüklere düﬂürüldünüz;
bu yüzden kötülük ba¤lar›yla
ba¤lanm›ﬂt›n›z.
13 Ve ﬂimdi Tanr›’n›n gücüyle
bu ba¤lardan kurtuldunuz; evet,
hatta Kral Nuh’un ve halk›n›n
elinden ve kötülü¤ün ba¤lar›ndan kurtuldunuz; dilerim, sizi
özgür k›lan bu özgürlü¤e ba¤l›
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kal›r ve kimsenin kral›n›z olmas›na izin vermezsiniz.
14 Ve Tanr›’n›n yolundan giden ve emirlerine uyan Tanr›’n›n bir ö¤rencisi olmad›kça
kimsenin ö¤retmeniniz veya
hizmetkâr›n›z olmas›na da izin
vermezsiniz.
15 Böylece Alma halk›na herkesin komﬂusunu kendisi gibi
sevmesini, aralar›nda hiç çekiﬂme olmamas› gerekti¤ini
ö¤retti.
16 Ve ﬂimdi Alma, kiliselerinin
kurucusu oldu¤undan, onlar›n
yüksek rahibiydi.
17 Ve öyle oldu ki Tanr› taraf›ndan Alma’n›n arac›l›¤›yla olmad›kça, hiç kimse vaaz vermek
veya ö¤retmek için yetki almad›. Bu yüzden Alma onlar›n
bütün rahiplerini ve ö¤retmenlerini kutsad›; ve do¤ru olmayan insanlar›n d›ﬂ›nda hiç kimse
kutsanmad›.
18 Bu yüzden onlar halklar›n›
korudular ve onlar› do¤rulukla
ilgili de¤erlerle beslediler.
19 Ve öyle oldu ki ülkede son
derece refah içinde yaﬂamaya
baﬂlad›lar; ve ülkeye Helam
ad›n› verdiler.
20 Ve öyle oldu ki Helam ülkesinde gittikçe kalabal›klaﬂt›lar
ve çok bolluk içinde yaﬂad›lar;
ve Helam ﬂehri ad›n› verdikleri
bir ﬂehir kurdular.
21 Yine de Rab halk›n› yola getirmeyi uygun bulur; evet, onlar›n inanc›n› ve sabr›n› dener.
22 Ancak her kim O’na güvenirse son günde yüceltilecek
odur. Evet ve bu halk için de
durum böyleydi.
23 Çünkü iﬂte, onlar›n tutsak-
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l›¤a düﬂürüldü¤ünü ve Tanr›lar›
Rab’den, evet, hatta ‹brahim’in
ve ‹shak’›n ve Yakup’un Tanr›s›ndan baﬂka kimsenin onlar›
kurtaramayaca¤›n› size gösterece¤im.
24 Ve öyle oldu ki Rab onlar›
kurtard› ve yüce gücünü onlara gösterdi; ve onlar›n sevinci
büyüktü.
25 Çünkü iﬂte, öyle oldu ki
Helam ülkesinde, evet, Helam
ﬂehrinde çevredeki topraklar›
iﬂlerken, iﬂte Lamanl›lar’›n
bir ordusu ülke s›n›rlar›nda
gözüktü.
26 ﬁimdi öyle oldu ki Alma’n›n kardeﬂleri tarlalar›ndan kaç›p Helam ﬂehrinde bir araya
topland›lar; ve Lamanl›lar’›n
görünüﬂlerinden dolay› çok
korkmuﬂlard›.
27 Fakat Alma var›p aralar›nda durdu ve onlara korkmamalar›n› ö¤ütledi, Tanr›lar›
Rab’bi hat›rlamalar›n› ve
O’nun kendilerini kurtaraca¤›n› söyledi.
28 Bu yüzden korkular›n› yat›ﬂt›rarak kendilerinin, eﬂlerinin
ve çocuklar›n›n can›n› ba¤›ﬂlas›nlar diye Lamanl›lar’›n yüre¤ini yumuﬂatmas› için Rab’be
yakarmaya baﬂlad›lar.
29 Ve öyle oldu ki Rab, Lamanl›lar’›n yüre¤ini yumuﬂatt›. Ve Alma ile kardeﬂleri gidip
kendilerini onlar›n eline teslim
ettiler; ve Lamanl›lar, Helam
ülkesini ele geçirdiler.
30 ﬁimdi Kral Limhi’nin halk›n›n peﬂine düﬂmüﬂ olan Lamanl›
ordular›, uzun bir süre çölde
kaybolmuﬂtu.
31 Ve iﬂte Amulon ad›n›
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verdikleri bir yerde Kral Nuh’un o rahiplerini bulmuﬂlard›;
ve rahipler Amulon ülkesini
yurt edinmeye baﬂlam›ﬂ ve topra¤› iﬂlemeye baﬂlam›ﬂlard›.
32 ﬁimdi bu rahiplerin liderinin ad› Amulon’du.
33 Ve öyle oldu ki Amulon Lamanl›lar’a yalvard›; ve Lamanl›lar’›n k›zlar› olan han›mlar›n›
da kocalar›n› öldürmemelerini
rica etmeleri için kardeﬂlerine
gönderdi.
34 Ve Lamanl›lar, han›mlar›ndan dolay› Amulon’la kardeﬂlerine ac›d›lar ve onlar› öldürmediler.
35 Ve Amulon’la kardeﬂleri
Lamanl›lar’a kat›ld›lar; ve Nefi
ülkesini bulmak üzere çölde
yol al›rken, Alma ile kardeﬂlerinin oturduklar› Helam ülkesini buldular.
36 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar,
Nefi ülkesine giden yolu kendilerine gösterirlerse, Alma ile
kardeﬂlerine canlar›n› ve özgürlüklerini ba¤›ﬂlayacaklar›n›
dair söz verdiler.
37 Fakat Alma, Nefi ülkesine
giden yolu onlara gösterdikten
sonra, Lamanl›lar sözlerinde
durmad›lar; Alma ile kardeﬂlerini gözetim alt›nda tutmalar›
için Helam ülkesinin çevresine
muhaf›zlar yerleﬂtirdiler.
38 Ve geri kalan Lamanl›lar ise
Nefi ülkesine gitti; ve bir k›sm›
da Helam ülkesine döndü ve
Helam ülkesinde kalan muhaf›zlar›n han›mlar›yla çocuklar›n›
da yanlar›nda getirdi.
39 Ve Lamanl›lar’›n kral›
Helam ülkesindeki halk›n›n
baﬂ›na kral ve yönetici olarak
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Amulon’u atam›ﬂt›; ancak
Amulon’un Lamanl›lar’›n kral›na ters düﬂecek bir ﬂey yapmaya yetkisi yoktu.
24. BÖLÜM
Amulon Alma’ya ve halk›na bask›
yapar — Dua ederlerse öldürüleceklerdir — Rab onlara yüklerini
hafif gösterir — Onlar› tutsakl›ktan kurtar›r, onlar da Zarahemla’ya dönerler. m.ö. tahminen 145–
120 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Amulon, Lamanl›lar’›n kral›n›n gözüne
girmeyi baﬂard›; bu nedenle,
Lamanl›lar’›n kral› onun ve
kardeﬂlerinin, halk›n üzerine,
evet, hatta ﬁemlon ülkesindeki,
ﬁilom ülkesindeki ve Amulon
ülkesindeki halk›n üzerine ö¤retmen olarak atanmalar›na
izin verdi.
2 Çünkü Lamanl›lar bütün bu
ülkeleri ellerine geçirmiﬂlerdi;
bu yüzden, Lamanl›lar’›n kral›
bütün bu ülkelere krallar atam›ﬂt›.
3 Ve ﬂimdi Lamanl›lar’›n kral›n›n ad› Laman’d›, babas›n›n
ad›n› alm›ﬂt›; ve bu yüzden ona
Kral Laman deniliyordu. Ve
büyük bir halk›n kral›yd›.
4 Ve Kral Laman, halk›n›n sahip oldu¤u bütün ülkelere
Amulon’un kardeﬂlerini ö¤retmen olarak atad›; ve böylece
Nefi dili bütün Lamanl› halk›
aras›nda ö¤retilmeye baﬂland›.
5 Ve Lamanl›lar birbirlerine
dostça davranan bir halkt›;
ancak Tanr›’y› bilmiyorlard›;
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Amulon’un kardeﬂleri de onlara ne Tanr›lar› Rab, ne de Musa
yasas›yla ilgili hiçbir ﬂey ö¤retmediler; Abinadi’nin sözlerini
de ö¤retmediler.
6 Fakat onlara nas›l kay›t tutulaca¤›n› ve birbirlerine yazabilmeyi ö¤rettiler.
7 Ve böylece Lamanl›lar zenginliklerini kat kat artt›rmaya
baﬂlad›lar ve kendi aralar›nda
ticaret yapmaya baﬂlad›lar ve
giderek büyüdüler ve dünya
akl›na göre ak›ll› ve becerikli
bir halk olmaya baﬂlad›lar, evet,
her türlü ya¤mac›l›ktan ve kötülükten zevk duyan çok kurnaz
bir halk oldular; ancak kendi
kardeﬂleri aras›nda böyle davranm›yorlard›.
8 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Amulon, Alma ile kardeﬂlerinin
üzerinde yetkisini kullanmaya
baﬂlad› ve Alma’ya bask› yapmaya ve kendi çocuklar›na onlar›n çocuklar›na bask› yapt›rmaya baﬂlad›.
9 Çünkü Amulon, Alma’n›n
vaktiyle kral›n rahiplerinden
biri oldu¤unu ve Abinadi’nin
sözlerine inand›¤› için kral›n
huzurundan kovuldu¤unu biliyordu; ve bu yüzden ona
öfkeleniyordu; Amulon, Kral
Laman’a ba¤l› olmas›na karﬂ›n,
yine de onlar›n üzerinde yetki
kullan›yordu ve onlara angarya iﬂler yapt›r›p baﬂlar›na da
angaryac› kâhyalar dikti.
10 Ve öyle oldu ki onlar›n s›k›nt›lar› o denli büyüktü ki, var
güçleriyle Tanr›’ya yakarmaya
baﬂlad›lar.
11 Ve Amulon onlara yakarmay› b›rakmalar›n› emretti ve
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onlar› gözetlemeleri için baﬂlar›na muhaf›zlar dikti; öyle ki
Tanr›’ya yakar›rken görülen
herkes idam edilecekti.
12 Ve Alma ile halk› Tanr›lar›
Rab’be seslenemediler, ama
yüreklerini O’na döktüler; ve
Tanr› onlar›n yüreklerinin düﬂüncelerini biliyordu.
13 Ve öyle oldu ki s›k›nt›lar›
böyle sürüp giderken, Rab’bin
sesi onlara gelip ﬂöyle dedi:
Baﬂlar›n›z› kald›r›n, içiniz rahat
olsun; çünkü benimle yapt›¤›n›z
antlaﬂmay› biliyorum; ve halk›mla antlaﬂmaya girip onlar›
tutsakl›ktan kurtaraca¤›m.
14 Ve omuzlar›n›za vurulan
yükü hafifletece¤im; öyle ki
boyunduruk alt›ndayken bile
s›rt›n›zdaki yükleri hissetmeyeceksiniz; ve bunu gelecekte
bana tan›kl›k edesiniz ve Ben
Rab Tanr›’n›n halk›m› s›k›nt›l›
günlerinde görmeye gelece¤imi kesinlikle bilesiniz diye
yap›yorum.
15 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma
ile kardeﬂlerinin s›rt›na vurulan
yükler hafifletildi; evet, Rab onlara öyle bir güç verdi ki yüklerini kolayca taﬂ›yabildiler ve
Rab’bin bütün isteklerine sab›rla
ve neﬂeyle boyun e¤diler.
16 Ve öyle oldu ki inançlar› ve
sab›rlar› o denli büyüktü ki
Rab’bin sesi yeniden onlara gelip ﬂöyle dedi: ‹çiniz rahat olsun,
çünkü yar›n sizi tutsakl›ktan
kurtaraca¤›m.
17 Ve Rab Alma’ya ﬂöyle
dedi: Sen bu halk›n önünden
gideceksin ve Ben seninle
gelip bu halk› tutsakl›ktan kurtaraca¤›m.
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18 ﬁimdi öyle oldu ki Alma’yla
halk› geceleyin sürülerini ve
ayr›ca tah›llar›n› toplad›lar;
evet, bütün gece boyunca sürülerini toplad›lar.
19 Ve sabahleyin Rab, Lamanl›lar’›n üzerine a¤›r bir uyku
getirdi; evet ve bütün angaryac› kâhyalar› derin bir uykuya
dalm›ﬂlard›.
20 Ve Alma’yla halk› çöle ç›kt›lar; ve bütün gün yol ald›ktan
sonra çad›rlar›n› bir vadide
kurdular ve vadiye Alma ad›n›
verdiler, çünkü çölde onlara
yol gösteren Alma’yd›.
21 Evet ve Alma vadisinde,
kendilerine merhamet etti¤i,
yüklerini hafifletti¤i ve onlar›
tutsakl›ktan kurtard›¤› için
Tanr›’ya ﬂükranlar›n› sundular;
çünkü tutsakl›k alt›ndayd›lar
ve Tanr›lar› Rab’den baﬂka
kimse onlar› kurtaramazd›.
22 Ve Tanr›’ya ﬂükranlar›n›
sundular, evet, bütün erkekleri, kad›nlar› ve konuﬂabilen çocuklar› seslerini yükselterek
Tanr›’y› övdüler.
23 Ve ﬂimdi Rab, Alma’ya
ﬂöyle dedi: Acele et, kendini
de, halk›n› da bu ülkeden ç›kar;
çünkü Lamanl›lar uyan›p peﬂinize düﬂtüler; onun için bu ülkeden gidin; ve Ben, Lamanl›lar’›
bu vadide durduraca¤›m; öyle
ki bu halk›n peﬂinden daha fazla gelemeyecekler.
24 Ve öyle oldu ki onlar vadiden ayr›larak çöle do¤ru yola
ç›kt›lar.
25 Ve çölde on iki gün kald›ktan sonra, Zarahemla ülkesine
ulaﬂt›lar; ve Kral Mosiya da onlar› sevinçle karﬂ›lad›.
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25. BÖLÜM
Zarahemla’daki Mulek’in torunlar›
Nefili olurlar — Alma ve Zenif
halk›n›n baﬂ›ndan geçenleri ö¤renirler — Alma, Limhi’yi ve bütün
halk›n› vaftiz eder — Mosiya, Alma’ya Tanr›’n›n Kilisesi’ni örgütlemesi için yetki verir. m.ö. tahminen 120 y›l›.
Ve ﬂimdi Kral Mosiya bütün
halk› bir araya toplatt›.
2 ﬁimdi Nefi’nin çocuklar› ya
da Nefi soyundan olanlar›n say›s›, Mulek ve onunla birlikte
çöle ç›kanlar›n soyundan gelen
Zarahemla halk›n›n say›s› kadar
çok de¤ildi.
3 Ve Nefi halk› ile Zarahemla
halk›, Lamanl›lar kadar çok de¤ildi; evet, Lamanl›lar’›n yar›s›
kadar bile de¤ildi.
4 Ve ﬂimdi Nefi halk›n›n ve ayr›ca Zarahemla halk›n›n hepsi
bir araya toplanm›ﬂt›; ve iki
grup olarak topland›lar.
5 Ve öyle oldu ki Mosiya, Zenif‘in kay›tlar›n› halk›na okudu
ve okuttu; evet, Zenif halk›n›n
Zarahemla ülkesinden ç›k›p yeniden oraya döndü¤ü zamana
dek tutulan kay›tlar› okudu.
6 Ve ayr›ca Alma ile kardeﬂlerinin öyküsünü de okudu; ve
Zarahemla ülkesinden ç›kt›klar› zamandan yeniden oraya
dönünceye dek çektikleri bütün
s›k›nt›lar› okudu.
7 Ve ﬂimdi Mosiya kay›tlar›
okumay› bitirdi¤inde, ülkede
kalm›ﬂ olan halk hayretten ve
ﬂaﬂk›nl›ktan dona kald›.
8 Çünkü ne düﬂüneceklerini
bilemediler; çünkü tutsakl›ktan
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kurtulanlar› görünce, çok büyük
bir sevinçle dolup taﬂt›lar.
9 Ve yine, Lamanl›lar taraf›ndan öldürülmüﬂ olan kardeﬂlerini düﬂününce de ac›ya bo¤uldular ve üzüntüden gözyaﬂlar›n›
tutamad›lar.
10 Ve yine, Tanr›’n›n hemen
gösterdi¤i iyili¤i ve Alma ile
kardeﬂlerini Lamanl›lar’›n elinden ve tutsakl›ktan kurtaran
gücünü düﬂününce, seslerini
yükselterek Tanr›’ya ﬂükranlar›n› sundular.
11 Ve yine, kardeﬂleri olan Lamanl›lar’›, içinde bulunduklar›
günahkâr ve kirlenmiﬂ durumu
düﬂündüklerinde, onlar›n ruhlar›n›n mutlulu¤u için içleri a¤r›
ve ac›larla doldu.
12 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n k›zlar›yla evlenen Amulon ve
kardeﬂlerinin çocuklar›, babalar›n›n davran›ﬂlar›ndan memnun
de¤ildiler; ve art›k babalar›n›n
ad›n› taﬂ›mak istemiyorlard›; bu
yüzden Nefi çocuklar› diye ça¤r›l›p Nefililer diye ça¤r›lanlar›n
aras›nda say›labilmek için Nefi
ad›n› üzerlerine ald›lar.
13 Ve ﬂimdi, bütün Zarahemla
halk› Nefililer’le beraber say›ld›;
ve bu, krall›k Nefi soyundan
gelenlerin d›ﬂ›nda baﬂka kimseye verilmedi¤i içindi.
14 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Mosiya, okumay› bitirip halk›na
söyleyecekleri söyledikten sonra, Alma’n›n da halka konuﬂmas›n› istedi.
15 Ve halk büyük gruplar halinde toplan›nca, Alma onlara
konuﬂtu ve bir gruptan di¤erine geçip, halka tövbe ve Rab’be
iman› vaaz etti.
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16 Ve Limhi halk› ile kardeﬂlerine, tutsakl›ktan kurtulan herkese, onlar› kurtaran›n Rab oldu¤unu hat›rlamalar›n› ö¤ütledi.
17 Ve öyle oldu ki Alma, halka
birçok ﬂey ö¤rettikten ve konuﬂmas›na son verdikten sonra Kral
Limhi vaftiz olmak istiyordu;
ve onun bütün halk› da vaftiz
olmak istiyordu.
18 Bu yüzden Alma suya inerek onlar› vaftiz etti; evet, Mormon sular›nda kardeﬂlerini
vaftiz etti¤i ﬂekilde onlar› da
vaftiz etti; evet ve vaftiz etti¤i
herkes Tanr›’n›n Kilisesi’nin
üyesi olmuﬂlard›; ve bu, Alma’n›n sözlerine inand›klar›
için olmuﬂtu.
19 Ve öyle oldu ki Kral Mosiya,
Alma’n›n Zarahemla ülkesinin
her yan›nda kiliseler kurmas›na
izin verdi ve ona her kiliseye
rahip ve ö¤retmen atama yetkisini de verdi.
20 ﬁimdi böyle bir yola baﬂvurulmas›n›n nedeni, halk›n tek
bir ö¤retmen taraf›ndan idare
edilemeyecek kadar kalabal›klaﬂm›ﬂ olmas›yd›; ayr›ca tek bir
toplant›da herkes Tanr›’n›n
sözünü iﬂitemiyordu.
21 Bu yüzden, kiliseler denilen
ayr› gruplar halinde topland›lar;
her kilisenin kendine ait rahipleri ve ö¤retmenleri vard› ve
her rahip, Alma’n›n a¤z›ndan
kendisine bildirildi¤i ﬂekilde
sözü halka vaaz ediyordu.
22 Ve böylece, birçok kilise
olmas›na ra¤men, hepsi tek
bir Kilise’ydi; evet, hatta Tanr›’n›n Kilisesi’ydi; çünkü bütün
kiliselerde tövbe ve Tanr›’ya
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imandan baﬂka bir ﬂey vaaz
edilmiyordu.
23 Ve ﬂimdi Zarahemla ülkesinde yedi kilise kurulmuﬂtu.
Ve öyle oldu ki Mesih’in ya da
Tanr›’n›n ad›n› üzerine almak
isteyen herkes Tanr›’n›n Kilisesi’ne kat›ld›.
24 Ve onlara Tanr›’n›n halk›
dendi. Ve Rab Ruhu’nu onlar›n üzerine döktü; ve onlar
kutsan›p ülkede refah içinde
yaﬂad›lar.
26. BÖLÜM
Kilise’nin birçok üyesi inanmayanlar taraf›ndan günaha sürüklenir
—Alma’ya sonsuz yaﬂam vaad edilir — Tövbe edip vaftiz olanlar ba¤›ﬂlanmaya hak kazan›r — Tövbe
edip günahlar›n› Alma ve Rab’be
itiraf eden günahkâr Kilise üyeleri
ba¤›ﬂlanacaklar, yoksa Kilise halk›
aras›nda say›lmayacaklard›r. m.ö.
tahminen 120–100 y›llar›.
ﬁimdi öyle oldu ki Kral Benyamin’in halk›na konuﬂtu¤u dönemde küçük çocuk olduklar›ndan genç kuﬂak aras›nda
kral›n sözlerini anlayamayan
birçok kimse vard›; ve bunlar
atalar›n›n geleneklerine inanm›yorlard›.
2 Ne Mesih’in geliﬂi, ne de
ölülerin diriliﬂi hakk›nda söylenenlere inan›yorlard›.
3 Ve ﬂimdi inançs›zl›klar›
yüzünden Tanr› sözünü anlayam›yorlard› ve yürekleri de
kat›laﬂm›ﬂt›.
4 Ve vaftiz olmak istemiyorlard›; Kilise’ye de kat›lmak
istemiyorlard›. Ve inançlar› ba-
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k›m›ndan ayr› bir halk gibiydiler ve hep ﬂehvete düﬂkün,
günahkâr bir durumda kald›lar; çünkü Tanr›lar› Rab’be dua
etmek istemiyorlard›.
5 Ve ﬂimdi Mosiya’n›n krall›k
etti¤i dönemde, say›lar› Tanr›
halk›n›n yar›s› kadar bile de¤ildi; ancak kardeﬂlerin aras›nda
ç›kan anlaﬂmazl›klar yüzünden
say›lar› giderek artt›.
6 Çünkü öyle oldu ki pohpohlay›c› sözleriyle Kilise’deki birçok kiﬂiyi aldatt›lar ve onlar›n
çok günah iﬂlemesine neden
oldular; bu yüzden, Kilise’de
olup da günah iﬂleyenlerin
Kilise taraf›ndan uyar›lmalar›
gerekti.
7 Ve öyle oldu ki bu kiﬂiler
rahiplerin önüne getirildi ve
ö¤retmenler taraf›ndan rahiplere teslim edildi; ve rahipler
de onlar› yüksek rahip olan
Alma’n›n önüne getirdiler.
8 ﬁimdi Kral Mosiya, Kilise
üzerindeki yetkiyi Alma’ya
vermiﬂti.
9 Ve öyle oldu ki Alma onlar
hakk›nda ne yapaca¤›n› bilmiyordu; fakat onlara karﬂ› bir
sürü tan›k vard›; evet, halk aya¤a kalk›p kötülükleri hakk›nda
birçok tan›kl›kta bulunmuﬂtu.
10 ﬁimdi böyle bir ﬂey Kilise’de
daha önce olmam›ﬂt›; bu yüzden, Alma’n›n ruhu s›k›ld› ve
onlar›n kral›n huzuruna ç›kar›lmas›n› buyurdu.
11 Ve krala ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
kardeﬂleri taraf›ndan suçlananlar›n ço¤unu huzurunuza buraya getirdik; evet ve onlar çeﬂitli
kötülükler yaparken yakaland›lar. Ve kötülüklerinden tövbe
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etmiyorlar; bu yüzden onlar› iﬂledikleri suçlara göre yarg›laman›z için huzurunuza getirdik.
12 Fakat Kral Mosiya Alma’ya: “Ben onlar› yarg›lamam; bu
yüzden yarg›lanmalar› için onlar› senin eline teslim ediyorum!” dedi.
13 Ve ﬂimdi Alma’n›n ruhu
yine s›k›ld›; ve gidip bu konuda ne yapmas› gerekti¤ini
Rab’be dan›ﬂt›; çünkü Tanr›’n›n
gözünde yanl›ﬂ bir ﬂey yapmaktan korkuyordu.
14 Ve öyle oldu ki Alma içini
tamamen Tanr›’ya döktükten
sonra Rab’bin sesi ona gelip
ﬂöyle dedi:
15 Ne mutlu sana Alma ve ne
mutlu Mormon sular›nda vaftiz
olanlara! Sen yaln›z hizmetkâr›m Abinadi’nin sözlerine yürekten inand›¤›n için kutsand›n.
16 Ve yaln›z senin onlara
söyledi¤in sözlere yürekten
inananlara ne mutlu!
17 Ve bu halk›n aras›nda bir
kilise kurdu¤un için ne mutlu
sana! Ve onlar emniyette olacaklar ve benim halk›m olacaklar.
18 Evet, benim ad›m› taﬂ›mak
isteyen bu halka ne mutlu! Çünkü onlar benim ad›mla ça¤r›lacaklar; ve onlar benimdir.
19 Ve yasay› çi¤neyenler hakk›nda bana dan›ﬂt›¤›n için kutsanacaks›n.
20 Sen benim hizmetkâr›ms›n
ve Ben sonsuz yaﬂama kavuﬂaca¤›na dair seninle antlaﬂma
yap›yorum; ve sen bana hizmet
edecek ve benim ad›mla ilerleyerek koyunlar›m› bir araya
toplayacaks›n.
21 Ve sesimi duymak isteyen
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benim koyunum olacak ve onu
Kilise’ye kabul edeceksin; ve
Ben de onu kabul edece¤im.
22 Çünkü iﬂte, bu benim Kilisem’dir; vaftiz olan herkes tövbe
için vaftiz olacakt›r. Ve her kimi
kabul edersen, o benim ad›ma
inanacak ve ben de onu cömertçe ba¤›ﬂlayaca¤›m.
23 Çünkü, dünyan›n günahlar›n› yüklenen benim; insanlar›
yaratan benim; ve sonuna dek
inanana sa¤›mda yer ba¤›ﬂlayan
benim.
24 Çünkü iﬂte, onlar benim
ad›mla ça¤r›lacaklar; ve beni tan›yorlarsa, dirilecek ve sonsuza
dek sa¤›mda yerleri olacak.
25 Ve öyle olacak ki ikinci boru
çald›¤›nda, o zaman beni hiç
tan›mayanlar dirilip huzurumda duracaklar.
26 Ve o zaman benim, Tanr›lar› Rab oldu¤umu, Fidye ile
Kurtaranlar› oldu¤umu bilecekler; ama Fidye ile kurtar›lmayacaklard›r.
27 Ve o zaman onlara kendilerini hiç tan›mad›¤›m› bildirece¤im; ve onlar ﬂeytan ve melekleri için haz›rlanm›ﬂ sonsuz
ateﬂe gidecekler.
28 Bu yüzden sana derim ki
sesimi duymak istemeyeni Kilisem’e kabul etmeyeceksin; çünkü son günde onu Ben de kabul
etmeyece¤im.
29 Bu yüzden sana git ve bana
karﬂ› geleni iﬂledi¤i günahlara
göre yarg›la diyorum; ve senin
ve benim önümde günahlar›n›
itiraf eder ve içtenlikle yürekten tövbe ederse, onu ba¤›ﬂlayacaks›n; ve onu ben de ba¤›ﬂlayaca¤›m.
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30 Evet ve halk›m ne zaman
tövbe ederse, bana karﬂ› iﬂledikleri suçlar› ba¤›ﬂlayaca¤›m.
31 Ve siz de birbirinizin suçlar›n› ba¤›ﬂlayacaks›n›z; çünkü,
do¤rusu size derim ki tövbe
etti¤ini söyledi¤i zaman komﬂusunun suçunu ba¤›ﬂlamayan
kiﬂi kendisini suçlu duruma
sokar.
32 ﬁimdi sana söylüyorum, git;
ve kim günahlar›ndan tövbe
etmek istemiyorsa halk›m›n aras›nda say›lmayacak; ve bugünden baﬂlayarak buna uyulacak.
33 Ve öyle oldu ki Alma bu
sözleri iﬂitince, onlar› unutmamak ve bu Kilise halk›n› Tanr›’n›n emirlerine göre yarg›layabilmek için hepsini yazd›.
34 Ve öyle oldu ki Alma gidip
kötülük yaparken yakalananlar›
Rab’bin sözü uyar›nca yarg›lad›.
35 Ve günahlar›ndan tövbe
edip onlar› itiraf edenleri Kilise’nin halk› aras›nda sayd›.
36 Ve günahlar›n› itiraf etmeyip kötülüklerinden tövbe etmeyenler ise, Kilise’nin halk›
aras›nda say›lmad› ve onlar›n
adlar› kay›tlardan silindi.
37 Ve öyle oldu ki Alma, Kilise’nin bütün iﬂlerini düzene
soktu; ve Kilise’yle ilgili iﬂlerde
yine huzurlu ve oldukça baﬂar›l›
olmaya baﬂlad›lar; Tanr›’n›n
önünde do¤ru bir ﬂekilde yürüdüler, birçok kiﬂiye kap›lar›n› açt›lar ve birçok kiﬂiyi vaftiz
ettiler.
38 Ve ﬂimdi bütün bunlar›
Kilise’yi yöneten Alma ile görev arkadaﬂlar› yerine getirdi.
Canla baﬂla her konuda Tanr›’n›n sözünü ö¤retiyorlar, her
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türlü s›k›nt›lara katlan›yorlar
ve Tanr›’n›n Kilisesi’ne üye
olmayan herkes taraf›ndan
bask› görüyorlard›.
39 Ve kardeﬂlerini uyard›lar;
ve onlar›n da her biri Tanr›
sözü arac›l›¤›yla günahlar›na
ya da iﬂlemiﬂ olduklar› günahlara göre uyar›ld›lar; Tanr› taraf›ndan durmadan dua etmeleri
ve her durumda teﬂekkür etmeleri emredildi.
27. BÖLÜM
Mosiya bask›y› yasaklar ve eﬂitlik
olmas›n› emreder — Genç Alma ile
Mosiya’n›n dört o¤lu Kilise’yi
y›kmaya çal›ﬂ›rlar — Bir melek görünür ve onlara seçtikleri kötü
yoldan vazgeçmelerini emreder —
Alma’n›n dili tutulur — Kurtuluﬂa kavuﬂabilmek için bütün insanlar›n yeniden do¤mas› gereklidir
— Alma ile Mosiya’n›n o¤ullar›
halka müjdeyi duyurur. m.ö. tahminen 100–92 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki inanmayanlar taraf›ndan Kilise üzerine
yap›lan bask›lar öyle artm›ﬂt› ki
Kilise, bu konuda söylenmeye
ve liderlerine yak›nmaya baﬂlad›lar; Alma’ya da yak›nd›lar. Ve
Alma konuyu krallar› Mosiya’ya açt›. Ve Mosiya da rahiplerine dan›ﬂt›.
2 Ve öyle oldu ki Kral Mosiya
ülkenin her yan›na duyuru
göndererek inanmayanlar›n,
Tanr›’n›n Kilisesi’ne üye olanlar›n hiçbirine bask› yapmamas›n› emretti.
3 Ve bütün kiliselere aralar›nda
hiçbir bask› olmamas› ve bütün
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insanlar›n aras›nda eﬂitlik olmas› için s›k› bir emir verildi;
4 Öyle ki gurur ve kibrin huzurlar›n› bozmas›na izin vermemeliydiler; öyle ki herkes
komﬂusunu kendisi gibi saymal› ve geçimini kendi eliyle
sa¤lamal›yd›.
5 Evet ve bütün rahipleri ve
ö¤retmenleri hastal›k ya da
muhtaçl›k gibi durumlar d›ﬂ›nda kendi elleriyle çal›ﬂarak
geçimlerini sa¤lamal›yd›; ve
bunlar› yerine getirdiklerinde,
Tanr›’n›n onlara lütfu ço¤ald›.
6 Ve ülkede yeniden büyük
bir bar›ﬂ ortam› do¤du; ve halk›n say›s› giderek artmaya baﬂlad› ve yeryüzünün her taraf›na da¤›lmaya baﬂlad›lar; evet,
kuzeyde ve güneyde, do¤uda
ve bat›da, ülkenin her taraf›nda büyük ﬂehirler ve köyler
kurdular.
7 Ve Rab onlar› ziyaret etti ve
refaha kavuﬂturdu; ve onlar
kalabal›k ve zengin bir halk
oldular.
8 ﬁimdi Mosiya’n›n o¤ullar›
inanmayanlar aras›nda say›l›yordu; ve Alma’n›n o¤ullar›ndan biri, babas›n›n ad›n› alm›ﬂ
olan Alma da onlar›n aras›nda
say›l›yordu; buna ra¤men Genç
Alma çok kötü ve putperest bir
adam oldu. Ve konuﬂmas›n› çok
iyi biliyor ve halka çok pohpohlay›c› sözler söylüyordu; bu
yüzden halk›n ço¤unu kendi
kötülüklerinin ayn›s›n› yapmaya sürükledi.
9 Ve Tanr›’n›n Kilisesi’nin
ilerlemesine büyük bir engel
oldu; halk›n yüre¤ini çalarak
halk›n aras›nda anlaﬂmazl›kla-
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r›n ç›kmas›na neden oluyordu;
Tanr›’n›n düﬂman›na halk›n
üzerinde gücünü gösterme f›rsat›n› veriyordu.
10 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Tanr›’n›n Kilisesi’ni ortadan kald›rmak için dolaﬂ›p dururken;
Tanr›’n›n, hatta kral›n emirlerini hiçe sayarak, Kilise’yi ortadan kald›rmak ve Rab’bin
halk›n› yoldan sapt›rmak istiyordu; bu amaçla Mosiya’n›n
o¤ullar›yla beraber gizlice iﬂe
koyulmuﬂlard› —
11 Ve size dedi¤im gibi, Tanr›’ya baﬂ kald›rarak böyle dolaﬂ›p
dururlarken, iﬂte, Rab’bin mele¤i onlara göründü; ve melek
sanki bir bulutun içinde aﬂa¤›ya
indi; ve sanki gök gürültüsünü
and›ran bir sesle konuﬂtu ve
onlar›n durdu¤u yerin sars›lmas›na neden oldu;
12 Ve neye u¤rad›klar›n› ﬂaﬂ›rarak yere serildiler ve mele¤in
kendilerine söyledi¤i sözleri
anlayamad›lar.
13 Ancak melek yine hayk›r›p
ﬂöyle dedi: Alma, kalk ve öne
ç›k! Niçin Tanr›’n›n Kilisesi’ne
zulmediyorsun? Çünkü Rab:
“Bu Kilise benimdir ve Ben, Kilisemi kuraca¤›m; ve halk›m›n
suçlar› d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey Kilisemi y›kamayacakt›r!” dedi.
14 Ve yine, melek ﬂöyle dedi:
‹ﬂte Rab, halk›n›n dualar›n› ve
ayr›ca hizmetkâr›n›n, baban
Alma’n›n dualar›n› iﬂitti; çünkü baban gerçe¤in bilgisine getirebilmen için senin ad›na
büyük bir inançla dua etti; bu
nedenle, ben de bu amaçla seni
Tanr›’n›n gücü ve yetkisine
inand›rmak için geldim, öyle ki
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kullar›n›n dualar› inançlar›na
göre cevaplanabilsin.
15 Ve ﬂimdi iﬂte, Tanr›’n›n
gücüne itiraz edebilir misin?
Çünkü iﬂte sesim yeri sarsm›yor mu? Ve üstelik karﬂ›nda
beni görmüyor musun? Ve ben,
Tanr› taraf›ndan gönderildim.
16 ﬁimdi sana derim ki: Git ve
atalar›n›n Helam ülkesindeki ve
Nefi ülkesindeki tutsakl›klar›n›
hat›rla; ve Tanr›’n›n onlar için
ne büyük iﬂler yapt›¤›n› hat›rla;
çünkü tutsakl›k alt›ndayd›lar
ve Tanr› onlar› kurtard›. Ve
ﬂimdi sana söylüyorum, Alma,
yoluna git ve d›ﬂar› at›lmay›
kendin istesen bile bir daha
Kilise’yi y›kmaya çal›ﬂma ki onlar›n dualar› cevaplanabilsin.
17 Ve ﬂimdi öyle oldu ki mele¤in Alma’ya söyledi¤i son sözler bunlar oldu ve melek gitti.
18 Ve ﬂimdi Alma’yla yan›ndakiler yeniden yere serildiler;
çünkü büyük bir ﬂaﬂk›nl›k içindeydiler; çünkü Rab’bin bir
mele¤ini kendi gözleriyle görmüﬂlerdi ve onun sesi yeri
sarsan gök gürültüsü gibiydi;
ve Tanr›’n›n gücünden baﬂka
hiçbir ﬂeyin yeri sars›p yaracak
gibi titretemeyece¤ini biliyorlard›.
19 Ve Alma öylesine ﬂaﬂ›rm›ﬂt› ki dili tutuldu, a¤z›n› açamaz
oldu; evet ve hatta elini k›p›rdatamayacak kadar güçsüzleﬂti;
bu yüzden yan›ndakiler taraf›ndan kald›r›ld› ve yar› cans›z
vaziyette taﬂ›n›p babas›n›n önüne getirildi.
20 Ve baﬂlar›na gelen her ﬂeyi
Alma’n›n babas›na anlatt›lar; ve
babas›, bütün bunlar›n Tanr›’n›n
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gücüyle oldu¤unu bildi¤inden
sevindi.
21 Ve Rab’bin, o¤luna ve yan›ndakilere ne yapt›¤›n› görsünler diye, büyük bir kalabal›¤›
oraya toplad›.
22 Ve rahipleri de bir araya
toplad›; ve Alma’n›n a¤z›n› aç›p
konuﬂabilmesi ve bedeninin
eski gücüne kavuﬂabilmesi için
oruç tutup Tanr›lar› Rab’be dua
etmeye baﬂlad›lar—öyle ki halk›n gözleri Tanr›’n›n iyili¤ini
ve görkemini görüp bilmek
üzere aç›ls›n diye .
23 Ve öyle oldu ki iki gün iki
gece oruç tutup dua ettikten
sonra, Alma’n›n gücü yerine
geldi ve aya¤a kalk›p rahatlamalar›n› söyleyerek onlarla konuﬂmaya baﬂlad›:
24 Çünkü, dedi o, ben günahlar›mdan tövbe ettim ve Rab taraf›ndan fidye ile kurtar›ld›m;
iﬂte Ruh’tan do¤dum.
25 Ve Rab bana ﬂöyle dedi:
Bütün insanlar›n, evet, erkek ve
kad›nlar›n, bütün uluslar›n, sülalelerin, dillerin ve halklar›n
yeniden do¤mas› gerekti¤ine ﬂaﬂ›rma; evet, Tanr›’dan do¤mal›,
bedensel ve düﬂmüﬂ durumlar›ndan do¤ruluk durumuna
geçmelidirler; Tanr› taraf›ndan
fidye ile kurtar›larak O’nun
o¤ullar› ve k›zlar› olacaklard›r.
26 Ve böylece onlar yeniden
yarat›lm›ﬂ olacaklar ve bunu
yapmazlarsa, Tanr›’n›n Krall›¤›’n› asla miras alamazlar.
27 Size söylüyorum, bu böyle
olmazsa onlar d›ﬂar› at›lacaklard›r; ve ben bunu at›lmak üzere
oldu¤um için biliyorum.
28 Yine de çok ac› çekip ölüme
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yaklaﬂt›¤›m bir anda tövbe ettikten sonra, Rab merhametinden dolay› beni sonsuz ateﬂten
çekip kurtarmay› uygun gördü;
ve ben, Tanr›’dan do¤dum.
29 Ruhum öd ac›l›¤›ndan ve
kötülük ba¤lar›ndan fidye ile
kurtar›ld›. En karanl›k çukurun dibindeydim; ama ﬂimdi,
Tanr›’n›n ola¤anüstü ›ﬂ›¤›n›
görüyorum. Ruhum sonsuz ac›lar içinde eziyet çekiyordu; ama
kurtar›ld›m ve ruhum art›k ac›
çekmiyor.
30 Kurtar›c›m› reddetmiﬂ, atalar›m›z taraf›ndan söylenilenleri inkâr etmiﬂtim; ama ﬂimdi,
gelece¤ini ve yaratt›¤› bütün
varl›klar› hat›rlayaca¤›n› bilsinler diye, O kendini herkese
gösterecektir.
31 Evet, O’nun önünde her
diz çökecek ve her dil itiraf
edecektir. Evet, hatta son günde
bütün insanlar O’nun taraf›ndan yarg›lanmak üzere durduklar›nda, iﬂte o zaman O’nun
Tanr› oldu¤unu kabul edeceklerdir; o zaman dünyada Tanr›s›z yaﬂayanlar sonsuz bir cezayla yarg›lanman›n adil oldu¤unu
itiraf edecekler ve O’nun her
ﬂeyi gören gözünün bak›ﬂlar›
alt›nda titreyecek, ürperecek
ve büzülecekler.
32 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma
ile melek kendilerine göründü¤ünde onun yan›nda olanlar,
o günden sonra halka ö¤retmeye baﬂlad›lar; ülkeyi ad›m ad›m
dolaﬂarak görüp duyduklar›n›
herkese bildirdiler ve çektikleri
s›k›nt›lara, inanmayanlar taraf›ndan gördükleri büyük bask›lara, hatta onlar›n ço¤undan
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dayak yemelerine ra¤men,
Tanr›’n›n sözünü vaaz ettiler.
33 Fakat bütün bunlara ra¤men, Kilise için büyük bir teselli
kayna¤› oldular; inançlar›n›n
do¤ru oldu¤unu göstererek,
sab›rla ve a¤r›lar çekerek onlar› Tanr›’n›n emirlerini tutmaya
teﬂvik ettiler.
34 Ve içlerinden dördü Mosiya’n›n o¤ullar›yd›; ve adlar›
Ammon ve Harun ve Omner ve
Himni idi; bunlar Mosiya’n›n
o¤ullar›n›n adlar›yd›.
35 Ve onlar bütün Zarahemla
ülkesini bir baﬂtan öbür baﬂa
dolaﬂ›p Kral Mosiya’n›n yönetimi alt›ndaki bütün halk›n aras›na gittiler; Kilise’ye verdikleri
bütün zararlar› onarmak için
canla baﬂla çal›ﬂt›lar, bütün
günahlar›n› itiraf ediyor, gördükleri her ﬂeyi halka bildiriyor onlar› dinlemek isteyen
herkese peygamberlikleri ve
Kutsal Yaz›lar› aç›kl›yorlard›.
36 Ve böylece birçok insan›
gerçe¤in bilgisine, evet, Fidye
ile Kurtar›c›’lar›n›n bilgisine
getirerek Tanr›’n›n elinde bir
araç oldular.
37 Ve onlara ne mutlu! Çünkü
onlar bar›ﬂ ilan ettiler; iyilik
müjdesini ilan ettiler; ve halka
Rab’bin egemen oldu¤unu bildirdiler.
28. BÖLÜM
Mosiya’n›n o¤ullar› gidip Lamanl›lar’a vaaz ederler—Mosiya, Yared
Levhalar›’n› iki gören taﬂ› kullanarak çevirir. m.ö. tahminen 92 y›l›.
ﬁimdi öyle oldu ki Mosiya’n›n
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o¤ullar› bütün bunlar› yapt›ktan
sonra, yanlar›na birkaç kiﬂiyi
alarak babalar› Kral Mosiya’n›n
yan›na döndüler ve seçtikleri
adamlarla birlikte Nefi ülkesine
gitmek için ondan izin istediler;
duyduklar› ﬂeyleri vaaz etmek
ve kardeﬂleri Lamanl›lar’a Tanr›
sözünü iletmek istiyorlard› —
2 Böylelikle onlar› belki Tanr›lar› Rab’bin bilgisine getirebilir
ve atalar›n›n iﬂledikleri kötülüklere inand›rabilirlerdi; ve belki
Nefililer’e karﬂ› duyduklar› kinden onlar› kurtar›r, Tanr›lar›
Rab’de sevinç bulmalar›n› ve
birbirlerine karﬂ› dostça davranmalar›n› sa¤larlard›; ve böylece
Tanr›lar› Rab’bin onlara verdi¤i
bütün bu topraklarda art›k çekiﬂmezlik olmazd›.
3 ﬁimdi kurtuluﬂun tüm insanlara duyurulmas›n› istiyorlard›,
çünkü bir tek insan can›n›n yok
olmas›na gönülleri raz› olmuyordu; evet, bir tek can›n sonsuz
iﬂkenceyi çekmek zorunda kalaca¤› düﬂüncesi bile onlar› sars›p
titretiyordu.
4 Ve Rab’bin Ruhu onlar›n üzerinde etkisini böyle gösteriyordu; çünkü vaktiyle en alçakça
günahlar› iﬂlemiﬂ günahkârlard›. Ve Rab sonsuz merhametiyle
onlar›n can›n› ba¤›ﬂlamay› uygun gördü; ancak iﬂledikleri
kötülükler yüzünden ruhlar›
büyük s›k›nt› çekmiﬂti; çektikleri onca ac› bir yana, sonsuza dek
reddedilmekten korkuyorlard›.
5 Ve öyle oldu ki Nefi ülkesine gitmelerine izin vermesi için
babalar›na günlerce yalvar›p
yakard›lar.
6 Ve Kral Mosiya, o¤ullar›n›n
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sözü vaaz etmek üzere Lamanl›lar’›n aras›na gitmelerine izin
verip vermemesi gerekti¤ini
Rab’be sordu.
7 Ve Rab, Mosiya’ya: “B›rak,
gitsinler!” dedi. Çünkü birçok
kiﬂi onlar›n sözlerine inanacak
ve sonsuz yaﬂama kavuﬂacak;
ve Ben o¤ullar›n› Lamanl›lar’›n
elinden kurtaraca¤›m.
8 Ve öyle oldu ki Mosiya da
gidip istedikleri gibi yapmalar›na izin verdi.
9 Ve gidip Lamanl›lar’›n aras›nda sözü vaaz etmek için çöle
do¤ru yola ç›kt›lar; baﬂlar›na
gelen olaylar› daha sonra anlataca¤›m.
10 ﬁimdi Kral Mosiya’n›n krall›¤› emanet edece¤i kimsesi
kalmam›ﬂt›, çünkü o¤ullar›ndan hiçbiri krall›¤› teslim almak
istemiyordu.
11 Bu yüzden Mosiya, Limhi’nin elinden teslim ald›¤›, Limhi
halk› taraf›ndan bulunan alt›n
levhalardaki kay›tlar›n çevirisini yap›p yazd›rd›ktan sonra, pirinç levhalara iﬂlenmiﬂ kay›tlar›,
ayr›ca Nefi levhalar›n› ve Tanr›’n›n emirlerine göre koruyup
saklad›¤› ne varsa hepsini ald›.
12 Ve bunu yapmas›n›n nedeni halk›n›n duydu¤u büyük
kayg›yd›; çünkü onlar ortadan
silinmiﬂ bu halkla ilgili ne varsa bilmek için can at›yordu.
13 Ve ﬂimdi Mosiya, bu çevirileri bir çerçevenin iki kenar›na
yerleﬂtirilmiﬂ iki taﬂ›n yard›m›yla yapt›.
14 ﬁimdi bunlar baﬂlang›çtan
beri haz›rlanm›ﬂ ve dillerin çevrilmesinde kullan›lmak üzere
kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lm›ﬂt›.
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15 Ve bu ülkeye sahip olacak
her insana halk›n›n yapm›ﬂ oldu¤u kötülükleri ve i¤rençlikleri göstermek için Rab’bin
eliyle korunup saklanm›ﬂt›.
16 Ve bunlar› elinde bulunduranlara eskilerden kalma bir
deyiﬂle Gören denilir.
17 ﬁimdi Mosiya kay›tlar›n
çevirisini bitirdikten sonra,
iﬂte, bunlar yok edilen halk›n
öyküsünü, halk›n yok edilip
gidiﬂinden geriye büyük kulenin yap›l›ﬂ›na kadar uzanan
zaman›, Rab’bin halk›n konuﬂtu¤u dili kar›ﬂt›rd›¤› ve onlar›n
yeryüzünün her taraf›na da¤›t›ld›¤› dönemi, evet ve o
dönemden geriye Adem’in yarat›l›ﬂ›na kadar geçen olaylar›
anlat›yordu.
18 ﬁimdi bu öykü Mosiya halk›n› büyük yasa bo¤du; evet,
hüzünle doldular; yine de öykü onlara pek çok bilgi sa¤lad›¤›ndan, bir yandan da sevinç
duydular.
19 Ve bu öykü daha sonra yaz›lacakt›r; çünkü iﬂte, bütün insanlar›n bu öyküde yaz›lanlar›
bilmesi gerekir.
20 Ve ﬂimdi, size dedi¤im gibi,
Kral Mosiya bu iﬂleri bitirdikten
sonra, pirinç levhalar› ve saklad›¤› her ﬂeyi al›p onlar› Alma’n›n o¤lu Alma’ya teslim etti;
evet, bütün kay›tlar› ve çeviricileri de; ve bunlar› ona verdi;
ve ona bunlar› saklay›p korumas›n› ve ayr›ca bu halka ait
bir kay›t tutmas›n› emretti. Lehi
Yeruﬂalem’den ayr›ld›ktan sonra kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›ld›¤›
gibi, bu kay›tlar kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lacakt›.
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29. BÖLÜM
Mosiya, kral yerine hakimlerin seçilmesini önerir—Adaletsiz krallar
halklar›n› günaha sürükler—Genç
Alma, halk›n oyuyla baﬂhakim seçilir — Ayn› zamanda Kilise’nin
de yüksek rahibidir—Büyük Alma
ve Mosiya ölür. m.ö. tahminen
92–91 y›llar›.
ﬁimdi Mosiya bunu yapt›ktan
sonra ülkenin her taraf›na, bütün halk›n aras›na haber salarak,
kimin kral olaca¤› konusunda
halk›n görüﬂünü ö¤renmek
istedi.
2 Ve öyle oldu ki halk›n sesi
ﬂöyle diyerek geldi: Biz o¤lun
Harun’un kral›m›z ve yöneticimiz olmas›n› arzu ediyoruz.
3 ﬁimdi Harun, Nefi ülkesine
gitmiﬂti; bu yüzden kral, krall›¤› onun üzerine devredemezdi;
üstelik Harun krall›¤› üzerine
almak istemiyordu; Mosiya’n›n
o¤ullar›ndan hiçbiri krall›¤›
üzerine almak istemiyordu.
4 Bu yüzden Kral Mosiya halk›n aras›na yine haber sald›;
evet, halk›n aras›na hatta yaz›l›
bir haber yollad›. Ve yazd›¤›
sözler ﬂöyle diyordu:
5 ‹ﬂte, ey halk›m, daha do¤rusu
kardeﬂlerim, çünkü sizleri öyle
görüyorum; sizden dile¤im bu
davay› dikkate alarak üzerinde
düﬂünmenizdir — zira bir kral›n›z olmas›n› istiyorsunuz.
6 ﬁimdi yasal olarak krall›¤›n
kendisine ait olmas› gereken
kiﬂinin bunu istemedi¤ini ve
krall›¤› devralmayaca¤›n› sizlere ilan ederim.
7 Ve ﬂimdi onun yerine baﬂka-
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s› göreve getirilirse, iﬂte aran›zda çekiﬂmelerin ç›kaca¤›ndan
korkuyorum. Ve kim bilir, bakars›n›z krall›¤›n yasal sahibi
olan o¤lum ileride öfkelenip
halk›n bir bölümünü arkas›ndan
sürükler; bu da aran›zda savaﬂlar›n ve çekiﬂmelerin ç›kmas›na
yol açar, çok kan dökülmesine
ve Rab’bin yolunun sapt›r›lmas›na, evet ve pek çok kiﬂinin
ruhlar›n›n yok olup gitmesine
neden olur.
8 ﬁimdi size söylüyorum, akl›m›z› baﬂ›m›za toplayal›m ve
bunlar› iyice düﬂünelim, çünkü
o¤lumu yok etmeye hakk›m›z
olmad›¤› gibi, yerine bir baﬂkas› seçilirse onu da yok etmeye
hakk›m›z yoktur.
9 Ve o¤lum tekrar gururuna
ve boﬂ iﬂlerine döner, söylediklerini inkâr eder ve krall›¤›n
kendi hakk› oldu¤unu ileri sürerse, bu da kendisinin ve ayr›ca
bu halk›n çok günah iﬂlemesine
neden olabilir.
10 Ve ﬂimdi akl›m›z› baﬂ›m›za
toplayal›m ve bu ﬂeylerin olaca¤›n› hesaplayarak bu halk›n
huzurunu ne sa¤layacaksa onu
yapal›m.
11 Bu yüzden ömrümün geri
kalan günlerinde sizin kral›n›z
olarak kalaca¤›m; ancak yasam›za göre bu halk› yarg›layacak
hakimler atayal›m; ve bu halkla
ilgili iﬂleri yeniden düzene sokal›m, çünkü bu halk› Tanr›’n›n
emirlerine göre yarg›layacak
hikmet sahibi kiﬂileri hakim
olarak atayaca¤›z.
12 ﬁimdi bir insan›n Tanr› taraf›ndan yarg›lanmas›, insan
taraf›ndan yarg›lanmas›ndan
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daha iyidir; çünkü Tanr›’n›n
yarg›lamas› her zaman adildir,
oysa insan›n yarg›lamas› her
zaman adil de¤ildir.
13 Bu yüzden, Tanr›’n›n yasalar›n› resmîleﬂtirebilecek ve bu
halk› O’nun emirlerine göre
yarg›layabilecek do¤ru insanlar kral›n›z olabilseydi, evet,
hatta babam Benyamin’in bu
halk için yapt›klar›n› yapabilecek insanlar kral›n›z olabilseydi, size söylüyorum, her zaman
böyle olsayd›, o zaman baﬂ›n›zda hep sizi yönetecek krallar›n
bulunmas› daha uygun olurdu.
14 Ve ben kendim bile var
gücümle ve yetene¤imle size
Tanr›’n›n emirlerini ö¤retmeye,
ülkede bar›ﬂ› sa¤lamaya çal›ﬂt›m; öyle ki ne savaﬂ, ne çekiﬂme, ne h›rs›zl›k, ne ya¤mac›l›k,
ne cinayet ne de her tür kötülü¤ün olmas›n› istedim.
15 Ve kim kötülük iﬂlemiﬂse,
onu atalar›m›z taraf›ndan bize
verilen yasa uyar›nca, iﬂledi¤i
suça göre cezaland›rd›m.
16 ﬁimdi size derim ki hiçbir
insan do¤ru olmad›¤› için sizi
yönetmek üzere baﬂ›n›za bir
kral ya da krallar› seçmeniz yerinde olmaz.
17 Çünkü iﬂte, kötü bir kral
nice kötülüklerin iﬂlenmesine,
evet ve büyük bir y›k›ma neden olacakt›r.
18 Evet, Kral Nuh’u, onun kötülüklerini ve i¤rençliklerini ve
ayr›ca halk›n›n kötülüklerini
ve i¤rençlikleri an›msay›n. ‹ﬂte,
ne büyük bir y›k›ma u¤ram›ﬂlard›; ve üstelik kötülükleri yüzünden tutsakl›k alt›na girmiﬂlerdi.
19 Ve her ﬂeyi bilen Yarat›c›lar›
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araya girmeseydi — ki bunu içten tövbe ettikleri için yapm›ﬂt›r — kaç›n›lmaz bir ﬂekilde bu
güne kadar tutsak kal›rlard›.
20 Ama iﬂte onlar› kurtard›,
çünkü O’nun önünde kendilerini alçaltt›lar ve O’na var güçleriyle yakard›klar› için onlar›
tutsakl›ktan kurtard›; ve Rab,
her durumda insançocuklar›n›n
aras›nda gücünü böyle kullanarak çal›ﬂ›r ve kendisine güvenenlere merhamet elini uzat›r.
21 Ve iﬂte ﬂimdi size söylerim:
Kötü bir kral› çok mücadele etmeden ve çok kan dökmeden
taht›ndan indiremezsiniz.
22 Çünkü iﬂte, onun kendi gibi
kötü dostlar› vard›r ve koruyucular›n› yan›ndan ay›rmaz; ve
kendisinden önce do¤rulukla
yönetenlerin yasalar›n› y›rt›p
atar ve Tanr›’n›n emirlerini
ayaklar› alt›nda çi¤ner.
23 Ve yasalar koyar ve bunlar›
halk›na gönderir, evet, bu
yasalar kendi kötülüklerine
hizmet edecek yasalard›r; ve
koydu¤u yasalara uymayan
herkesi öldürtür; ve kendisine
karﬂ› ç›kanlarla savaﬂmak üzere ordular›n› onlara karﬂ› gönderir ve gücü yeterse onlar›
yok eder; ve adil olmayan bir
kral do¤rulu¤a ç›kan bütün
yollar› böyle sapt›r›r.
24 Ve ﬂimdi iﬂte size söylüyorum, bu tür i¤rençliklerin aran›zda yeri yoktur.
25 Bu yüzden, halk›n oyuyla
kendinize hakimler seçin; öyle
ki atalar›m›z taraf›ndan size verilen yasalara göre yarg›lanas›n›z; bunlar do¤ru yasalard›r ve
Rab’bin eliyle onlara verilmiﬂtir.
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26 ﬁimdi halk›n sesinin do¤ru
olmayan bir ﬂeyi istemesi pek
olas› de¤ildir; ancak halk›n
az›nl›k olan k›sm› genelde do¤ru olmayan ﬂeyleri ister; bu
yüzden iﬂlerinizin halk›n iste¤iyle yap›lmas›na dikkat edin
ve bunu yasallaﬂt›r›n.
27 Ve gün gelir de halk›n iste¤i kötülükten yana olursa, iﬂte
o zaman Tanr›’n›n yarg›lar›
üzerinize inece¤i zamand›r;
evet, o zaman Tanr›’n›n, bu ülkeyi daha önce yoklad›¤› gibi
sizi büyük bir felâketle yoklayaca¤› zamand›r.
28 Ve ﬂimdi siz hakimler seçer
ve onlar da sizi verilen yasalara göre yarg›lamazlarsa, onlar›n daha yüksek bir hakim taraf›ndan yarg›lanmalar›n› sa¤layabilirsiniz.
29 E¤er yüksek hakimleriniz de
do¤ru yarg›lar vermiyorlarsa,
daha alt düzeydeki hakimlerden birkaç›n› bir araya toplar,
yüksek hakimlerin halk›n iste¤i do¤rultusunda yarg›lamas›n›
sa¤lars›n›z.
30 Ve bu ﬂeyleri Rab korkusu
ile yapman›z› emrediyorum; ve
bunlar› yapman›z› ve baﬂ›n›za
kral seçmemenizi emrediyorum; e¤er bu insanlar günah iﬂleyip kötülük yaparlarsa, bunlar onlar›n baﬂ›ndan sorumlu
tutulacakt›r.
31 Çünkü iﬂte size derim ki
halklar›n ço¤u krallar›n›n kötülükleri yüzünden günahkâr
olmuﬂlard›r; bu yüzden onlar›n
kötülükleri krallar›n›n baﬂ›ndan
sorumlu tutulacakt›r.
32 Ve ﬂimdi bu ülkede, özellikle bu halk›n aras›nda art›k bu
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eﬂitsizli¤in olmamas›n› diliyorum; dilerim, bu ülke bir özgürlük ülkesi olur ve Rab yaﬂamam›z› ve bu ülkeyi miras
almam›z› uygun gördü¤ü sürece, evet, ülkede soyumuzdan
bir tek kiﬂi kalsa bile, herkes
haklar›ndan ve ayr›cal›klar›ndan eﬂit bir ﬂekilde hoﬂlan›r.
33 Ve Kral Mosiya onlara
daha birçok konuda yazd›; adil
bir kral›n deneyimlerini ve
s›k›nt›lar›n›, evet, halk› için
ruhunun çekti¤i çileleri ve ayr›ca halk›n krala etti¤i ﬂikayetleri bir bir anlatt›; ve her ﬂeyi
onlara aç›klad›.
34 Ve bunlar›n asl›nda böyle
olmamas› gerekti¤ini söyledi;
yük bütün halk›n s›rt›na yüklenmeliydi ki herkes kendine düﬂen
görevi üstlenebilmeliydi.
35 Ve adil olmayan bir kral›
kendilerini yönetmeleri için iﬂ
baﬂ›na getirirlerse, baﬂlar›na
gelebilecek bütün zararlar› da
onlara aç›klad›;
36 Evet, adil olmayan bir kral›n
yol açaca¤› bütün kötülükleri ve
i¤rençlikleri ve bütün savaﬂlar›
ve çekiﬂmeleri ve kan dökülmesini ve h›rs›zl›¤› ve ya¤mac›l›¤›
ve yap›lacak fuhﬂu ve daha say›lamayacak her tür kötülü¤ü
aç›klad› — onlara bunlar›n asla
olmamas› gerekti¤ini, çünkü
bunlar›n Tanr› emirlerinin tam
tersi oldu¤unu söyledi.
37 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Kral
Mosiya bu haberleri halk›n aras›na gönderdikten sonra, halk
sözlerinin do¤rulu¤una inand›.
38 Bu yüzden baﬂlar›na bir
kral seçme iste¤inden vazgeçtiler ve bütün ülkedeki herkese

200
eﬂit ﬂans tan›maya özen gösterdiler; evet ve herkes de kendi
günahlar›ndan sorumlu olmay› kabul etti.
39 Bu yüzden, öyle oldu ki verilen yasaya göre kendilerini
yarg›layacak hakimleri seçmek
üzere ülkenin her yan›nda gruplar halinde topland›lar ve kendilerine ba¤›ﬂlanan bu özgürlükten dolay› çok sevinçliydiler.
40 Ve onlar›n Mosiya’ya duyduklar› sevgi daha da artm›ﬂt›;
evet, onu herkesten çok say›yorlard›; çünkü Mosiya’y› ç›kar›n›
gözeten, evet, ruhu çürüten zenginlik peﬂinde koﬂan zorba bir
hükümdar olarak görmüyorlard›; çünkü ne onlar›n zenginliklerine el uzatm›ﬂt›, ne de kan
dökülmesinden zevk alm›ﬂt›;
fakat ülkede bar›ﬂ› sa¤lam›ﬂ
ve halk›n›n her türlü kölelikten
kurtulmas›n› sa¤lam›ﬂt›; bu
yüzden, onu say›yorlar, evet,
ona son derece büyük sayg›
duyuyorlard›.
41 Ve öyle oldu ki yasaya göre
kendilerini yönetecek ya da yarg›layacak hakimler seçtiler; ve
bu seçimi bütün ülkede yapt›lar.
42 Ve öyle oldu ki ilk baﬂhakim
olarak Alma seçildi; Alma ayn›
zamanda yüksek rahipti; çünkü
babas› bu görevi ve Kilise’nin
iﬂlerinin bütün sorumlulu¤unu
ona vermiﬂti.
43 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma,
Rab’bin yolunda yürüdü, O’nun
emirlerine uydu ve adil bir ﬂekilde yarg›lad›; ve ülkede sürekli huzur vard›.
44 Ve böylece Zarahemla ülkesinin her taraf›nda, Nefililer
ad›yla an›lan bütün halk›n
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aras›nda hakimler dönemi baﬂlam›ﬂ oldu; ve Alma ilk baﬂhakim oldu.
45 Ve ﬂimdi öyle oldu ki babas› seksen iki yaﬂ›nda öldü; Tanr›’n›n emirlerini yerine getirmek için yaﬂam›ﬂt›.
46 Ve öyle oldu ki Mosiya da
baﬂa geçiﬂinin otuz üçüncü y›-

l›nda, altm›ﬂ üç yaﬂ›nda öldü;
Lehi’nin Yeruﬂalem’den ayr›l›ﬂ›ndan bu yana tam beﬂ yüz
dokuz y›l geçmiﬂti.
47 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki krallar yönetimi sona
erdi; ve böylece kiliselerinin
kurucusu olan Alma’n›n günleri sona erdi.

Alma Kitab›
ALMA’NIN O⁄LU

N

efi halk›n›n ilk hakimi ve baﬂhakimi, ayr›ca Kilise’nin yüksek
rahibi olan Alma’n›n o¤lu Alma’n›n baﬂ›ndan geçenler. Hakimler yönetiminin ve halk›n aras›nda ç›kan savaﬂlar›n ve çekiﬂmelerin
anlat›m›. Ve ayr›ca ilk hakim ve baﬂhakim Alma’n›n tuttu¤u kay›tlara göre Nefililer ve Lamanl›lar aras›nda ç›kan savaﬂ›n öyküsü.
1. BÖLÜM
Nehor yanl›ﬂ ö¤retiler ö¤retir, bir
kilise kurar, rahiplik kurnazl›¤›n›
ortaya ç›kar›r ve Gideyon’u öldürür—Nehor iﬂledi¤i suçlar yüzünden idam edilir — Halk aras›nda
rahiplik kurnazl›¤› ve bask›lar yayg›nlaﬂ›r—Rahipler kendi geçimlerini kendileri sa¤lar, halk yoksullar›
kollay›p gözetir ve Kilise ilerler.
m.ö. tahminen 91–88 y›llar›.
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‹MD‹ öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin ilk y›l›nda, art›k Kral
Mosiya bütün dünyan›n gitti¤i
yoldan gitmiﬂti; iyi bir savaﬂ
vermiﬂ ve Tanr›’n›n önünde
dürüstçe yürümüﬂtü; krall›¤›n›
hiçbir kimseye b›rakmam›ﬂt›;
ancak yasalar ç›karm›ﬂ ve ç›kard›¤› yasalar halk taraf›ndan be-

nimsenmiﬂti; bu yüzden halk
onun ç›kard›¤› yasalara uymak
zorundayd›.
2 Ve öyle oldu ki Alma’n›n yarg› kürsüsündeki yönetiminin ilk
y›l›nda, huzuruna yarg›lanmak
üzere bir adam getirildi; büyük
bir adamd› ve çok güçlü olmas›yla tan›n›yordu.
3 Ve bu adam halk›n aras›nda
dolaﬂ›p Kilise’ye aﬂa¤›lay›c› sözler söylüyor, Tanr› sözü diye
tan›mlad›¤› ﬂeyleri onlara vaaz
ediyordu; halka her rahibin ve
ö¤retmenin popüler olmas› gerekti¤ini bildiriyor ve onlar›n
kendi elleriyle çal›ﬂmalar›n›n
gerekmedi¤ini, aksine onlar›n
geçimini halk›n sa¤lamas› gerekti¤ini söylüyordu.
4 Ve ayn› zamanda halka bütün insanl›¤›n son günde kurtulaca¤›na ve korkup titremelerine
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gerek kalmad›¤›na, oysa baﬂlar›n› kald›r›p sevinebileceklerine tan›kl›k ediyordu; çünkü
Rab, bütün insanlar› yaratm›ﬂ
ve ayr›ca bütün insanlar› fidye
ile kurtarm›ﬂt›; ve sonunda
bütün insanlar sonsuz yaﬂama
kavuﬂacakt›.
5 Ve öyle oldu ki bu ﬂeyleri o
kadar çok ö¤retti ki birçok kiﬂi
onun sözlerine inand›; hatta o
kadar çok insan ona inanm›ﬂt›
ki onu desteklemeye ve ona
para vermeye baﬂlad›lar.
6 Ve o kendisini yüre¤indeki
gurura kapt›r›p çok pahal› giysiler giymeye baﬂlad›; evet ve
hatta kendi vaaz etti¤i ﬂekilde
bir kilise kurmaya baﬂlad›.
7 Ve öyle oldu ki sözlerine inananlara vaaz vermeye giderken,
Tanr›’n›n Kilisesi’ne üye olan
bir adamla, evet, hatta onlar›n
ö¤retmenlerinden birisiyle karﬂ›laﬂt›; ve Kilise halk›n› yan›ltmak için onunla sert bir ﬂekilde
tart›ﬂmaya baﬂlad›; fakat adam,
Tanr› sözüyle onu uyar›p ona
karﬂ› ç›kt›.
8 ﬁimdi bu adam›n ad› Gideyon’du; ve Limhi halk›n› tutsakl›ktan kurtar›p Tanr›’n›n elinde
bir araç olan oydu.
9 ﬁimdi Gideyon Tanr› sözüyle kendisine karﬂ› durdu¤u için
Gideyon’a öfkelendi ve k›l›c›n›
çekip ona vurmaya baﬂlad›.
ﬁimdi Gideyon çok yaﬂlanm›ﬂt›, bu yüzden onun darbelerine
karﬂ› koyacak güçte de¤ildi; bu
yüzden k›l›çla öldürüldü.
10 Ve onu öldüren adam, Kilise halk› taraf›ndan yakalan›p
iﬂledi¤i suçlardan yarg›lanmak
üzere Alma’n›n önüne getirildi.
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11 Ve öyle oldu ki o, Alma’n›n
önünde durdu ve büyük bir cesaretle kendini savundu.
12 Fakat Alma ona ﬂöyle dedi:
‹ﬂte rahiplik kurnazl›¤› bu halk›n aras›nda ilk kez sunuluyor.
Ve iﬂte, sen yaln›zca rahiplik
kurnazl›¤›ndan suçlu de¤il, ayr›ca bunu k›l›çla uygulamaya
çal›ﬂmaktan suçlusun; ve e¤er
rahiplik kurnazl›¤› bu halk›n
aras›nda uygulanm›ﬂ olsayd›,
bu onlar›n tamam›yla yok olmas›na neden olurdu.
13 Ve sen do¤ru bir adam›n kan›n›, evet, bu halk›n
aras›nda çok iyilik yapm›ﬂ bir
adam›n kan›n› döktün; ve biz
seni ba¤›ﬂlarsak, onun kan› bizim üzerimize öç almak için
gelecektir.
14 Bu yüzden, son kral›m›z
Mosiya taraf›ndan bize verilen
yasa uyar›nca ölüme mahkûmsun; ve bu yasa bu halk taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r; bu yüzden,
bu halk yasalara uymak zorundad›r.
15 Ve öyle oldu ki onu al›p
götürdüler; ve onun ismi Nehor’du; ve onu Manti tepesinin
doruk noktas›na getirdiler ve
Nehor, orada yerle gök aras›nda
halka ö¤retmiﬂ oldu¤u ﬂeylerin
Tanr› sözüne ayk›r› oldu¤unu
kabul etmek zorunda kald›,
daha do¤rusu kabul etti; ve
orada ﬂerefsiz bir ölümün ac›s›n› çekti.
16 Ancak bu, rahiplik kurnazl›¤›n›n ülkenin her yan›na yay›lmas›n› engellemedi; çünkü
dünyan›n boﬂ ﬂeylerini seven
insanlar çoktu; ve onlar sahte
ö¤retiler vaaz ederek ilerlediler;
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ve bunu zenginlik ve ﬂeref aﬂk›yla yapt›lar.
17 Buna ra¤men yasalardan
korktuklar› için yalan söylemeye cesaret edemediler, çünkü
bilinirse, yalanc›lar cezaya çarpt›r›l›yordu; bu yüzden inançlar›na göre vaaz veriyorlarm›ﬂ gibi
davrand›lar; ve ﬂimdi yasalar›n
insan›n inanc›ndan dolay› ﬂah›s üzerinde hiçbir gücü yoktu.
18 Ve onlar yasalardan korktuklar› için h›rs›zl›k yapmaya
cesaret edemediler, çünkü böyle yapanlar cezaland›r›ld›; onlar
ne ya¤malamaya ne de cinayet
iﬂlemeye cesaret edebildiler;
çünkü cinayet iﬂleyen ölüm cezas›na çarpt›r›l›yordu.
19 Fakat öyle oldu ki Tanr›’n›n
Kilisesi’ne üye olmayanlar,
Tanr›’n›n Kilisesi’ne üye olanlara ve Mesih’in ad›n› üzerine
alm›ﬂ olanlara bask› yapmaya
baﬂlad›.
20 Evet, onlara ac› çektirip her
türlü sözlerle onlar› üzdüler ve
bunu alçakgönüllü olduklar›
için, kendi gözlerinde gururlu
olmad›klar› ve Tanr› sözünü birbirlerine paras›z ve bedelsiz olarak bildirdikleri için yapt›lar.
21 ﬁimdi Kilise halk› aras›nda
sert bir yasa vard›; öyle ki Kilise’nin üyesi olan bir kimse kalk›p Kilise’ye üye olmayanlara
bask› yapmayacakt› ve kendi
aralar›nda da hiçbir bask› olmayacakt›.
22 Yine de içlerinde gururlanmaya baﬂlayan birçok kimse
bulunuyordu ve onlar has›mlar›yla s›caktan çekiﬂmeye, hatta
dövüﬂmeye baﬂlad›lar; evet,
birbirlerini yumruklad›lar.
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23 ﬁimdi bu, Alma’n›n yönetiminin ikinci y›l›nda oluyordu
ve Kilise’nin büyük s›k›nt› çekmesinin bir nedeniydi; evet,
Kilise için büyük bir s›naman›n
nedeniydi.
24 Çünkü birçok kiﬂinin yüre¤i kat›laﬂm›ﬂ ve onlar›n isimleri silinmiﬂti; öyle ki onlar art›k
Tanr›’n›n halk› aras›nda an›lmad›lar. Ve birçok kimse de onlar›n
aras›ndan çekildi.
25 ﬁimdi bu, inançlar›nda s›k›
duranlar için büyük bir denemeydi; buna ra¤men, onlar Tanr›’n›n emirlerini sars›lmadan,
sa¤lam bir ﬂekilde yerine getirdiler ve s›rtlar›na y›¤›lan bask›lar› sab›rla taﬂ›d›lar.
26 Ve rahipler, Tanr›’n›n
sözünü halka bildirmek için iﬂlerini b›rakt›klar› zaman, halk
da Tanr›’n›n sözünü iﬂitmek için
iﬂini b›rakt›. Ve rahipler onlara
Tanr›’n›n sözünü bildirdikten
sonra herkes iﬂlerinin baﬂ›na
tekrar gayretle döndü; ve rahip
kendisini sözünü dinleyenlerden daha üstün görmüyordu;
çünkü vaiz, sözü dinleyenden
daha üstün de¤ildi ve ö¤retmen de ö¤renciden daha üstün
de¤ildi; ve böylece herkes eﬂitti
ve herkes gücü yetti¤i kadar
çal›ﬂ›yordu.
27 Ve herkes sahip oldu¤u
ölçüde mallar›n› fakirlere ve
ihtiyac› olanlara ve hastalara ve
s›k›nt›da olanlara verdi; ve pahal› elbiseler giymediler; yine
de düzgün görünümlü ve sevimli insanlard›.
28 Ve böylece Kilise’nin iﬂlerini bir düzene soktular; ve böylece çektikleri bütün eziyetlere
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ra¤men yine sürekli huzur içinde yaﬂamaya baﬂlad›lar.
29 Ve ﬂimdi, onlar Kilise’nin
sa¤laml›¤› sayesinde son derece zengin olmaya baﬂlad›lar ve
ihtiyaçlar› olan her ﬂeye bol bol
sahip oldular — çok sürüleri ve
büyükbaﬂ hayvanlar› ve her
cins besili hayvanlar› ve ayr›ca
bol tah›llar› ve alt›n ve gümüﬂ
ve de¤erli eﬂyalar› ve çok ipek
ve ince dokunmuﬂ ketenleri ve
her türlü sade güzel kumaﬂlar›
vard›.
30 Ve böyle zengin durumlar›nda, ç›plaklar›n ya da açlar›n
ya da susam›ﬂlar›n ya da hastalar›n ya da bak›lmam›ﬂ olanlar›n
hiçbirini geri çevirmediler; ve
yüreklerini zenginliklere ba¤lamad›lar; bu yüzden, hem yaﬂl›lara hem gençlere, hem kölelere
hem özgürlere, hem erkeklere
hem kad›nlara, ister Kilise’den
olsun ister Kilise’den olmas›n,
yard›ma ihtiyac› olan herkese,
hiçbir ayr›m yapmadan ellerini
cömertçe açt›lar.
31 Ve böylece baﬂar›ya ulaﬂt›lar ve Kilise’lerine üye olmayanlardan daha çok zengin
oldular.
32 Çünkü Kilise’lerine üye olmayanlar, kendilerini büyücülü¤e ve putperestli¤e ya da
aylakl›¤a ve boﬂ sözlere ve k›skançl›¤a ve kavgaya, pahal›
giysiler giymeye, kendi gözlerinin kibrinde yükselmeye,
zulmetmeye, yalan söylemeye,
h›rs›zl›¤a, soygunculu¤a, fuhuﬂ
yapmaya ve cinayet iﬂlemeye
ve her türlü kötülü¤e kapt›rm›ﬂlard›; buna ra¤men yasalar,
yasalar› çi¤neyen herkesin
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üzerinde mümkün oldu¤u ﬂekilde uyguland›.
33 Ve öyle oldu ki yasalar›n
onlar›n üzerinde uygulat›lmas›yla, herkes iﬂledi¤i suça göre
cezas›n› çekti, sesleri daha da
k›s›ld› ve bilinecek bir durumda
hiçbir kötülük yapmaya cesaret
edemediler; bu yüzden hakimler yönetiminin beﬂinci y›l›na
kadar Nefi halk›n›n aras›nda
büyük bir huzur yaﬂand›.
2. BÖLÜM
Amlisi kral olmak ister, fakat halk›n oyuyla reddedilir — Müritleri
kendisini kral yapar — Amlisililer
Nefililer’e karﬂ› savaﬂ açar, ama
yenilirler — Lamanl›lar ile Amlisililer güçlerini birleﬂtirirler, ama
yenilirler—Alma, Amlisi’yi öldürür. m.ö. tahminen 87 y›l›.
Ve öyle oldu ki onlar›n yönetiminin beﬂinci y›l›n›n baﬂ›nda,
halk›n aras›nda çekiﬂmeler ç›kmaya baﬂlad›; çünkü Amlisi
ad›nda bir adam, kendisi çok
kurnaz bir kimse olup, evet,
dünya akl›na göre ak›ll› bir
adamd›; k›l›çla Gideyon’u öldüren ve yasalara göre idam
edilen adam›n tarikat›ndand›.
2 ﬁimdi bu Amlisi, kurnazl›¤›yla birçok kiﬂiyi arkas›ndan
sürüklemiﬂti; o kadar çok insan› ard›ndan sürüklemiﬂti ki çok
güçlenmeye baﬂlad›lar; ve onlar Amlisi’yi halk›n baﬂ›na kral
yapmak için harekete geçtiler.
3 ﬁimdi bu, Kilise halk› ve ayr›ca Amlisi’nin ikna edemedi¤i
herkes için alarm verici bir
durumdu; çünkü onlar bu tür
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ﬂeylerin, kendi yasalar›na göre
halk›n oyu al›narak kabul edilmesi gerekti¤ini biliyorlard›.
4 Bu yüzden, Amlisi’nin halk›n oyunu kazanmas› mümkün
olmuﬂ olsayd›, kötü bir adam
oldu¤u için, onlar›n Kilise’deki
haklar›n› ve ayr›cal›klar›n› ellerinden alabilirdi; çünkü onun
amac› Tanr›’n›n Kilisesi’ni yok
etmekti.
5 Ve öyle oldu ki halk ülkenin
her köﬂesinde bir araya topland›; herkes kendi düﬂüncesine
göre Amlisi’nin yan›nda veya
karﬂ›s›nda ayr› gruplara ayr›ld›
ve birbirleriyle birçok konuda
münakaﬂa ettiler ve fevkalâde
tart›ﬂmalara girdiler.
6 Ve böylece, bu konuda oy
kullanmak için bir araya topland›lar; ve oylar hakimlerin
önünde verildi.
7 Ve öyle oldu ki halk›n oyu
Amlisi’nin aleyhine ç›kt›; öyle
ki Amlisi, halk›n baﬂ›na kral
seçilmedi.
8 ﬁimdi bu, ona karﬂ› olanlar›n yüre¤inde büyük bir sevinç
yaratt›; ancak Amlisi kendi taraf›nda olanlar›, kendi taraf›nda
olmayanlara karﬂ› k›ﬂk›rtarak
öfkelendirdi.
9 Ve öyle oldu ki onlar bir araya toplanarak Amlisi’yi krallar›
olarak takdis ettiler.
10 ﬁimdi Amlisi onlar›n baﬂ›na kral yap›ld›ktan sonra, kardeﬂlerine karﬂ› silaha sar›lmalar›
emrini verdi; ve Amlisi bunu
kardeﬂlerini hükmü alt›na alabilmek için yap›yordu.
11 ﬁimdi Amlisi halk›, Amlisi’nin ad›yla Amlisililer diye ça¤r›larak ay›rt ediliyordu; ve geriye
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kalanlar ise Nefililer ya da Tanr›’n›n halk› diye ça¤r›ld›lar.
12 Bu yüzden Nefili halk›, Amlisililer’in niyetinin fark›ndayd›
ve bu yüzden onlar› karﬂ›lamak
üzere haz›rland›lar; evet, kendilerini k›l›çlarla ve palalarla ve
yaylarla ve oklarla ve taﬂlarla ve
sapanlarla ve her türlü ve her
çeﬂit savaﬂ silahlar›yla kuﬂatt›lar.
13 Ve böylece Amlisililer gelecekleri zaman, onlar› karﬂ›lamaya haz›rd›lar. Ve say›lar›na
göre baﬂlar›na komutanlar, üstkomutanlar ve baﬂkomutanlar
tayin edildi.
14 Ve öyle oldu ki Amlisi de
adamlar›n› her türlü ve her çeﬂit
savaﬂ silahlar›yla kuﬂatt›; ve o
da halk›n›n baﬂ›na, kardeﬂlerine
karﬂ› savaﬂ› yönetecek yöneticiler ve liderler atad›.
15 Ve öyle oldu ki Amlisililer,
Zarahemla ülkesi boyunca akan
Sidon ›rma¤›n›n do¤usundaki
Amnihu tepesine geldiler ve
orada Nefililer’le savaﬂmaya
baﬂlad›lar.
16 ﬁimdi Alma, Nefi halk›n›n
baﬂhakimi ve valisiydi; bu yüzden halk›yla birlikte, evet, komutanlar›yla ve baﬂkomutanlar›yla, evet, ordular›n›n baﬂ›nda
Amlisililer’e karﬂ› savaﬂmaya
gitti.
17 Ve onlar Sidon’un do¤usundaki tepede Amlisililer’i
öldürmeye baﬂlad›lar. Ve Amlisililer, Nefililer’e karﬂ› öyle
büyük bir güçle savaﬂt›lar ki
Nefililer’in ço¤u Amlisililer’in
önünde düﬂtü.
18 Ancak Rab, Nefililer’in elini güçlendirdi; öyle ki onlar
Amlisililer’i a¤›r bir yenilgiye

Alma 2:19–31
u¤ratt›lar; öyle ki Amlisililer
önlerinden kaçmaya baﬂlad›.
19 Ve öyle oldu ki Nefililer
bütün gün boyunca Amlisililer’in peﬂinden kovalay›p onlar› büyük vurgunla vurdular;
öyle ki Amlisililer’den on iki
bin beﬂ yüz otuz iki kiﬂi öldü ve
Nefililer’den de alt› bin beﬂ yüz
altm›ﬂ iki kiﬂi öldü.
20 Ve öyle oldu ki Alma, Amlisililer’in peﬂinden daha fazla
gidemeyince, halk›na Gideyon
vadisinde çad›rlar›n› kurmalar›n› emretti; bu vadiye Nehor
taraf›ndan k›l›çla öldürülmüﬂ
olan Gideyon’un ad› verilmiﬂti;
ve bu vadide gecelemek üzere
Nefililer çad›rlar›n› kurdular.
21 Ve Alma, onlar›n niyetlerini
ve gizli planlar›n› ö¤renebilmek
için Amlisililer’den geri kalanlar› izlemek üzere casuslar gönderdi; böylece kendisini onlara
karﬂ› koruyabilir ve halk›n› yok
olmaktan kurtarabilirdi.
22 ﬁimdi Amlisililer’in ordugâh›n› gözetlemek için gönderdi¤i adamlar›n adlar› Zeram ve
Amnor ve Manti ve Limher’di;
bunlar adamlar›yla birlikte
Amlisililer’in ordugâh›n› gözetlemeye gidenlerdi.
23 Ve öyle oldu ki ertesi gün,
onlar Nefililer’in ordugâh›na
büyük bir telaﬂla döndüler; çok
ﬂaﬂ›rm›ﬂ ve korkuya kap›lm›ﬂ
olarak ﬂunlar› söylediler:
24 ‹ﬂte, biz Amlisililer’in ordugâh›n› izliyorduk ve büyük
bir ﬂaﬂk›nl›k içinde Lamanl›lar’›n büyük bir ordusunu, Nefi
ülkesine do¤ru giden yolda,
Zarahemla ülkesinin yukar›s›ndaki Minon ülkesinde gör-

206
dük; ve iﬂte, Amlisililer onlarla
birleﬂtiler.
25 Ve onlar bu ülkede bulunan
kardeﬂlerimizin üzerine sald›rmaya baﬂlad›lar; ve kardeﬂlerimiz sürüleriyle ve eﬂleriyle ve
çocuklar›yla bizim ﬂehrimize
do¤ru kaç›yorlar; ve e¤er elimizi çabuk tutmazsak, onlar
ﬂehrimizi ele geçirecekler ve
babalar›m›z ve eﬂlerimiz ve çocuklar›m›z öldürülecek.
26 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
çad›rlar›n› al›p Gideyon vadisinden ayr›ld›lar ve kendi ﬂehirleri olan Zarahemla ﬂehrine
do¤ru yola koyuldular.
27 Ve iﬂte, Sidon ›rma¤›n› geçerlerken, Lamanl›lar ve Amlisililer, neredeyse denizin kumu
kadar çok büyük bir orduyla
onlar› yok etmek üzere sald›r›ya geçtiler.
28 Ancak Rab’bin eli Nefililer’i güçlendirmiﬂti; onlar, kendilerini düﬂmanlar›n›n elinden
kurtarmas› için Rab’be büyük
bir güçle dua etmiﬂlerdi, bu yüzden Rab, onlar›n yakar›ﬂlar›n›
duydu ve onlar› güçlendirdi; ve
Lamanl›lar’la Amlisililer onlar›n önünde yere serildiler.
29 Ve öyle oldu ki Alma,
Amlisi’yle yüz yüze k›l›c›yla
dövüﬂtü; ve onlar birbirleriyle
k›yas›ya bir mücadele verdiler.
30 Ve öyle oldu ki Tanr›’n›n
bir adam› olan Alma, büyük bir
inançla hayk›r›p ﬂöyle dedi: Ya
Rab, bana merhamet et ve hayat›m› ba¤›ﬂla! Öyle ki bu halk›
kurtar›p korumak için senin
elinde bir araç olay›m.
31 ﬁimdi Alma bu sözleri söyledikten sonra tekrar Amlisi’yle
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dövüﬂtü; ve Alma öyle güçlendirilmiﬂti ki Amlisi’yi k›l›c›yla
öldürdü.
32 Ve Lamanl›lar’›n kral›yla
da dövüﬂtü, ama Lamanl›lar’›n
kral› Alma’n›n önünden geri
kaçt› ve Alma’yla dövüﬂmeleri
için muhaf›zlar›n› yollad›.
33 Fakat Alma muhaf›zlar›yla
birlikte, Lamanl›lar’›n kral›n›n
muhaf›zlar›n› öldürüp geri sürünceye kadar dövüﬂtü.
34 Ve böylece öldürülen Lamanl›lar’›n cesetlerini Sidon ›rma¤›na atarak, Sidon ›rma¤›n›n
bat›s›ndaki alan›, daha do¤rusu
›rma¤›n k›y›s›n› temizledi; bu
ﬂekilde halk›n›n karﬂ›ya geçip
Sidon ›rma¤›n›n bat› k›y›s›ndaki
Lamanl›lar ve Amlisililer’le çarp›ﬂmalar› için yol aç›lm›ﬂ oldu.
35 Ve öyle oldu ki onlar›n hepsi
Sidon ›rma¤›n› geçtikten sonra,
Lamanl›lar ve Amlisililer çok
kalabal›k olmalar›na ve say›lamamalar›na ra¤men, onlar›n
önünden kaçmaya baﬂlad›lar.
36 Ve onlar Nefililer’in önünden kaç›p ülke s›n›rlar›n›n
ötesindeki, bat› ve kuzey yönündeki çöle do¤ru kaçt›lar; ve
Nefililer var güçleriyle onlar›n
peﬂine düﬂüp yakalad›klar›n›
öldürdüler.
37 Evet, Hermonts denilen
çöle ulaﬂ›ncaya dek, bat› ve
kuzey yönünde da¤›t›l›ncaya
kadar, onlara her taraftan sald›r›ld› ve öldürülüp sürüldüler;
ve oras› çölün vahﬂî ve y›rt›c›
hayvanlar› taraf›ndan istila edilen bölgesiydi.
38 Ve öyle oldu ki ço¤u yaralar› yüzünden çölde öldü ve
oradaki hayvanlar ve ayr›ca
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gökteki akbabalar taraf›ndan
silinip süpürüldüler; ve onlar›n
kemikleri bulundu ve kemikleri her yere y›¤›lm›ﬂt›.
3. BÖLÜM
Amlisililer, peygamberlik sözüne
göre kendilerini iﬂaretlerler — Lamanl›lar, baﬂ kald›rd›klar› için lanetlenirler — ‹nsan kendi belas›n›
kendi bulur — Nefililer baﬂka bir
Lamanl› orduyu yenilgiye u¤rat›r.
m.ö. tahminen 87–86 y›llar›.
Ve öyle oldu ki savaﬂ silahlar›yla öldürülmeyen Nefililer,
ölenleri gömdükten sonra —
ﬂimdi ölenlerin say›s› çok fazla
oldu¤u için say›lmam›ﬂt›—ölülerini gömmeyi bitirdikten sonra, hepsi kendi memleketine ve
evlerine ve eﬂlerine ve çocuklar›na döndüler.
2 ﬁimdi birçok kad›n ve çocuk
k›l›çtan geçirilmiﬂti ve sürülerinin ve büyükbaﬂ hayvanlar›n›n ço¤u da k›l›çtan geçirilmiﬂti; ve tarlalar›ndaki ekinin ço¤u
da harap olmuﬂtu, çünkü insan
ordular›n›n ayaklar› alt›nda
çi¤nenmiﬂti.
3 Ve ﬂimdi, Sidon ›rma¤› k›y›s›nda öldürülen Lamanl›lar’›n
ve Amlisililer’in hepsi Sidon
sular›na at›ld›; ve iﬂte, onlar›n
kemikleri denizin derinliklerindedir ve çoktur.
4 Ve Amlisililer, Lamanl›lar’›n
adetlerine göre al›nlar›na k›rm›z› bir iﬂaret koyduklar› için Nefililer’den ay›rt edilebiliyorlard›;
ama Lamanl›lar gibi saçlar›n›
kaz›tmam›ﬂlard›.
5 ﬁimdi Lamanl›lar’›n saç›

Alma 3:6–18
kaz›l›yd› ve bellerine ba¤lad›klar› deri parças› haricinde ve
ayn› zamanda kuﬂand›klar›
z›rhlar› ve yaylar› ve oklar› ve
taﬂlar› ve sapanlar› ve bunun
gibi ﬂeyler d›ﬂ›nda ç›plakt›lar.
6 Ve Lamanl›lar, atalar›n›n
üzerine konulan iﬂarete göre
kara tenliydiler; bu, do¤ru ve
kutsal adamlar olan Nefi, Yakup
ve Yusuf ve Sam’dan oluﬂan
kardeﬂlerine karﬂ› suçlar› ve baﬂ
kald›rmalar› nedeniyle üzerlerine gelen bir lanetti.
7 Ve kardeﬂleri onlar› öldürmeye çal›ﬂm›ﬂt›; bu yüzden onlar lanetlenmiﬂti; ve Rab Tanr›
onlar›n üzerine, evet, Laman
ve Lemuel’in ve ayr›ca ‹smail
o¤ullar›n›n ve ‹smailli kad›nlar›n üzerine bir iﬂaret koydu.
8 Ve bu, onlar›n soyu kardeﬂlerinin soyundan ay›rt edilebilsin diye yap›ld› ki bu yolla
Rab Tanr›, halk›n› koruyabilecekti; böylece onlarla kar›ﬂ›p
yok olmalar›na yol açacak
do¤ru olmayan geleneklere
inanmayacaklard›.
9 Ve öyle oldu ki soyunu Lamanl›lar’›n soyu ile kar›ﬂt›ran
herkes, ayn› laneti kendi soyu
üzerine getirdi.
10 Bu yüzden kim kendisinin
Lamanl›lar taraf›ndan kand›r›lmas›na izin vermiﬂse, o baﬂ›n
alt›nda say›ld› ve onun üzerine
bir iﬂaret konuldu.
11 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n geleneklerine inanmayan,
ama Yeruﬂalem ülkesinden getirilen o kay›tlara ve ayr›ca atalar›n›n do¤ru olan geleneklerine
inanan ve Tanr›’n›n emirlerine
inan›p onlar› yerine getiren
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herkes, bundan böyle Nefililer
ya da Nefi halk› diye ça¤r›ld›.
12 Ve kendi halk› hakk›nda ve
ayr›ca Lamanl› halk› hakk›nda
do¤ru kay›t tutanlar onlard›r.
13 ﬁimdi, biz tekrar Amlisililer’e dönelim; çünkü onlar›n
da üzerinde bir iﬂaret vard›;
evet, bu iﬂareti üzerlerine, evet,
hatta k›rm›z› bir iﬂareti al›nlar›na kendileri koymuﬂlard›.
14 Böylece Tanr›’n›n sözü yerine gelmiﬂti, çünkü O’nun,
Nefi’ye söyledi¤i sözler ﬂunlard›r: ‹ﬂte, Lamanl›lar’› lanetledim
ve onlar›n üzerine bir iﬂaret koyaca¤›m; böylece onlar ve onlar›n soyu, kendilerine merhamet
etmem için kötülüklerinden
tövbe edip bana dönmedikleri
sürece, senden ve senin soyundan bundan sonra sonsuza kadar ayr› kalacaklar.
15 Ve yine: Soyunu kardeﬂlerinle kar›ﬂt›ran kiﬂinin üzerine
bir iﬂaret koyaca¤›m, öyle ki
onlar da lanetlenecekler.
16 Ve yine: Sana ve soyuna
karﬂ› savaﬂan kiﬂinin üzerine
bir iﬂaret koyaca¤›m.
17 Ve yine derim ki senden ayr›lan kiﬂi bir daha senin soyundan say›lmayacakt›r; ve Ben,
seni ve senin soyun say›lacak
herkesi, bundan böyle sonsuza
dek kutsayaca¤›m; ve bunlar,
Rab’bin Nefi’ye ve onun soyuna verdi¤i sözlerdi.
18 ﬁimdi Amlisililer al›nlar›na
iﬂaret koymaya baﬂlad›klar›nda,
Tanr›’n›n sözünü yerine getirdiklerini bilmiyorlard›; yine de
Tanr›’ya karﬂ› aç›kça isyan ettiler; bu yüzden, üzerlerine bu
lanetin düﬂmesi gerekiyordu.
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19 ﬁimdi, onlar›n bu laneti
kendi üzerlerine kendilerinin
getirmiﬂ oldu¤unu görmenizi
isterim; ve lanetlenen herkes
ayn› ﬂekilde kendi cezas›n›
kendi üzerine getirir.
20 ﬁimdi öyle oldu ki Zarahemla ülkesinde Lamanl›lar ve Amlisililer’le yap›lan savaﬂtan birkaç gün sonra, ilk ordunun
Amlisililer’le karﬂ›laﬂt›¤› ayn›
yerde, Nefi halk›n›n üzerine baﬂka bir Lamanl› ordusu yürüdü.
21 Ve öyle oldu ki onlar› ülkelerinden kovup ç›karmak için
bir ordu gönderildi.
22 ﬁimdi Alma, kendisi yaral›
oldu¤u için Lamanl›lar’a karﬂ›
savaﬂmaya bu kez gitmedi.
23 Fakat onlar›n üzerine kalabal›k bir ordu gönderdi; ve
onlar gidip Lamanl›lar’›n ço¤unu öldürdüler ve geri kalanlar› da ülke s›n›rlar›ndan d›ﬂar›
sürdüler.
24 Ve sonra, tekrar geri gelip
ülkede huzuru sa¤lamaya baﬂlad›lar; bir süre düﬂmanlar›
taraf›ndan bir daha rahats›z
edilmediler.
25 ﬁimdi bütün bu ﬂeyler olup
bitti, evet, bütün bu savaﬂlar ve
çekiﬂmeler, hakimler yönetiminin beﬂinci y›l›nda baﬂlay›p
sona erdi.
26 Ve bir y›l içinde binlerce ve
on binlerce can, yapt›klar› iﬂlere göre, iﬂlerinin iyi ya da kötü
olup olmad›¤›na göre, yapt›klar›n›n karﬂ›l›¤›n› almak ve itaat etmeyi istedikleri ruha, yani
iyi ruha ya da kötü ruha göre,
sonsuz mutlulu¤a ya da sonsuz
sefalete kavuﬂmak için sonsuz
dünyaya gönderildi.
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27 Çünkü her insan ücretini
itaat etmek istedi¤i kiﬂiden al›r
ve bu peygamberlik ruhunun
sözlerine göredir; bu yüzden,
her ﬂey gerçeklere göre olsun.
Ve böylece hakimler yönetiminin beﬂinci y›l› sona erdi.
4. BÖLÜM
Alma, do¤ru inanc› bulan binlerce
kiﬂiyi vaftiz eder — Kilise’ye kötülük girer ve Kilise’nin ilerlemesi
engellenir — Nefiha baﬂhakim seçilir — Alma yüksek rahip olarak
kendisini hizmete adar. m.ö. tahminen 86–83 y›llar›.
ﬁimdi öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin alt›nc› y›l›nda, Zarahemla
ülkesinde ne bir çekiﬂme ne de
savaﬂ görüldü.
2 Fakat halk ac›lar içindeydi;
evet, kardeﬂlerini kaybettikleri,
ayr›ca sürülerini ve büyükbaﬂ
hayvanlar› kaybettikleri ve
ayr›ca Lamanl›lar taraf›ndan
ayaklar alt›nda çi¤nenip harap
edilen tarlalar›ndaki tah›l›n
kayb› için çok üzülüyorlard›.
3 Ve s›k›nt›lar› o kadar çoktu
ki herkesin üzülmesi için bir
neden vard›; ve onlar üzerlerine gönderilen Tanr›’n›n cezalar›n›n iﬂledikleri kötülükler ve
i¤rençlikler yüzünden oldu¤una inan›yorlard›; bu yüzden
vazifelerini hat›rlamalar› için
uyand›r›ld›lar.
4 Ve onlar Kilise’yi daha iyi
organize etmeye baﬂlad›lar; evet
ve birçok kiﬂi Sidon sular›nda
vaftiz oldu ve Tanr›’n›n Kilisesi’ne kat›ld›; evet, onlar, babas›
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Alma’n›n eliyle Kilise halk›n›n
üzerine yüksek rahip olarak
kutsanan Alma’n›n eliyle vaftiz
oldular.
5 Ve öyle oldu ki hakimler yönetiminin yedinci y›l›nda, yaklaﬂ›k olarak üç bin beﬂ yüz kiﬂi
Tanr›’n›n Kilisesi’nde birleﬂip
vaftiz oldu. Ve böylece Nefi
halk› üzerindeki hakimler yönetiminin yedinci y›l› sona erdi;
ve bütün bu süre içinde sürekli
huzur vard›.
6 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin sekizinci y›l›nda,
Kilise halk› çal›ﬂkanl›klar› sayesinde kazanm›ﬂ olduklar›
büyük zenginlikleri ve güzel
ipekleri ve ince dokunmuﬂ
ketenleri yüzünden ve pek çok
sürüleri ve büyükbaﬂ hayvanlar› ve alt›nlar› ve gümüﬂleri
ve her türlü de¤erli eﬂyalar›
yüzünden gururlanmaya baﬂlad›lar; ve bütün bu elde ettiklerine gurur dolu gözlerle
bakarak kendilerini yücelttiler,
çünkü çok pahal› giysiler giymeye baﬂlad›lar.
7 ﬁimdi, bu durum Alma’y›,
evet ve Alma’n›n, Kilise üzerine
ö¤retmenler, rahipler ve yaﬂl›lar
olarak kutsay›p atad›¤› birçok
kimseyi çok üzen bir nedendi;
evet, onlar›n ço¤u kendi topluluklar› aras›nda baﬂlayan bu
kötülükleri gördükleri için çok
üzülüyorlard›.
8 Çünkü onlar bakt›klar›nda,
Kilise halk›n›n gurur dolu gözleriyle kendilerini yüceltmeye
baﬂlad›klar›n› ve yüreklerini
zenginliklere ve dünyan›n boﬂ
ﬂeylerine ba¤lad›klar›n› büyük
üzüntüyle gördüler; öyle ki
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onlar birbirlerini küçük görmeye baﬂlam›ﬂlar ve kendi istekleri
ve arzular› do¤rultusunda inanmayanlara zulmetmeye baﬂlam›ﬂlard›.
9 Ve böylece, hakimler yönetiminin bu sekizinci y›l›nda, Kilise halk› aras›nda büyük çekiﬂmeler ç›kmaya baﬂlad›; evet,
onlar›n aras›ndaki k›skançl›klar
ve bozuﬂmalar ve kin ve zulüm
ve gurur, Tanr›’n›n Kilisesi’ne
üye olmayanlar›n gururundan
daha fazlayd›.
10 Ve böylece hakimler yönetiminin sekizinci y›l› sona erdi;
ve Kilise’nin kötülü¤ü, Kilise’ye
üye olmayanlar için büyük bir
tökezleme taﬂ›yd›; ve böylece
Kilise’nin ilerlemesi baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›.
11 Ve öyle oldu ki dokuzuncu
y›l›n baﬂ›nda, Alma, Kilise’nin
iﬂledi¤i kötülükleri gördü ve
ayr›ca gördü ki Kilise’nin davran›ﬂ› inanmayanlar› kötülü¤ün
bir parças›ndan öbürüne sürüklüyordu; halk›n y›k›m› böylece
geliyordu.
12 Evet, halk›n aras›nda büyük
eﬂitsizlik gördü; baz›lar› gururlanarak kendilerini göklere ç›kar›yor, baﬂkalar›n› küçümsüyor,
muhtaç olanlara ve ç›plaklara
ve aç olanlara ve susam›ﬂ olanlara ve hasta ve dertli olanlara
s›rtlar›n› çeviriyorlard›.
13 ﬁimdi bu durum halk›n aras›nda büyük feryatlara neden
olurken, baﬂkalar› ise kendilerini alçalt›yor, ihtiyac› olanlar›n
yard›m›na koﬂuyor, örne¤in fakirlere ve muhtaçlara mal›n›
veriyor, açlar› doyuruyor ve
peygamberlik ruhuna göre
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gelecek olan Mesih u¤runa her
türlü s›k›nt›lara katlan›yorlard›.
14 O günü sab›rs›zl›kla bekliyorlar, böylece günahlar›ndan
ba¤›ﬂlan›yorlard›; ‹sa Mesih’in
iste¤i, gücü ve ölümün ba¤lar›ndan kurtar›ﬂ›na göre ölüler
dirilece¤i için içleri büyük bir
sevinçle doluydu.
15 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma,
Tanr›’n›n alçakgönüllü taraftarlar›n›n üzüntülerini ve halk›n›n
geri kalan k›sm› taraf›ndan onlar›n üzerine y›¤›lan eziyetleri
gördü; ve onlar›n aras›ndaki
eﬂitsizli¤ini görünce çok üzülmeye baﬂlad›; ancak Rab’bin
Ruhu onu yaln›z b›rakmad›.
16 Ve o, Kilise’nin yaﬂl›lar›
aras›ndan hikmetli bir adam
seçti ve ona halk›n oyuyla yetki
verdi; öyle ki onun, verilmiﬂ
olan yasalara göre yasalar
ç›kar›p, halk›n iﬂledi¤i suç ve
kötülüklere göre yasalar› uygulamaya yetkisi olacakt›.
17 ﬁimdi bu adam›n ad› Nefiha idi ve baﬂhakim olarak görevlendirildi; ve halk› yarg›lay›p
yönetmek üzere yarg› kürsüsüne oturdu.
18 ﬁimdi Alma, Kilise üzerinde
yüksek rahip olma yetkisini
ona vermedi, ama yüksek rahiplik görevi kendisinde kald›;
ancak Nefiha’ya yarg› kürsüsünü teslim etti.
19 Ve bunu halk›n›n aras›na
ya da Nefi halk›n›n aras›na
gidebilmek için yapt›; öyle ki
onlara görevlerini hat›rlatabilmek için Tanr›’n›n sözünü vaaz
edebilir ve halk› aras›nda var
olan bütün gururu ve sahtekârl›¤› ve bütün çekiﬂmeleri Tanr›’-
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n›n sözüyle ortadan kald›rabilirdi; onlar› geri döndürebilmek
için onlara karﬂ› saf bir tan›kl›k
vermenin d›ﬂ›nda baﬂka ç›kar
bir yol göremiyordu.
20 Ve böylece, Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
dokuzuncu y›l›n›n baﬂ›nda,
Alma yarg› kürsüsünü Nefiha’ya teslim etti ve kendisini tamam›yla vahiy ve peygamberlik
ruhuna göre, Tanr›’n›n kutsal
düzeninin yüksek rahipli¤ine
ve sözün tan›kl›¤›na adad›.
Tanr›’n›n kutsal düzenine göre
yüksek rahip Alma’n›n bütün
ülkede, halka ﬂehirlerinde ve
köylerinde bildirdi¤i sözler.
5. Bölüm’ün sonuna kadar.

5. BÖLÜM
‹nsanlar kurtuluﬂu elde etmek için
tövbe etmeli ve emirleri yerine getirmeli, yeniden do¤mal›, Mesih’in
kan› ile giysilerini temizlemeli, alçakgönüllü olmal› ve kendilerini
gurur ve k›skançl›ktan s›y›rmal› ve
do¤ru iﬂler yapmal›d›r—‹yi Çoban
halk›na seslenir — Kötü iﬂler yapanlar ﬂeytan›n çocuklar›d›r —
Alma ö¤rettiklerinin do¤ru oldu¤una tan›kl›k eder ve insanlara
tövbe etmelerini emreder — Do¤rular›n adlar› Hayat Kitab›’na yaz›lacakt›r. m.ö. tahminen 83 y›l›.
ﬁimdi öyle oldu ki Alma, Tanr›’n›n sözünü önce Zarahemla
ülkesinde, sonra da ülkenin
her yan›nda halka duyurmaya
baﬂlad›.

Alma 5:2–13
2 Ve tuttu¤u kay›tlara göre
Alma’n›n, Zarahemla ﬂehrinde
kurulmuﬂ olan Kilise halk›na
konuﬂup söyledi¤i sözler ﬂunlard›r:
3 Ben Alma, babam Alma taraf›ndan Tanr›’n›n Kilisesi üzerine yüksek rahip olarak atand›m; babam, Tanr›’dan bunlar›
yapmak üzere güç ve yetki alm›ﬂt›; iﬂte, size derim ki babam,
Nefi s›n›rlar›nda bulunan ve
Mormon ülkesi denilen ülkede
bir kilise kurmaya baﬂlad›; evet
ve kardeﬂlerini Mormon sular›nda vaftiz etti.
4 Ve iﬂte, size derim ki onlar,
Kral Nuh’un halk›n›n elinden
Tanr›’n›n merhameti ve gücüyle kurtuldular.
5 Ve iﬂte, ondan sonra da Lamanl›lar’›n eliyle çölde tutsakl›k alt›na al›nd›lar; evet, size
derim ki onlar tutsakl›k içinde
yaﬂ›yorlard› ve Rab, onlar›
sözünün gücüyle yine tutsakl›ktan kurtard›; ve bizler bu ülkeye
getirildik ve burada Tanr›’n›n
Kilisesi’ni bütün bu ülkede de
kurmaya baﬂlad›k.
6 Ve ﬂimdi iﬂte, bu Kilise’ye
üye olan siz kardeﬂlerime söylüyorum: Atalar›n›z›n tutsakl›¤›n›
yeterince akl›n›zda tuttunuz
mu? Evet ve Rab’bin atalar›m›za
gösterdi¤i merhametini ve sabr›n› yeterince akl›n›zda tuttunuz
mu? Ve O’nun atalar›m›z›n
ruhlar›n› cehennemden kurtard›¤›n› da yeterince akl›n›zda
tuttunuz mu?
7 ‹ﬂte Rab, onlar›n yüreklerini
de¤iﬂtirdi; evet, onlar› derin bir
uykudan uyand›rd› ve onlar
Tanr› için uyand›lar. ‹ﬂte, onlar
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karanl›¤›n ortas›ndayd›lar; buna
ra¤men onlar›n ruhlar› sonsuz
sözün ›ﬂ›¤›yla ayd›nland›; evet,
onlar ölümün ba¤lar› ve cehennemin zincirleri ile ba¤lanm›ﬂlard› ve onlar› sonsuz bir y›k›m
bekliyordu.
8 Ve ﬂimdi sizlere soruyorum
kardeﬂlerim: Onlar y›k›ma u¤rad›lar m›? ‹ﬂte size derim ki:
Hay›r, u¤ramad›lar.
9 Ve size tekrar soruyorum:
Ölümün ba¤lar› k›r›l›p, onlar›
kuﬂatan cehennem zincirleri
çözüldü mü? Size derim ki:
Evet, onlar çözüldü ve onlar›n
ruhlar› coﬂarak kurtuluﬂ sevgisinin ﬂark›s›n› söylediler. Size
derim ki onlar kurtuldular.
10 Ve ﬂimdi, ben size onlar›n
hangi koﬂullarda kurtulmuﬂ oldu¤unu soruyorum: Evet, onlar hangi nedenle kurtuluﬂu
umdular? Onlar›n ölüm ba¤lar›ndan, evet ve ayn› zamanda
cehennem zincirlerinden çözülmelerinin nedeni nedir?
11 ‹ﬂte, size ﬂunu söyleyebilirim: Babam Alma, Abinadi’nin
a¤z›ndan ç›kan sözlere inanmad› m›? Ve Abinadi kutsal bir
peygamber de¤il miydi? O,
Tanr›’n›n sözlerini söylemedi
mi ve babam Alma da bu sözlere inanmad› m›?
12 Ve onun inanc›na göre de
yüre¤inde güçlü bir de¤iﬂiklik
meydana geldi. ‹ﬂte, size derim
ki bunlar›n hepsi do¤rudur.
13 Ve iﬂte o, sözü atalar›n›za
vaaz etti ve onlar›n yüreklerinde
de güçlü bir de¤iﬂiklik meydana
geldi ve onlar da kendilerini
alçaltarak gerçek ve yaﬂayan
Tanr›’ya güvendiler. Ve iﬂte,
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sonuna kadar sad›k kald›lar;
bunun için kurtuldular.
14 Ve ﬂimdi iﬂte, Kilise’deki
kardeﬂlerim size soruyorum:
Siz ruhen Tanr›’dan do¤dunuz
mu? Tanr›’n›n görünüﬂünü
yüzünüzde görebiliyor musunuz? Yüreklerinizde bu güçlü
de¤iﬂikli¤i tecrübe ettiniz mi?
15 Sizi yaratm›ﬂ olan›n fidye
ile kurtar›ﬂ›na inanç besliyor
musunuz? Bu ölümlü bedende
yap›lm›ﬂ olan iﬂlere göre yarg›lanmak üzere Tanr›’n›n önünde
durmaya ve bu ölümlü bedenin
ölümsüzlü¤e yükseliﬂini ve bu
çürümenin çürümezli¤e eriﬂmesini düﬂünüp inanç gözüyle
bunu bekliyor musunuz?
16 Size söylüyorum, o gün
Rab’bin sesini iﬂitip size ﬂöyle
diyebilece¤ini hayal edebiliyor
musunuz? Siz kutsal olanlar
bana gelin, çünkü iﬂte sizin yeryüzünde yapt›¤›n›z iﬂler do¤rulu¤un iﬂleriydi.
17 Ya da Rab’be o gün yalan
söyleyip “Rab, yeryüzünde
yapt›¤›m›z iﬂler do¤ru iﬂlerdi”
diye söyleyebilece¤inizi ve
O’nun sizi kurtaraca¤›n› m›
hayal ediyorsunuz?
18 Ya da baﬂka bir ﬂekilde,
ruhlar›n›z suç ve vicdan azab›yla dolu olup bütün suçlar›n›z› hat›rlayarak, evet, bütün
kötülüklerinizi kusursuz bir ﬂekilde hat›rlayarak, evet, Tanr›’n›n emirlerine karﬂ› geldi¤inizi
hat›rlayarak, Tanr›’n›n yarg›
kürsüsünün önüne getirilece¤inizi hayal edebiliyor musunuz?
19 Size söylüyorum: O gün, saf
yürek ve temiz ellerle gözlerinizi kald›r›p Tanr›’ya bakabile-
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cek misiniz? Size söylüyorum:
Tanr›’n›n görünüﬂü yüzlerinize
iﬂlenmiﬂ olarak baﬂ›n›z› kald›rabilecek misiniz?
20 Size söylüyorum: Kendinizi ﬂeytana köle olarak teslim ettikten sonra kurtulaca¤›n›z›
düﬂünebilir misiniz?
21 Size söylüyorum: O gün
kurtulamayaca¤›n›z› bileceksiniz; çünkü giysileri bembeyaz
y›kanmam›ﬂ olan hiç kimse
kurtulamayacakt›r; evet, o kiﬂinin giysileri, atalar›m›z taraf›ndan konuﬂulan, halk›n› günahlar›ndan fidye ile kurtarmak
için gelecek olan›n kan› ile
bütün lekelerden ar›n›ncaya
kadar temizlenmelidir.
22 Ve ﬂimdi, size soruyorum
ey kardeﬂlerim: ‹çinizden birisi
giysilerini kanla ve her çeﬂit kirle lekelemiﬂse, Tanr›’n›n mahkemesinde durdu¤unda kendini
nas›l hissedecektir? ‹ﬂte, bütün
bunlar size karﬂ› nas›l tan›kl›k
ederler?
23 ‹ﬂte bunlar, sizlerin katiller
oldu¤unuza, evet ve ayr›ca iﬂledi¤iniz her türlü kötülükten
suçlu oldu¤unuza tan›kl›k etmeyecek mi?
24 ‹ﬂte, ey kardeﬂlerim, sizler
böyle bir kiﬂinin Tanr›’n›n Krall›¤›’nda giysileri temizlenmiﬂ
ve lekesiz, pak ve bembeyaz
olan ‹brahim, ‹shak ve Yakup
ile ve ayr›ca bütün kutsal peygamberlerin yan›nda oturacak
yeri olabilece¤ini düﬂünebiliyor
musunuz?
25 Size derim ki: Hay›r! Siz,
Yarat›c›m›z› baﬂlang›çtan beri
yalanc› yerine koymad›kça ya
da O’nun baﬂlang›çtan beri
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yalanc› oldu¤unu düﬂünmedikçe, böyle kiﬂilerin Göklerin
Krall›¤›’nda yeri olaca¤›na düﬂünemezsiniz; fakat onlar ﬂeytan›n krall›¤›n›n çocuklar› olduklar› için d›ﬂar› at›lacaklard›r.
26 Ve ﬂimdi iﬂte, size söylüyorum, kardeﬂlerim: E¤er yüreklerinizde bir de¤iﬂiklik yaﬂad›ysan›z ve kurtuluﬂ sevgisinin
ﬂark›s›n› söyleme arzusunu
hissettiyseniz, size soruyorum:
ﬁimdi de böyle hissedebiliyor
musunuz?
27 Kendinizi Tanr›’n›n önünde suçsuz bir ﬂekilde tutarak
yürüdünüz mü? ﬁu an ölüme
ça¤r›lsan›z, içinizden yeterince
alçakgönüllü oldu¤unuzu söyleyebilir misiniz? Öyle ki giysilerinizin, halk›n› günahlar›ndan fidye ile kurtarmak için
gelecek olan Mesih’in kan› ile
temizlenip beyazlaﬂt›¤›n› söyleyebilecek misiniz?
28 ‹ﬂte, gururunuzdan s›yr›ld›n›z m›? Size derim ki e¤er
gururunuzdan s›yr›l›p kurtulmad›ysan›z, Tanr›’yla karﬂ›laﬂmaya haz›r de¤ilsiniz. ‹ﬂte
çabucak haz›rlanman›z gerekir; çünkü Göklerin Krall›¤›
yak›nda gelecektir ve böyle
bir kiﬂi sonsuz yaﬂama kavuﬂamaz.
29 ‹ﬂte diyorum ki: Aran›zda
k›skançl›ktan s›yr›lmam›ﬂ olan
biri var m›? Size derim ki böyle
biri haz›rlanm›ﬂ de¤ildir ve
dilerim ki bir an önce haz›rlans›n; çünkü saat yaklaﬂt› ve o
kiﬂi vaktin ne zaman dolaca¤›n› bilemez; çünkü böyle bir kiﬂi
suçsuz bulunmayacakt›r.
30 Ve yine size diyorum: Ara-
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n›zda kardeﬂi ile alay eden ya
da ona zulmeden biri var m›?
31 Böyle kiﬂinin vay haline!
Çünkü o haz›r de¤ildir ve onun
tövbe etmesi gereken zaman
yaklaﬂm›ﬂt›r, yoksa kurtulamayacakt›r.
32 Evet, ey kötülü¤ün iﬂçileri,
hepinizin vay haline! Tövbe
edin, tövbe edin, çünkü bunu,
Rab Tanr› söyledi.
33 ‹ﬂte O, bütün insanlara bir
davetiye gönderir; çünkü merhametin kollar› onlara do¤ru
uzanm›ﬂt›r ve O ﬂöyle diyor:
Tövbe edin ki Ben de sizi kabul
edeyim.
34 Evet, O ﬂöyle diyor: Bana
gelin ve sizler yaﬂam a¤ac›n›n
meyvesinden yiyeceksiniz;
evet, yaﬂam ekme¤inden ve suyundan istedi¤iniz gibi yiyip
içeceksiniz.
35 Evet, bana gelip do¤rulu¤un iﬂlerini yaparsan›z, kesilip
ateﬂe at›lmayacaks›n›z.
36 Çünkü iﬂte, zaman yaklaﬂt›; öyle ki iyi meyve vermeyen
ya da do¤rulu¤un iﬂlerini yapmayan herkesin a¤lay›p s›zlamaya nedeni olacakt›r.
37 Ey kötülü¤ün iﬂçileri olan
sizler; dünyan›n boﬂ ﬂeyleri ile
böbürlenen, do¤rulu¤un yollar›n› bildi¤ini ileri süren, ama
çobans›z koyunlar gibi yolunu
ﬂaﬂ›rm›ﬂ olan sizler, yine de bir
çoban sizi arkan›zdan ça¤›rm›ﬂt›r ve sizi hâlâ arkan›zdan
ça¤›rmaktad›r, ama siz O’nun
sesini iﬂitmek istemiyorsunuz.
38 ‹ﬂte, size derim ki iyi çoban
sizi ça¤›r›yor; evet ve o, sizi
Mesih’in ad› olan kendi ad›yla
ça¤›r›yor; ve e¤er siz iyi çoba-
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n›n sesine ve ça¤r›ld›¤›n›z isme
kulak vermezseniz, iﬂte o zaman siz iyi çoban›n koyunlar›
de¤ilsiniz.
39 Ve ﬂimdi, siz iyi çoban›n
koyunlar› de¤ilseniz, hangi sürüdensiniz? ‹ﬂte, size derim ki
ﬂeytan sizin çoban›n›zd›r ve siz
onun sürüsündensiniz; ve ﬂimdi, bunu kim inkâr edebilir?
‹ﬂte, size derim ki bunu kim inkâr ederse, o bir yalanc›d›r ve
ﬂeytan›n çocu¤udur.
40 Çünkü size derim ki iyi olan
her ﬂey Tanr›’dan gelir ve kötü
olan her ﬂey ﬂeytandan gelir.
41 Bu yüzden, e¤er bir insan
iyi iﬂler yaparsa, iyi çoban›n
sesine kulak verip onu izliyordur; ama kim kötü iﬂler yaparsa,
ﬂeytan›n çocu¤u olmuﬂtur;
çünkü onun sesine kulak verip
onu izliyordur.
42 Ve kim bunu yaparsa, ücretini ondan almal›d›r; bu yüzden
ücreti olarak, bütün iyi iﬂler
bak›m›ndan ölü oldu¤u için,
do¤rulu¤a ait de¤erlere göre
ölümü al›r.
43 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, beni
dinlemenizi dilerim; çünkü ruhumun gücü ile konuﬂuyorum;
çünkü iﬂte, size aç›k bir ﬂekilde
konuﬂtum ki yanl›ﬂ anlaman›z
mümkün de¤il; daha do¤rusu
Tanr›’n›n emirlerine göre konuﬂtum.
44 Çünkü ben, Mesih ‹sa’daki
Tanr›’n›n kutsal düzenine göre
bu ﬂekilde konuﬂmaya ça¤r›ld›m; evet, benim kalk›p atalar›m›z taraf›ndan gelecekte olacaklarla ilgili söylenilen bu
ﬂeyleri, bu halka tan›kl›k etmem
emredildi.
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45 Ve hepsi bu kadar de¤ildir.
Bu ﬂeyleri kendimin bilmedi¤ini mi san›yorsunuz? ‹ﬂte, sizlere
tan›kl›k ederim ki konuﬂtu¤um
bu ﬂeylerin gerçek oldu¤unu biliyorum. Ve bunlar› nas›l kesin
olarak bildi¤imi san›yorsunuz?
46 ‹ﬂte, size derim ki onlar bana
Tanr›’n›n Kutsal Ruh’u taraf›ndan bildirilmiﬂtir. ‹ﬂte, ben bunlar› kendim bileyim diye günlerce oruç tutarak dua ettim. Ve
ﬂimdi, ben bunlar›n do¤ru oldu¤unu kendim biliyorum; çünkü
Rab Tanr›, bunlar› bana Kutsal
Ruh’u ile belirtti; ve bu bende
bulunan vahiy ruhudur.
47 Ve ayr›ca size derim ki bende bulanan peygamberlik ruhuna, ayn› zamanda Tanr› Ruhu’nun belirtilerine göre, atalar›m›z
taraf›ndan söylenilen sözlerin
do¤ru oldu¤u bana vahiy olarak böyle verilmiﬂtir.
48 Sizlere derim ki gelecekle
ilgili size söyleyece¤im her ﬂeyin do¤ru oldu¤unu ben kendim biliyorum; ve size derim ki
ben, ‹sa Mesih’in, evet, O¤ul’un,
Baba’n›n Biricik O¤lu’nun lütuf,
merhamet ve do¤rulukla dolu
olarak gelece¤ini biliyorum. Ve
iﬂte, dünyan›n günahlar›n›, evet,
ad›na kararl› bir ﬂekilde inanan
her insan›n günahlar›n› kald›rmak üzere gelecek olan O’dur.
49 Ve ﬂimdi sizlere derim ki
benim ça¤r›ld›¤›m düzen budur; evet, sevgili kardeﬂlerime,
evet ve ülkede yaﬂayan herkese
sözü vaaz etmektir; evet, hem
yaﬂl›lara hem gençlere, hem
tutsaklara hem özgürlere, herkese sözü vaaz etmektir; evet,
siz yaﬂl›lara ve ayn› zamanda
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orta yaﬂl›lara ve yükselen nesle
söylüyorum; evet, onlara tövbe
edip yeniden do¤malar› için
hayk›rmak üzere ça¤r›ld›¤›m
düzen budur.
50 Evet, Ruh ﬂöyle diyor: Ey
dünyan›n her ucunda yaﬂayan
sizler, tövbe edin! Çünkü Göklerin Krall›¤› yak›nda gelecektir;
evet, Tanr›’n›n O¤lu görkemiyle, kudretiyle, heybetiyle, gücüyle ve egemenli¤iyle geliyor.
Evet, sevgili kardeﬂlerim, size
derim ki Ruh ﬂöyle diyor: ‹ﬂte,
bütün dünyan›n ve ayn› zamanda Göklerin Kral›’n›n görkemi
çok yak›nda bütün insançocuklar›n›n aras›nda parlayacakt›r.
51 Ve ayr›ca Ruh bana diyor,
evet, güçlü sesiyle bana ﬂöyle diyerek hayk›r›yor: Git, bu halka
söyle: Tövbe edin, çünkü tövbe
etmezseniz, Göklerin Krall›¤›’n›
hiçbir ﬂekilde miras alamazs›n›z.
52 Ve size tekrar söylüyorum,
Ruh ﬂöyle diyor: ‹ﬂte, balta a¤ac›n köküne dayanm›ﬂt›r; bu
yüzden iyi meyve vermeyen
her a¤aç kesilip ateﬂe, evet, yan›p kül olmayan bir ateﬂe, hatta
sönmeyen bir ateﬂe at›lacakt›r.
‹ﬂte hat›rlay›n, bunu Kutsal
Olan söyledi.
53 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, size derim ki bu söylenenlere karﬂ› durabilir misiniz; evet,
bunlar› bir kenara koyup Kutsal
Olan› ayaklar›n›z›n alt›nda çi¤neyebilir misiniz? Evet, yüreklerinizdeki gururla böbürlenebilir
misiniz; evet, hâlâ pahal› elbiseler giymekte ve yüreklerinizi
dünyan›n boﬂ ﬂeylerine ve kendi zenginliklerinize ba¤lamakta ›srar edecek misiniz?
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54 Evet, baﬂkalar›ndan daha
üstün oldu¤unuzu düﬂünmekte ›srar edecek misiniz? Evet,
kendilerini alçaltarak Tanr›’n›n
kutsal düzenine göre yürüyen,
bu sayede bu Kilise’ye getirilmiﬂ
olan, Kutsal Ruh taraf›ndan kutsanm›ﬂ ve tövbeye yaraﬂ›r iﬂler
yapan kardeﬂlerinize eziyet etmekte ›srar edecek misiniz?
55 Evet ve siz yoksullara ve
muhtaç olanlara s›rt›n›z› çevirip
onlardan mal›n›z› esirgemekte
›srar edecek misiniz?
56 Ve son olarak, kötülüklerinde ›srar edecek olan herkese,
sizlere diyorum ki, h›zl› bir ﬂekilde tövbe etmezlerse, kesilip
ateﬂe at›lacak olanlar bunlard›r.
57 Ve ﬂimdi iyi çoban›n sesini
takip etmek isteyen sizlere söylüyorum: Kötülerin aras›ndan
ç›k›p ayr›l›n ve onlar›n pisliklerine dokunmay›n; ve iﬂte, onlar›n adlar› silinecek, öyle ki kötülerin adlar› do¤rular›n adlar›
aras›nda say›lmayacak; öyle ki
Tanr›’n›n söyledi¤i ﬂu söz yerine
gelsin: Kötülerin adlar› halk›m›n adlar›yla kar›ﬂmayacakt›r;
58 Çünkü do¤rular›n adlar›
Hayat Kitab›’nda yaz›lacak ve
Ben onlara sa¤ taraf›mda bir miras verece¤im. Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, buna karﬂ› ne diyeceksiniz? Size derim ki e¤er buna
karﬂ› bir ﬂey diyecek olursan›z,
hiçbir ﬂey fark etmez; çünkü
Tanr›’n›n sözünün yerine gelmesi gerekir.
59 Çünkü aran›zda çok koyunu
olan ve kurtlar girip sürüsünü
yemesin diye onlar› korumayan
bir çoban var m›d›r? Ve iﬂte,
e¤er bir kurt onun sürüsüne
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girerse, çoban kurdu kovalamaz
m›? Evet ve sonunda, e¤er elinden gelse onu öldürecektir.
60 Ve ﬂimdi size derim ki iyi
çoban sizi arkan›zdan ça¤›r›yor; ve e¤er onun sesine kulak
verirseniz, sizi sürüsüne getirecek ve sizler onun koyunlar›
olacaks›n›z; ve iyi çoban yok
olmaman›z için aran›za aç gözlü bir kurdun girmesine izin
vermemenizi emreder.
61 Ve ﬂimdi, ben Alma, bana
emretmiﬂ Olan’›n diliyle size
söyledi¤im sözleri yerine getirmenizi emrediyorum.
62 Kilise’ye üye olan sizlere
emir yoluyla söylüyorum. Ve
Kilise’ye üye olmayanlara ise
davet yoluyla ﬂöyle diyorum:
Gelin ve tövbe için vaftiz olun
ki, sizler de yaﬂam a¤ac›n›n
meyvesini yiyebilesiniz.
6. BÖLÜM
Zarahemla’daki Kilise temizlenerek
düzene konur — Alma, Gideyon’a
vaaz vermek için gider. m.ö. tahminen 83 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma,
Zarahemla ﬂehrinde kurulmuﬂ
olan kilisenin halk›na yapt›¤›
konuﬂmas›n› bitirdikten sonra,
Kilise’ye baﬂkanl›k edip göz
kulak olmalar› için Tanr›’n›n
düzenine göre, ellerini onlar›n
baﬂ›na koyarak rahip ve yaﬂl›lar atad›.
2 Ve öyle oldu ki Kilise’ye üye
olmay›p günahlar›ndan tövbe
eden herkes tövbe için vaftiz
oldu ve Kilise’ye kabul edildi.
3 Ve ayr›ca öyle oldu ki Kili-

se’ye üye olup kötülüklerinden
tövbe etmeyenler ve Tanr›’n›n
önünde kendilerini alçaltmayanlar — yani yüreklerinde gururlananlar› kastediyorum —
bunlar reddedildiler ve onlar›n
isimleri silindi; öyle ki onlar›n
isimleri do¤ru olanlar›n aras›nda say›lmad›.
4 Ve böylece, onlar Zarahemla
ﬂehrindeki Kilise’yi düzenlemeye baﬂlad›lar.
5 ﬁimdi anlaman›z› isterim ki
Tanr›’n›n sözü herkese serbestti;
öyle ki hiç kimse, bir araya gelip
Tanr›’n›n sözünü iﬂitme ayr›cal›¤›ndan mahrum edilmedi.
6 Bununla birlikte Tanr› çocuklar›n›n s›k s›k bir araya toplanmalar› ve Tanr›’y› bilmeyenlerin
ruhlar›n›n refah› için oruç tutmalar› ve güçlü dualara kat›lmalar› emredildi.
7 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma,
bu düzenlemeleri yapt›ktan
sonra onlardan, evet, Zarahemla ﬂehrinde bulunan Kilise’den ayr›ld› ve Sidon ›rma¤›n›n do¤u kenar›n›n üstünden
karﬂ›ya Gideyon vadisine geçti;
orada Gideyon ﬂehri ad› verilen
bir ﬂehir kurulmuﬂtu; bu ﬂehir,
Nehor taraf›ndan k›l›çla öldürülen adam›n ad›n› taﬂ›yan
Gideyon ad› verilmiﬂ olan vadide bulunuyordu.
8 Ve Alma gidip Gideyon
vadisinde kurulmuﬂ Kilise’ye,
atalar›n›n konuﬂtu¤u sözlerin
gerçek aç›klan›ﬂ›na göre ve
içindeki peygamberlik ruhuna
göre, halk›n› günahlar›ndan fidye ile kurtarmak için gelecek
olan Tanr›’n›n O¤lu, ‹sa Mesih’in tan›kl›¤›na ve kendisinin
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ça¤r›ld›¤› kutsal düzene göre,
Tanr›’n›n sözünü bildirmeye
baﬂlad›. Ve ﬂöyle yaz›lm›ﬂt›r.
Amin.
Kendi kay›tlar›na göre Alma’n›n, Gideyon’daki halka bildirdi¤i sözler.
7. Bölüm’ün sonuna kadar.

7. BÖLÜM
Mesih Meryem’den do¤acak — O,
ölümün ba¤lar›n› çözecek ve halk›n›n günahlar›n› üstlenecek—Tövbe edip vaftiz olanlar ve emirleri
tutanlar sonsuz yaﬂama kavuﬂacaklard›r—Kirlilik, Tanr›’n›n Krall›¤›’n› miras alamaz — Alçakgönüllülük, iman, umut ve ilahi sevgi
gereklidir. m.ö. tahminen 83 y›l›.
‹ﬂte, sevgili kardeﬂlerim, mademki sizin yan›n›za gelebilmeme izin verildi; bunun için size
kendi dilimle, evet, kendi a¤z›mdan hitap etmeye çal›ﬂaca¤›m; gördü¤ünüz gibi, ilk defa
sizlere kendi a¤z›mdan ç›kan
sözlerle konuﬂaca¤›m; yarg›
kürsüsüne tamamen ba¤lanm›ﬂ
oldu¤umdan ve iﬂlerimin yo¤unlu¤undan dolay› daha önce
size gelemedim.
2 Ve e¤er yarg› kürsüsünün
yönetimi benim yerime baﬂka
birisine verilmemiﬂ olsayd›, hatta ﬂimdi, ﬂu an bile gelemezdim;
ve Rab büyük merhametiyle sizin yan›n›za gelebilmeme izin
verdi.
3 Ve iﬂte, ben buraya büyük
umutlarla ve büyük bir istekle,
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Tanr›’n›n önünde kendinizi
alçaltt›¤›n›z› ve onun lütfunu
dilemeye devam etmekte oldu¤unuzu görebilmek için geldim;
O’nun önünde suçsuz oldu¤unuzu görmek ve Zarahemla’daki kardeﬂlerimizin içinde
bulundu¤u korkunç ç›kmaza
sizlerin girmemiﬂ oldu¤unu
görmek için geldim.
4 Yine de, Tanr›’n›n ad› mübarek olsun ki O bana bildirdi,
evet, bana onlar›n yeniden
Tanr›’n›n do¤ruluk yoluna girdiklerini bilmenin son derece
büyük sevincini verdi.
5 Ve içimdeki Tanr›’n›n Ruhu’na göre sizin için de sevinece¤imi ümit ediyorum; yine
de sizin için duydu¤um sevincin Zarahemla’daki kardeﬂler
için çekti¤im o kadar çok ac›
ve keder yüzünden gelmesini
istemem; çünkü iﬂte, onlar
hakk›ndaki sevincim çok ac› ve
keder içinde çabalad›ktan sonra geldi.
6 Fakat iﬂte ben, sizlerin kardeﬂleriniz gibi öylesine büyük
bir inançs›zl›k içinde olmad›¤›n›z› ümit ediyorum; yüreklerinizdeki gururla kendinizi yükseltmedi¤inizi ümit ediyorum;
evet, yüreklerinizi zenginliklere
ve dünyan›n boﬂ ﬂeylerine ba¤lamad›¤›n›z› ümit ediyorum;
evet, putlara tapmad›¤›n›z›, ama
gerçek ve yaﬂayan Tanr›’ya ibadet etti¤inizi ve gelecek olan›
sonsuz bir inançla günahlar›n›z›n aff› için bekledi¤inizi ümit
ediyorum.
7 Çünkü iﬂte, size derim ki
gelecek çok ﬂey var; ve iﬂte, onlar›n hepsinden daha önemli

219
olan bir ﬂey var — çünkü iﬂte,
Fidye ile Kurtaran’›n yaﬂayaca¤› ve halk›n›n aras›na gelece¤i
zaman çok uzakta de¤ildir.
8 ‹ﬂte, O’nun ölümlü bedende
yaﬂarken aram›za gelece¤ini
söyleyemem; çünkü iﬂte, Ruh
bunun böyle olaca¤›n› bana
söylemedi. ﬁimdi bu konuyu
bilmiyorum; ancak ﬂu kadar›n›
biliyorum ki Rab Tanr›’n›n
kendi sözüne göre her ﬂeyi
yapmaya gücü vard›r.
9 Fakat iﬂte, Ruh bana ﬂu kadar›n› söyledi. Bu halka ﬂöyle
diyerek seslen: Tövbe edin ve
Rab’bin yolunu haz›rlay›n ve
onun düz olan yollar›nda yürüyün; çünkü iﬂte, Göklerin
Krall›¤› yaklaﬂm›ﬂt›r ve Tanr›’n›n O¤lu yeryüzüne gelecektir.
10 Ve iﬂte o, atalar›m›z›n
ülkesi olan Yeruﬂalem’de, Meryem’den dünyaya gelecektir.
Bakire olan, de¤erli ve seçilmiﬂ
bir araç olan Meryem, Kutsal
Ruh’un gücüyle gölgelenecek
ve gebe kalacakt›r ve bir o¤ul,
evet, hatta Tanr›’n›n O¤lu’nu
do¤uracakt›r.
11 Ve O, her çeﬂit a¤r›lara, s›k›nt›lara ve ayartmalara katlanarak ilerleyecektir; ve bunu
halk›n›n a¤r›lar›n› ve hastal›klar›n› kendi üzerine alacak diyen sözün yerine gelmesi için
yapacakt›r.
12 Ve O, halk›n› ba¤layan
ölümün ba¤lar›n› çözebilmek
için ölümü kendi üzerine alacakt›r; ve bedene göre içinin
merhametle dolabilmesi için
onlar›n zay›fl›klar›n› üzerine
alacakt›r; böylece bedene göre
halk›na zay›fl›klar› do¤rultu-
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sunda nas›l yard›m edece¤ini
bilecektir.
13 ﬁimdi Ruh her ﬂeyi bilir;
yine de Tanr›’n›n O¤lu, halk›n›n günahlar›n› üzerine almak
için bedene göre ac›ya katlan›r;
böylece kendisinin kurtarma
gücüne göre onlar›n suçlar›n›
yok edebilir; ve ﬂimdi iﬂte, benim içimdeki tan›kl›k budur.
14 ﬁimdi size derim ki tövbe
edip yeniden do¤mal›s›n›z; çünkü Ruh, e¤er yeniden do¤mazsan›z, Göklerin Krall›¤›’n› miras
alamayaca¤›n›z› söylüyor; bu
yüzden gelin ve tövbe için vaftiz olun; böylece günahlar›n›zdan y›kanabilir ve dünyan›n
günahlar›n› ortadan kald›ran,
insanlar› her türlü kötülükten
kurtarmaya ve ar›nd›rmaya
gücü olan Tanr›’n›n Kuzusu’na
iman edebilirsiniz.
15 Evet, size derim ki gelin,
korkmay›n ve sizi y›k›ma ba¤layan, sizi kolayl›kla kuﬂatan
her günah› terk edin, evet, gelin,
ilerleyin ve Tanr›n›za günahlar›n›zdan tövbe etmek istedi¤inizi
ve O’nun emirlerini tutmak için
O’nunla bir antlaﬂma yapmak
istedi¤inizi ve bugün vaftiz
sular›na girerek O’na bunu kan›tlamak istedi¤inizi gösterin.
16 Ve kim bunu yapar ve bundan böyle Tanr›’n›n emirlerini
yerine getirirse, kendisine söyleyeceklerimi hat›rlayacakt›r,
evet, içimde tan›kl›k eden Kutsal Ruh’un tan›kl›¤›na göre, ona
sonsuz yaﬂama sahip olacaks›n
dedi¤imi hat›rlayacakt›r.
17 ﬁimdi, sevgili kardeﬂlerim,
bu ﬂeylere inan›yor musunuz?
‹ﬂte size derim ki, evet, onlara
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inand›¤›n›z› biliyorum ve onlara inand›¤›n›z› içimdeki Ruh’un
belirtileri sayesinde biliyorum.
Ve ﬂimdi, konuﬂtu¤um konuda, evet, konuﬂtu¤um bu ﬂeyler
hakk›nda inanc›n›z güçlü oldu¤u için sevincim büyüktür.
18 Çünkü konuﬂmam›n baﬂ›nda söyledi¤im gibi, sizlerin
kardeﬂleriniz gibi ayn› ç›kmaz
durumda olmamas›n› arzu
etmiﬂtim; isteklerimin aynen
yerine getirilmiﬂ oldu¤unu
görüyorum.
19 Çünkü sizlerin do¤ruluk
yollar›nda yürüdü¤ünüzü görüyorum; Tanr›’n›n Krall›¤›’na
götüren yolda oldu¤unuzu görüyorum; evet, O’nun yollar›n›
düzledi¤inizi görüyorum.
20 Sözünün tan›kl›¤›yla, Tanr›’n›n e¤ri yollarda yürümeyece¤inin sizlere bildirilmiﬂ oldu¤unu görüyorum; O söyledi¤inden
dönmez. O’nda ne sa¤dan sola,
ne de do¤ru olandan yanl›ﬂ
olana gölge dönekli¤i vard›r;
bu yüzden O’nun yolu sonsuz
bir yuvarlakt›r.
21 Ve O kutsal olmayan tap›naklarda yaﬂamaz; pis veya
kirli olan ﬂeyler de Tanr›’n›n
Krall›¤›’na kabul edilemez; bu
yüzden size söylüyorum ki, zaman gelecek, evet ve son günde
öyle olacak ki pis olan kendi
pisli¤inde kalacakt›r.
22 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, bu sözleri size Tanr›’ya
olan görevinizin manas›n› anlaman›z için söyledim; öyle ki
O’nun önünde kusursuz bir
ﬂekilde yürüyüp kabul edildi¤iniz Tanr›’n›n kutsal düzenine
göre yürüyebilmeniz için.
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23 Ve ﬂimdi alçakgönüllü olman›z› ve söz dinleyip nazik
olman›z›, uysal olman›z›, sab›r
ve tahammülle dolu olman›z›,
her zaman kendinize hakim
olman›z›, her zaman Tanr›’n›n
emirlerini yerine getirmek için
gayret göstermenizi, ihtiyac›n›z olan hem manevi hem
de maddi her ﬂeyi dilemenizi,
her zaman size ne verilirse
verilsin Tanr›’ya ﬂükretmenizi
dilerim.
24 Ve iman›n›z, umudunuz ve
ilahi sevginiz olmas›na dikkat
edin ki o zaman iyi iﬂleriniz daima bol olacakt›r.
25 Ve Rab sizleri kutsay›p
giysilerinizi lekesiz tutsun ki
sonunda ‹brahim, ‹shak ve
Yakup’la ve dünya baﬂlad›ktan
beri yaﬂam›ﬂ olan kutsal peygamberlerle, giysilerinizi onlar›n lekesiz olan giysileri gibi
lekesiz yaparak, bir daha ç›kmamak üzere Göklerin Krall›¤›’nda oturmaya getirilesiniz.
26 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, bu sözleri size Ruh’un bendeki tan›kl›¤›na göre söyledim;
ve sözlerime fazlas›yla gösterdi¤iniz gayret ve dikkatten dolay›
ruhum çok seviniyor.
27 Ve ﬂimdi, Tanr›’n›n huzuru,
inanc›n›z ve iyi iﬂlerinize göre,
bu zamandan itibaren sonsuza
dek, sizin üzerinizde ve evlerinizin ve topraklar›n›z›n üzerinde ve sürülerinizin ve büyükbaﬂ
hayvanlar›n›z›n ve sahip oldu¤unuz her ﬂeyin, han›mlar›n›z›n ve çocuklar›n›z›n üzerinde
olsun. Ve ben böyle konuﬂtum.
Amin.
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Alma 8:1–13
8. BÖLÜM

Alma, Melek’te vaaz verip vaftiz
eder—Ammoniha’da reddedilir ve
oradan ayr›l›r—Bir melek ona geri
dönmesini ve halk› tövbeye ça¤›rmas›n› emreder—Amulek Alma’y›
evinde a¤›rlar ve ikisi beraber
Ammoniha’da vaaz verirler. m.ö.
tahminen 82 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma, Gideyon halk›na yaz›lamayacak
birçok ﬂey ö¤rettikten sonra,
daha önce Zarahemla ülkesinde
yapt›¤› gibi Kilise’nin düzenini
sa¤layarak Gideyon ülkesinden
geri geldi; evet, yapt›¤› iﬂlerden
dinlenmek üzere Zarahemla’daki kendi evine döndü.
2 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
dokuzuncu y›l› sona erdi.
3 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin onuncu y›l›n›n baﬂ›nda,
Alma oradan ayr›l›p bat›da
çöl s›n›r›n›n yan›ndaki, Sidon
›rma¤›n›n bat›s›nda bulunan
Melek ülkesine gitmek üzere
yola ç›kt›.
4 Ve Alma, ça¤r›lm›ﬂ oldu¤u
Tanr›’n›n kutsal düzenine göre
Melek ülkesindeki halka ö¤retmeye baﬂlad›; ve bütün Melek
ülkesinde olan halka ö¤retmeye baﬂlad›.
5 Ve öyle oldu ki insanlar ülkenin çöl kenar›nda bulunan
bütün s›n›rlardan geçerek onun
yan›na geldi. Ve onlar ülkenin
her taraf›nda vaftiz oldular.
6 Bu yüzden Alma, Melek’te
iﬂini bitirdikten sonra oradan
ayr›ld› ve Melek ülkesinin

kuzeyinde üç günlük yol ald›;
ve Ammoniha ad› verilen bir
ﬂehre geldi.
7 ﬁimdi ülkelerine, ﬂehirlerine
ve köylerine, evet, hatta küçük
köylerinin hepsine, onlara ilkönce sahip ç›kan kiﬂinin ad›n›
vermek Nefi halk›n›n adetiydi;
ve bu Ammoniha ülkesinde de
böyleydi.
8 Ve öyle oldu ki Alma, Ammoniha ﬂehrine gelir gelmez,
onlara Tanr›’n›n sözünü vaaz
etmeye baﬂlad›.
9 ﬁimdi ﬂeytan, Ammoniha
ﬂehrindeki halk›n yüreklerine
s›k› bir ﬂekilde yap›ﬂm›ﬂt›; bu
yüzden onlar Alma’n›n sözlerine kulak asmad›lar.
10 Buna ra¤men Alma, Ruh’unu ﬂehirdeki halk›n üzerine
dökmesi ve ayr›ca onlar› tövbe
için vaftiz etmesine izin vermesi için Tanr› ile güçlü bir duada
güreﬂe tutuﬂup ruhta çok çaba
gösterdi.
11 Ancak onlar yüreklerini
sertleﬂtirip ona ﬂöyle söylediler: ‹ﬂte, biz senin Alma oldu¤unu biliyoruz ve geleneklerinize
göre, ülkenin bir çok yerinde
kurdu¤un Kilise’nin yüksek
rahibi oldu¤unu biliyoruz; ve
biz senin Kilise’nden de¤iliz ve
böylesine saçma geleneklere de
inanm›yoruz.
12 Ve ﬂimdi, biz senin kilisenden olmad›¤›m›z için üzerimizde hiçbir yetkiye sahip
olmad›¤›n› biliyoruz; ve sen
yarg› kürsüsünü Nefiha’ya teslim ettin; bu yüzden bizim baﬂhakimimiz de¤ilsin.
13 ﬁimdi halk bunu söyledikten ve onun her sözüne karﬂ›
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ç›kt›ktan ve ona hakaret edip
üzerine tükürdükten ve onu
ﬂehirlerinden att›rd›ktan sonra,
Alma oradan ayr›l›p Harun
denilen ﬂehre do¤ru yola ç›kt›.
14 Ve öyle oldu ki oraya do¤ru yolculuk ederken, Ammoniha ﬂehrindeki halk›n kötülü¤ü
yüzünden üzüntüden çökmüﬂtü, ruhen çok s›k›nt› ve ac› çekiyordu; öyle oldu ki Alma böyle
üzüntüden çökmüﬂ bir durumda iken, iﬂte Rab’bin bir mele¤i
ona görünerek ﬂöyle dedi:
15 Ne mutlu sana, Alma; bu
yüzden baﬂ›n› kald›r ve sevin!
Çünkü sevinmen için çok neden var; çünkü sen, Tanr›’dan
ilk mesaj›n› ald›¤›n günden
beri, O’nun emirlerine sad›k
kald›n. ‹ﬂte, o mesaj› sana getiren bendim.
16 Ve iﬂte, Ammoniha ﬂehrine
geri dönmeni ve ﬂehrin halk›na
yeniden vaaz etmeni emretmek
için sana gönderildim; evet,
onlara vaaz et. Evet, onlara tövbe etmezlerse, Rab Tanr›’n›n
kendilerini yok edece¤ini söyle.
17 Çünkü iﬂte, onlar ﬂu an senin halk›n›n özgürlü¤ünü nas›l
yok edeceklerini hesapl›yorlar;
(çünkü Rab ﬂöyle diyor) bu,
O’nun halk›na verdi¤i kanunlara, hükümlere ve emirlere
ayk›r›d›r.
18 ﬁimdi öyle oldu ki Alma,
Rab’bin mele¤inden mesaj›n›
ald›ktan sonra, h›zl› bir ﬂekilde
Ammoniha ülkesine geri döndü. Ve ﬂehre baﬂka bir yoldan,
evet, Ammoniha ﬂehrinin güneyindeki bir yoldan girdi.
19 Ve ﬂehre girdi¤inde Alma’n›n karn› çok ac›km›ﬂt› ve bir
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adama: “Tanr›’n›n aciz bir kuluna yiyecek bir ﬂey verir misin?” dedi.
20 Ve adam ona ﬂöyle dedi: Ben
Nefili’yim ve ben sizin Tanr›’n›n
kutsal bir peygamberi oldu¤unuzu biliyorum; çünkü gördü¤üm bir görümde, mele¤in
misafir edeceksin dedi¤i adam
sizsiniz. Bu yüzden, gelin evime
buyurun ve ben size yeme¤imden verece¤im; ve sizin evime
ve bana bereket getirece¤inizi
biliyorum.
21 Ve öyle oldu ki bu adam
Alma’ya evinin kap›s›n› açt›;
ve bu adam›n ad› Amulek’ti; ve
etle ekmek getirip Alma’n›n
önüne koydu.
22 Ve öyle oldu ki Alma ekme¤i yiyip doydu; ve Amulek’i ve
onun evini kutsad› ve Tanr›’ya
ﬂükretti.
23 Ve yemek yedikten ve karn› doyduktan sonra Amulek’e
ﬂöyle dedi: Ben Alma’y›m ve
ülkenin her taraf›nda bulunan
Tanr›’n›n Kilisesi’nin yüksek
rahibiyim.
24 Ve iﬂte, ben, vahiy ve peygamberlik ruhuna göre, Tanr›’n›n sözünü bütün bu halk›n
aras›nda vaaz etmeye ça¤r›ld›m;
ve bu ülkeye geldim, ama onlar
beni reddetti; daha do¤rusu
beni kovdular; ben de neredeyse sonsuza dek bu ülkeye s›rt›m› çevirmek üzereydim.
25 Fakat iﬂte, yeniden geri
dönüp bu halka peygamberlik
etmem, evet ve onlara karﬂ›
kötülükleri hakk›nda tan›kl›k
etmem emredildi.
26 Ve ﬂimdi, Amulek, sen beni
misafir edip karn›m› doyurdu-
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¤un için kutsanacaks›n; çünkü
çok ac›km›ﬂt›m, zira günlerdir
oruç tutmaktayd›m.
27 Ve Alma halka vaaz etmeye
baﬂlamadan önce Amulek’in yan›nda epeyce bir zaman kald›.
28 Ve öyle oldu ki halk daha
tiksindirici kötülükler yapmaya baﬂlad›.
29 Ve söz Alma’ya gelip ﬂöyle
dedi: Git ve ayn› zamanda hizmetkâr›m Amulek’e de ç›k›p bu
halka ﬂöyle diyerek peygamberlik etmesini söyle—Tövbe edin,
çünkü Rab ﬂöyle diyor: Tövbe
etmezseniz, bu halk› öfkemle
yoklayaca¤›m; evet ve k›zg›n
öfkemden dönmeyece¤im.
30 Ve Alma ve ayn› zamanda
Amulek de onlara Tanr›’n›n
sözlerini bildirmek için halk›n
aras›na ç›kt›; ve onlar Kutsal
Ruh’la doluydular.
31 Ve onlara öylesine bir güç
verilmiﬂti ki onlar zindanlara
kapat›lam›yorlard› ve hiç kimsenin onlar› öldürmesi mümkün
de¤ildi; yine de onlar zincirlerle
ba¤lan›p hapse at›l›ncaya kadar
güçlerini kullanmad›lar. ﬁimdi
bu, Rab’bin onlar arac›l›¤›yla
kendi gücünü gösterebilmesi
için oldu.
32 Ve öyle oldu ki onlar ç›k›p
Rab’bin onlara vermiﬂ oldu¤u
ruh ve güce göre halka vaaz
edip peygamberlikte bulunmaya baﬂlad›lar.
Ammoniha ülkesindeki halka
bildirilen Alma’n›n ve ayr›ca
Amulek’in sözleri. Ve Alma’n›n
kay›tlar›na göre, onlar ayr›ca
hapse at›l›rlar ve içlerinde
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bulunan Tanr›’n›n mucizevi
gücü ile kurtar›l›rlar.
9. Bölüm’ün baﬂ›ndan
14. Bölüm’ün sonuna kadar.

9. BÖLÜM
Alma, Ammoniha halk›na tövbe
etmelerini emreder—Rab, son günlerde Lamanl›lar’a karﬂ› merhametli
olacakt›r—Nefililer ›ﬂ›¤› terk ederlerse, Lamanl›lar taraf›ndan yok
edileceklerdir — Tanr›’n›n O¤lu
yak›nda gelecektir—O, tövbe edenleri, vaftiz olanlar› ve ad›na inananlar› fidye ile kurtaracakt›r. m.ö.
tahminen 82 y›l›.
Ve yine, ben Alma, Tanr› bana
emretti¤i için Amulek’i yan›ma
al›p bu halka, yani Ammoniha
ﬂehrindeki halka yeniden vaaz
etmeye gittim; öyle oldu ki onlara vaaz etmeye baﬂlad›¤›mda
benimle tart›ﬂmaya baﬂlayarak
ﬂöyle dediler:
2 Sen kimsin? Birisi bize bu
dünyan›n geçip gidece¤ini vaaz
etti diye bir kiﬂinin tan›kl›¤›na
inanaca¤›m›z› m› san›yorsun?
3 ﬁimdi onlar söyledikleri
sözleri anlam›yorlard›; çünkü
dünyan›n sonunun gelece¤ini
bilmiyorlard›.
4 Ve onlar ayr›ca ﬂöyle dediler:
Sen bu büyük ﬂehrin bir günde
yak›p y›k›laca¤›na dair peygamberlik etsen de, biz senin
sözlerine inanmay›z.
5 ﬁimdi onlar Tanr›’n›n böyle
ola¤anüstü iﬂler yapabilece¤ini
bilmiyorlard›; çünkü onlar kat›
yürekli ve dik kafal› bir halkt›.
6 Ve onlar: “Tanr› kim oluyor
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da bu halk›n aras›na bu kadar
büyük ve ola¤anüstü iﬂlerin
do¤rulu¤unu bildirmek için bir
adamdan daha fazla otorite
göndermiyor?” dediler.
7 Ve onlar bana el kald›rmak
için ileri yürüdüler; fakat iﬂte,
bunu yapamad›lar. Ve ben
onlara sözü bildirmek için cesaretle durdum; evet, cesur bir
ﬂekilde onlara ﬂöyle diyerek
tan›kl›k ettim:
8 ‹ﬂte, ey kötü ve sap›k nesil,
sizler atalar›n›z›n geleneklerini
nas›l unuttunuz; evet, Tanr›’n›n
emirlerini ne çabuk unuttunuz!
9 Babam›z Lehi’nin, Tanr›’n›n
eliyle Yeruﬂalem’den ç›kar›ld›¤›n› hat›rlam›yor musunuz?
Onlar›n hepsine çölde Tanr› taraf›ndan yol gösterildi¤ini hat›rlam›yor musunuz?
10 Ve O’nun atalar›m›z› kaç kez
düﬂmanlar›n›n elinden kurtard›¤›n› ve onlar› kendi kardeﬂlerinin elinden dahi ölümden kurtard›¤›n› ne çabuk unuttunuz?
11 Evet ve O’nun eﬂsiz gücü,
merhameti ve bize karﬂ› gösterdi¤i sabr› olmasayd›, bizler
kaç›n›lmaz bir ﬂekilde, bu devirden çok daha önce k›l›çtan
geçirilip bu dünyadan giderdik ve belki de sonsuz bir sefalet ve elem dolu bir duruma
gönderilirdik.
12 ‹ﬂte, ﬂimdi size derim ki O,
size tövbe etmenizi emrediyor
ve e¤er siz tövbe etmezseniz,
Tanr›’n›n Krall›¤›’n› hiçbir ﬂekilde miras alamazs›n›z. Fakat
iﬂte, hepsi bu kadar de¤ildir —
O, size tövbe etmenizi emretti,
yoksa sizi yeryüzünden tamamen silip atacakt›r; evet, O sizi
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öfkesiyle yoklayacakt›r ve k›zg›n öfkesinden dönmeyecektir.
13 ‹ﬂte, O’nun Lehi’ye söyledi¤i ve ﬂöyle konuﬂtu¤u: “Emirlerimi tuttu¤unuz ölçüde, ülkede
refaha kavuﬂacaks›n›z” sözlerini
hat›rlam›yor musunuz? Ve yine
söylenmiﬂtir ki: Emirlerimi tutmad›¤›n›z ölçüde, Rab’bin huzurundan kovulacaks›n›z.
14 ﬁimdi hat›rlaman›z› isterim
ki Lamanl›lar, Tanr›’n›n emirlerini tutmad›klar› zaman Rab’bin
huzurundan kovulmuﬂlard›r.
ﬁimdi Rab’bin bu konuda söyledi¤i sözün do¤ruland›¤›n› ve
ülkede yasalar› çi¤nemeye baﬂlad›klar› andan itibaren Lamanl›lar’›n Tanr›’n›n huzurundan
kovulduklar›n› görüyoruz.
15 Ancak size derim ki e¤er siz
günahlar›n›zda kalmaya devam
ederseniz, yarg› gününde onlar›n hali sizinkinden daha dayan›l›r olacakt›r; evet ve tövbe
etmezseniz, bu yaﬂamda onlar›n hali sizinkinden daha dayan›l›r olacakt›r.
16 Çünkü Lamanl›lar’a verilmiﬂ birçok söz vard›r; zira atalar›n›n gelenekleri onlar›n cahil
durumda kalmalar›na neden olmuﬂtur; bu yüzden, Rab onlara
merhametli olacak ve onlar›n
ömrünü bu ülkede uzatacakt›r.
17 Ve belli bir dönemde, onlar
O’nun sözüne inanmaya ve
atalar›n›n geleneklerinin do¤ru olmad›¤›n›n bilgisine getirileceklerdir; ve onlardan birço¤u kurtulacakt›r, çünkü Rab,
ad›n› ça¤›ran herkese merhametli olacakt›r.
18 Fakat iﬂte, size derim ki
e¤er siz kötülüklerinizde dire-
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nirseniz, ömrünüz bu ülkede
uzun olmayacakt›r; çünkü Lamanl›lar üzerinize gönderilecektir; ve tövbe etmezseniz,
onlar beklemedi¤iniz bir anda
gelecek ve siz kesin bir y›k›mla
ziyaret edileceksiniz; ve bu,
Rab’bin k›zg›n öfkesine göre
olacakt›r.
19 Çünkü O, kötülüklerinizde
yaﬂay›p O’nun halk›n› yok etmenize izin vermeyecektir. Size
derim ki: Hay›r! E¤er olur da
onlar, Tanr›lar› Rab taraf›ndan
kendilerine o kadar çok ›ﬂ›k ve
bilgi verildikten sonra kalk›p
günahlar›n ve suçlar›n içine düﬂerse, Rab, Nefi halk› ad› verilen
bütün halk›n›n Lamanl›lar taraf›ndan yok edilmesine izin
vermeyi tercih edecektir.
20 Evet, onlar Rab’bin o kadar
çok ayr›cal›k gösterdi¤i bir
halk olduktan sonra, evet, di¤er
ulus, sülale, dil veya halktan
daha çok iyilik gördükten sonra;
kendi isteklerine, inançlar›na ve
dualar›na göre geçmiﬂte olan,
ﬂimdi olan ve gelecekte olacak
olan her ﬂey onlara bildirildikten sonra;
21 Tanr›’n›n Ruhu taraf›ndan
ziyaret edilip meleklerle konuﬂmuﬂ ve Rab’bin sesiyle kendilerine konuﬂulmuﬂ ve peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna ve
ayr›ca birçok arma¤ana, dillerle
konuﬂma arma¤an›na ve vaaz
verme arma¤an›na ve Kutsal
Ruh arma¤an›na ve tercüme arma¤an›na sahip olduktan sonra;
22 Evet ve Tanr› taraf›ndan
Yeruﬂalem ülkesinden Rab’bin
eliyle kurtar›ld›ktan sonra, k›tl›ktan ve hastal›ktan ve her türlü
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ve her çeﬂit illetten korunduktan
sonra; ve onlar öldürülmemek
için savaﬂta güçlendikten sonra,
defalarca tutsakl›ktan ç›kar›ld›ktan sonra ve ﬂimdiye kadar
korunup emniyetleri sa¤land›ktan sonra ve her türlü zenginliklerle zengin oluncaya kadar refaha kavuﬂturulduktan sonra—
23 Ve ﬂimdi iﬂte size derim ki
Rab’bin elinden böylesine çok
nimet gören bu halk, e¤er sahip
olduklar› ›ﬂ›k ve bilgiye karﬂ›
ayk›r› hareket ederse, size söylüyorum, e¤er böyle olursa, öyle
ki onlar yasalar› çi¤nerse, Lamanl›lar’›n hali onlar›n halinden
daha dayan›l›r olacakt›r.
24 Çünkü iﬂte siz yasalar› çi¤nerseniz, Rab’bin vaadleri size
de¤il, Lamanl›lar’a sunulacakt›r; çünkü Rab, O’na karﬂ› isyan
ederseniz, sizin yeryüzünden
tamamen silinip at›laca¤›n›z›
aç›kça vaad edip buna kesin
olarak karar vermedi mi?
25 Ve ﬂimdi bundan dolay›,
siz öldürülmeyin diye, Rab,
halk›ndan birçok kiﬂiyi ziyaret
etmesi ve onlara gidip bu halka
güçlü bir ﬂekilde ﬂöyle hayk›rmalar› gerekti¤ini bildirmesi
için mele¤ini gönderdi: Tövbe
edin, çünkü Göklerin Krall›¤›
yak›nda gelecektir.
26 Ve çok geçmeden Tanr›’n›n
O¤lu görkemiyle gelecektir; ve
O’nun görkemi lütuf, eﬂitlik ve
gerçekle dolu; sab›r, merhamet
ve tahammülle dolu olup, halk›n›n yakar›ﬂlar›n› duyup onlar›n
dualar›n› cevapland›rmak için
çabuk davranan Baba’n›n Biricik O¤lu’nun görkemi olacakt›r.
27 Ve iﬂte O, ad›na iman edip
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tövbe için vaftiz olacak olanlar›
fidye ile kurtarmaya gelecektir.
28 Bu yüzden, Rab’bin yolunu
haz›rlay›n; çünkü bütün insanlar›n kendi iﬂlerine göre, iﬂlerinin nas›l oldu¤una göre ödül
kazanacaklar› zaman yaklaﬂt›—
e¤er iﬂleri do¤ruysa ‹sa Mesih’in
kudreti ve kurtar›ﬂ›na göre ruhlar›n›n kurtuluﬂunu biçeceklerdir ve e¤er iﬂleri kötüyse ﬂeytan›n gücüne ve tutsakl›¤›na göre
ruhlar›na lanet biçeceklerdir.
29 ﬁimdi iﬂte, halka hayk›ran
mele¤in sesi budur.
30 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, çünkü sizler benim kardeﬂlerimsiniz ve sevgili olman›z
gerekir; madem ki yürekleriniz
Tanr›’n›n sözüne karﬂ› tiksindirici bir derecede kat›laﬂm›ﬂ ve
madem ki siz yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂ,
ahlaks›z bir halks›n›z, öyleyse
sizlerin tövbeye yaraﬂ›r iﬂler
yapmas› gerekir.
31 ﬁimdi öyle oldu ki ben
Alma, bu sözleri söyledi¤imde,
iﬂte halk, onlara kat› yürekli ve
dik kafal› bir halk olduklar›n›
söyledi¤im için bana öfkelendi.
32 Ve ayr›ca onlara yolunu
ﬂaﬂ›rm›ﬂ, ahlaks›z bir halk olduklar›n› söyledi¤im için bana
k›zd›lar ve beni hapse atmak
için yakalamaya çal›ﬂt›lar.
33 Fakat öyle oldu ki Rab, onlar›n beni yakalay›p hapse atmalar›na ﬂimdilik izin vermedi.
34 Ve öyle oldu ki Amulek de
ç›k›p dikildi ve onlara vaaz etmeye baﬂlad›. Ve ﬂimdi, Amulek’in sözlerinin hepsi burada
yaz›l› de¤ildir; yine de onun
sözlerinin bir k›sm› bu kitapta
yaz›lm›ﬂt›r.

226
10. BÖLÜM
Lehi, Manasse’nin soyundan gelmedir — Amulek, Alma’ya yard›m
etmesi için mele¤in kendisine verdi¤i emri anlat›r — Do¤rular›n
dualar› sayesinde halk›n can› ba¤›ﬂlan›r — Adaletsiz avukatlar ve
hakimler halk›n y›k›m›n›n temelini atarlar. m.ö. tahminen 82 y›l›.
ﬁimdi Amulek’in, Ammoniha
ülkesindeki halka vaaz edip
söyledi¤i sözler ﬂunlard›r:
2 Ben Amulek’im; ben, Aminadi’nin soyundan gelen ‹smail’in
o¤lu olan Gidona’n›n o¤luyum;
ve bu Aminadi, tap›na¤›n duvar›na Tanr›’n›n parma¤›yla
yaz›lm›ﬂ olan yaz›y› tercüme
eden ayn› Aminadi’dir.
3 Ve Aminadi, kardeﬂlerinin
eliyle M›s›r’a sat›lm›ﬂ Yusuf’un
o¤lu Manasse’nin soyundan
gelen, Yeruﬂalem ülkesinden
ayr›lan Lehi’nin o¤lu Nefi’nin
soyundan geliyordu.
4 Ve iﬂte, beni tan›yan herkesin
aras›nda itibar› az olan bir kiﬂi
de¤ilim; evet ve iﬂte, benim çok
say›da akrabalar›m ve dostlar›m
vard›r; ve ben ayr›ca ellerimin
çal›ﬂkanl›¤›yla çok zenginlikler
elde etmiﬂ bir kiﬂiyim.
5 Yine de bütün bunlara ra¤men Rab’bin yollar›, s›rlar› ve
onun ola¤anüstü gücüyle ilgili
konularda ﬂimdiye kadar pek
bir ﬂey ö¤renmedim. Bu konular› daha önce pek anlamad›¤›m›
söyledim; fakat iﬂte, yan›l›yorum; çünkü O’nun s›rlar› ve
ola¤anüstü gücüyle ilgili birçok
ﬂey, evet, hatta bu halk›n can›n›n ba¤›ﬂland›¤›n› gördüm.
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6 Yine de yüre¤imi sertleﬂtirdim; çünkü birçok kez ça¤r›ld›m, ama ben bunu duymak istemedim; bu yüzden, bu ﬂeyler
hakk›nda biliyordum, ama yine
de bilmiyordum; bu yüzden
kalbimin kötülü¤üyle Tanr›’ya
baﬂ kald›rd›m, hatta hakimler
yönetiminin onuncu y›l›ndaki
bu yedinci ay›n dördüncü
gününe kadar baﬂ kald›rmaya
devam ettim.
7 Çok yak›n bir akrabay› görmeye giderken, iﬂte Rab’bin bir
mele¤i bana göründü ve ﬂöyle
dedi: Amulek, evine geri dön!
Çünkü Rab’bin bir peygamberini, evet, kutsal bir adam›,
Tanr›’n›n seçilmiﬂ bir adam›n›
doyuracaks›n; çünkü o, bu halk›n günahlar› yüzünden günlerce oruç tuttu ve onun karn› aç;
ve sen bu adam› evinde misafir
edeceksin ve onu doyuracaks›n;
o da seni ve evini kutsayacak; ve
Rab’bin bereketi senin ve evinin
üzerinden eksik olmayacak.
8 Ve öyle oldu ki mele¤in
sözünü dinledim ve evime do¤ru döndüm. Ve oraya do¤ru
giderken, mele¤in bana: “Evinde misafir edeceksin” dedi¤i
adamla karﬂ›laﬂt›m — ve iﬂte,
size Tanr› ile ilgili konularda
konuﬂan bu kiﬂi ayn› adamd›r.
9 Ve melek bana onun kutsal
bir kiﬂi oldu¤unu söyledi; bu
nedenle, Tanr›’n›n mele¤i taraf›ndan söylendi¤i için ben
onun kutsal bir adam oldu¤unu biliyorum.
10 Ve yine, ben onun tan›kl›k
etti¤i gerçeklerin do¤ru oldu¤unu biliyorum; çünkü iﬂte, size
derim ki Rab nas›l yaﬂ›yorsa,

Alma 10:6–15
ayn› ﬂekilde mele¤ini bana bu
ﬂeyleri bildirmesi için gönderdi;
ve O, mele¤ini bu Alma evimde kal›rken gönderdi.
11 Çünkü iﬂte Alma, evimi kutsad›; beni ve han›mlar›m› ve
çocuklar›m› ve babam› ve akrabalar›m› kutsad›; evet, hatta akrabalar›m›n hepsini kutsad› ve
söyledi¤i sözlere göre Rab’bin
bereketi üzerimize kondu.
12 Ve ﬂimdi, Amulek bu sözleri söyledi¤i zaman, halk suçland›klar› bu gerçekler ve ayr›ca
onlardaki peygamberlik ruhuna
göre gelecekteki olaylar hakk›nda birden fazla ﬂahidin
tan›kl›k etti¤ini görünce ﬂaﬂ›rmaya baﬂlad›lar.
13 Ancak onlar›n aras›nda kurnaz oyunlar›yla onlar› söyleyece¤i sözlerde tuza¤a düﬂürmek
isteyen, böylece onlara karﬂ›
kan›t toplay›p bunlar› hakimlerine teslim etmek isteyen, yasalara göre yarg›lanmalar› ve
onlar›n aleyhinde gösterecekleri
veya tan›kl›k edecekleri suça
göre öldürülmeleri ya da hapse
at›lmalar› için onlar› sorgulamay› düﬂünen baz› kiﬂiler vard›.
14 ﬁimdi, onlar› öldürtmeye
çal›ﬂan bu adamlar, halk›n mahkemede yarg›land›¤› s›rada ya
da hakim önünde iﬂledikleri
suçlardan dolay› mahkemede
yarg›lan›rken yasay› uygulamak
üzere halk taraf›ndan tutulmuﬂ
ya da göreve getirilmiﬂ olan
avukatlard›.
15 ﬁimdi bu avukatlar insanlar›n yapt›¤› bütün üç kâ¤›tç›l›klar› ve marifetleri biliyorlard›;
bu da onlara mesleklerinde ustalaﬂmalar›n› sa¤l›yordu.
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16 Ve öyle oldu ki onlar,
Amulek’i sorgulamaya baﬂlad›lar; böylece onu sözlerinde
oyuna getirecekler ya da ona
söyleyece¤i sözlerin tersini
söylettireceklerdi.
17 ﬁimdi, onlar Amulek’in
kendi planlar›n› bilebilece¤ini
bilmiyorlard›. Fakat öyle oldu
ki onu sorgulamaya baﬂlad›klar›nda, Amulek onlar›n düﬂüncelerini anlay›p onlara ﬂöyle dedi:
Ey kötü ve sap›k nesil, siz avukatlar ve ikiyüzlüler, çünkü siz
ﬂeytana temel at›yorsunuz; çünkü Tanr›’n›n kutsallar›n› yakalamak için kapanlar ve tuzaklar
kuruyorsunuz.
18 Sizler do¤rular›n yollar›n›
sapt›rmak ve baﬂ›n›za Tanr›’n›n
gazab›n› indirmek için, hatta bu
halk› tamam›yla y›k›ma u¤ratmak için planlar kuruyorsunuz.
19 Evet, son kral›m›z Mosiya
iyi söyledi; krall›¤› teslim edece¤i s›rada, krall›¤› devredecek
hiç kimse olmad›¤› için bu halk›n kendi iste¤iyle yönetilmesini
sa¤lad› — evet, kendisi çok iyi
söyledi: Gün gelir de bu halk
kendi iste¤iyle kötüyü seçer,
yani gün gelir de bu halk yasalar› çi¤nerse, onlar yok olmaya
haz›rd›r.
20 Ve ﬂimdi size derim ki Rab,
kötülüklerinizi iyi bir ﬂekilde
yarg›lar; meleklerinin sesiyle bu
halka güzelce seslenir: Tövbe
edin, tövbe edin, çünkü Göklerin Krall›¤› yaklaﬂt›.
21 Evet O, meleklerinin sesiyle
güzelce seslenir: Ben halk›m›n
aras›na elimdeki eﬂitlik ve adaletle gelece¤im.
22 Evet ve size derim ki ülkede
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ﬂu an bulunan do¤ru insanlar›n
dualar› olmasayd›, siz ﬂu an tam
bir y›k›mla ziyaret edilirdiniz;
yine de bu, Nuh’un zaman›nda
yaﬂayan halka oldu¤u gibi tufanla de¤il, ama k›tl›kla, salg›n
hastal›klarla ve k›l›çla olurdu.
23 Fakat, sizin can›n›z do¤ru
insanlar›n dualar› sayesinde ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r; ﬂimdi bu yüzden,
aran›zdan do¤rular› kovarsan›z,
o zaman Rab elini çekmeyecek,
ama k›zg›n öfkesiyle sizin üzer i n i z e g e lecek ti r ; o z a ma n
k›tl›kla, salg›n hastal›klarla ve
k›l›çla vurulacaks›n›z; ve e¤er
tövbe etmezseniz, bunun vakti
gelmiﬂtir.
24 Ve ﬂimdi öyle oldu ki halk,
Amulek’e daha çok k›zd› ve ba¤›r›p ça¤›rarak ﬂöyle dediler:
Bu adam adil olan yasalar›m›za
ve seçti¤imiz bilge avukatlar›m›za hakaret ediyor!
25 Fakat Amulek elini uzat›p
onlara daha kuvvetli bir ﬂekilde hayk›rarak ﬂöyle dedi: Ey
kötü ve sap›k nesil, ﬂeytan sizin
yüreklerinizi niçin böyle büyük
bir güçle zapt etmiﬂtir? Onun
sizin üzerinizde gücü olsun ve
gözlerinizi kör edip do¤rulukla
söylenen sözleri anlamayas›n›z
diye mi kendinizi ona teslim
ediyorsunuz?
26 Çünkü iﬂte, ben yasan›za
karﬂ› m› tan›kl›k ettim? Siz anlam›yorsunuz! Yasan›za karﬂ›
konuﬂtu¤umu söylüyorsunuz,
fakat ben yasan›za karﬂ› konuﬂmad›m; fakat sizin yasan›zdan
yana, cezaland›r›lman›z için
konuﬂtum.
27 Ve ﬂimdi iﬂte, size derim ki
bu halk›n y›k›m›n›n temeli, sizin
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adaletsiz avukatlar›n›z ve hakimleriniz taraf›ndan at›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
28 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki
Amulek bunlar› söyledi¤inde,
halk ona ba¤›r›p ﬂöyle dedi:
ﬁimdi biz biliyoruz ki bu adam
ﬂeytan›n çocu¤udur! Çünkü
bize yalan söyledi; çünkü yasam›za karﬂ› konuﬂtu. Ve ﬂimdi
ise yasam›za karﬂ› konuﬂmad›¤›n› söylüyor.
29 Ve avukatlar›m›za ve hakimlerimize karﬂ› yine hakaret
etti.
30 Ve öyle oldu ki avukatlar
bu söylenenleri ona karﬂ› hat›rlamak üzere yüreklerine koydular.
31 Ve onlar›n aras›nda Zeezrom ad›nda biri vard›. ﬁimdi
Amulek ve Alma’y› suçlayanlar›n en baﬂta geleni oydu; onlar›n
aras›ndaki en iyi usta avukatlardan biriydi; halk›n aras›nda
çok iﬂ yap›yordu.
32 ﬁimdi bu avukatlar›n amac›
para kazanmakt›; ve onlar
yapt›klar› iﬂe göre para kazan›yorlard›.
11. BÖLÜM
Nefililer’in para sistemleri aç›klan›r—Amulek, Zeezrom ile tart›ﬂ›r
— Mesih insanlar› günahlar›nda
kurtarmayacakt›r — Sadece Göklerin Krall›¤›’n› miras alanlar kurtulacakt›r — Bütün insanlar dirilip
ölümsüzleﬂecektir—Diriliﬂten sonra bir daha ölüm yoktur. m.ö. tahminen 82 y›l›.
ﬁimdi Mosiya yasas›na göre
her yasa hakiminin ya da

hakim olarak atananlar›n, önlerine yarg›lanmak üzere getirilenleri yarg›lamak için çal›ﬂt›klar› zaman oran›nda ücret
almalar› gerekiyordu.
2 ﬁimdi, e¤er bir kimse baﬂkas›na borçlu olup borcunu ödemek istemezse, hakime ﬂikayet
edilirdi; ve hakim de yetkisini
kullanarak o kimsenin huzuruna ç›kar›lmas› için memurlar
gönderir ve o adam› yasalara
ve kendisine karﬂ› getirilen
kan›tlara göre yarg›lard›; ve
böylece adam borcunu ödemek
ya da mal› mülkü elinden al›nmak veya h›rs›z ve soyguncu
olarak halk›n aras›ndan at›lmak
zorunda kal›rd›.
3 Ve hakim çal›ﬂt›¤› zamana
göre ücret al›rd› — bir gün için
bir alt›n senine ya da bir alt›n
senineye eﬂ de¤erde olan bir
gümüﬂ senum al›rd›; ve bu verilen yasaya göredir.
4 ﬁimdi bunlar onlar›n farkl›
de¤erlerdeki alt›n ve gümüﬂ
paralar›n›n adlar›yd›. Ve onlara bu isimleri Nefililer verdi;
çünkü onlar Yeruﬂalem’deki
Yahudiler gibi paralar›n› hesaplam›yorlard›; ölçüleri de Yahudiler’inki gibi de¤ildi; ne var ki
onlar para de¤erlerini ve ölçülerini hakimler yönetimine kadar
her nesilde halk›n iste¤ine ve
durumuna göre de¤iﬂtirdiler;
bunlar Kral Mosiya taraf›ndan
resmileﬂtirildi.
5 ﬁimdi para de¤erleri ﬂöyledir:
Bir alt›n senine, bir alt›n seon,
bir alt›n ﬂum ve bir alt›n limna.
6 Bir gümüﬂ senum, bir gümüﬂ
amnor, bir gümüﬂ ezrom ve bir
gümüﬂ onti.
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7 Bir gümüﬂ senum, bir alt›n
senineye eﬂitti ve bunlar›n her
biri bir ölçek arpaya ve ayn›
zamanda bir ölçek her çeﬂit tah›la eﬂitti.
8 ﬁimdi bir alt›n seon, bir seninenin iki kat› de¤erindeydi.
9 Ve bir alt›n ﬂum, bir seonun
iki kat› de¤erindeydi.
10 Ve bir limna alt›n, bunlar›n
hepsinin de¤erine eﬂitti.
11 Ve bir gümüﬂ amnor, iki senum kadar büyüktü.
12 Ve bir gümüﬂ ezrom, dört
senum kadar büyüktü.
13 Ve bir onti, bunlar›n hepsi
kadar büyüktü.
14 ﬁimdi hesaplar›nda kulland›klar› küçük rakamlar›n de¤eri ﬂudur:
15 Bir ﬂiblon, bir senumun
yar›s›d›r; dolay›s›yla bir ﬂiblon
yar›m ölçek arpa de¤erindedir.
16 Ve bir ﬂiblum, bir ﬂiblonun
yar›s›d›r.
17 Ve bir lea, bir ﬂiblumun
yar›s›d›r.
18 ﬁimdi hesaplar›na göre bunlar›n say›lar› ﬂöyledir:
19 ﬁimdi bir alt›n antiyon, üç
ﬂiblona eﬂittir.
20 ﬁimdi onlar iﬂlerine göre
ücret al›yorlard›; bu yüzden
sadece para kazanabilmek için
halk› isyana ve her çeﬂit kar›ﬂ›kl›¤a ve kötülü¤e k›ﬂk›rtt›lar;
bunu daha fazla iﬂ alabilmek ve
önlerine getirilen davalara göre
para kazanabilmek için yapt›lar;
bu nedenle halk› Alma’ya ve
Amulek’e karﬂ› k›ﬂk›rtt›lar.
21 Ve bu Zeezrom, Amulek’i
sorguya çekmeye baﬂlayarak
ﬂöyle dedi: Sana soraca¤›m birkaç soruya cevap verir misin?
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ﬁimdi Zeezrom, iyi olan› yok
edebilmek için ﬂeytan›n hilelerinde usta olan biriydi; bu
yüzden Amulek’e: “Sana soraca¤›m sorulara cevap verir
misin?” dedi.
22 Ve Amulek de ona: “Evet,
e¤er sorular›n bendeki Rab’bin
Ruhu’na uygunsa cevap veririm; çünkü Rab’bin Ruhu’na
ters düﬂen hiçbir ﬂey söylemeyece¤im” dedi. Ve Zeezrom
ona: “‹ﬂte, burada alt› gümüﬂ
onti var ve e¤er sen Yüce bir
Varl›¤›n var oldu¤unu inkâr
edersen, bunlar›n hepsini sana
verece¤im” dedi.
23 ﬁimdi Amulek ﬂöyle dedi:
Ey cehennem çocu¤u, sen beni
neden denersin? Do¤rular›n
böyle oyunlara kanmayaca¤›n›
bilmez misin?
24 Tanr›’n›n olmad›¤›na m›
inan›yorsun? Sana derim ki:
Hay›r, sen Tanr›’n›n var oldu¤unu biliyorsun; fakat bu paray›
O’ndan daha çok seviyorsun.
25 Ve ﬂimdi, sen Tanr›’n›n
önünde bana yalan söyledin.
Sen bana: “‹ﬂte çok de¤erli olan
bu alt› ontiyi sana verece¤im”
dedin. Halbuki yüre¤inde sen
onlar› bana vermek istemiyordun; ve senin tek arzun benim
gerçek ve yaﬂayan Tanr›’y›
inkâr etmemdi; böylece beni
öldürtmek için eline bir sebep
geçecekti. Ve ﬂimdi iﬂte, sen bu
büyük kötülü¤ünün karﬂ›l›¤›n›
alacaks›n.
26 Ve Zeezrom ona ﬂöyle
dedi: Sen gerçek ve yaﬂayan
bir Tanr› oldu¤unu mu söylüyorsun?
27 Ve Amulek de: “Evet,
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gerçek ve yaﬂayan bir Tanr›
vard›r” dedi.
28 ﬁimdi Zeezrom: “Birden çok
Tanr› var m›?” dedi.
29 Ve o cevap verdi: Hay›r!
30 ﬁimdi Zeezrom ona tekrar
ﬂöyle dedi: Bu ﬂeyleri nas›l biliyorsun?
31 Ve Amulek: “Bunlar› bana
bir melek bildirdi” dedi.
32 Ve Zeezrom yine: “Gelecek
olan kimdir? Tanr›’n›n O¤lu
mu?” dedi.
33 Ve o da ona: “Evet” dedi.
34 Ve Zeezrom yine: “O, halk›n› günahlar›nda m› kurtaracak?” dedi. Ve Amulek de cevap
vererek ona ﬂöyle dedi: Sana
derim ki kurtarmayacakt›r; çünkü O’nun kendi sözünü inkâr
etmesi mümkün de¤ildir.
35 ﬁimdi Zeezrom halka ﬂöyle
dedi: Bunlar› hat›rlamaya dikkat edin; çünkü o tek bir Tanr›’n›n oldu¤unu söyledi; yine de
sanki Tanr›’ya emretme yetkisi
varm›ﬂ gibi Tanr›’n›n O¤lu’nun
gelece¤ini, ama kendi halk›n›
kurtarmayaca¤›n› söyledi.
36 ﬁimdi Amulek ona tekrar
ﬂöyle dedi: ‹ﬂte sen yalan söyledin; çünkü ben, Tanr›’n›n kendi halk›n› günahlar›nda kurtarmayaca¤›n› söyledi¤im için benim sanki Tanr›’ya emretme
yetkim varm›ﬂ gibi konuﬂtu¤umu söylüyorsun.
37 Ve size tekrar derim ki O,
onlar› günahlar›nda kurtaramaz;
çünkü ben onun sözünü inkâr
edemem; ve O, kirli hiçbir ﬂeyin
Göklerin Krall›¤›’n› miras alamayaca¤›n› söyledi; bu yüzden,
siz Göklerin Krall›¤›’n› miras
almadan nas›l kurtulabilirsiniz?
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Bu nedenle günahlar›n›z›n içindeyken kurtulamazs›n›z.
38 ﬁimdi Zeezrom tekrar ona:
“Tanr›’n›n O¤lu, gerçek Sonsuz
Baba m›d›r?” dedi.
39 Ve Amulek de ona ﬂöyle
dedi: Evet, O gö¤ün ve yerin ve
oralarda bulunan her ﬂeyin
gerçek Sonsuz Babas›’d›r. O
baﬂlang›ç ve sondur; birinci ve
sonuncudur.
40 Ve O kendi halk›n› fidye ile
kurtarmak için dünyaya gelecektir ve ad›na inananlar›n
suçlar›n› üzerine alacakt›r; ve
sonsuz yaﬂama kavuﬂacak olanlar bunlard›r ve kurtuluﬂ baﬂka
hiç kimseye gelmeyecektir.
41 Bu yüzden kötüler ölümün
ba¤lar›n›n çözülmesinden baﬂka hiçbir fidye ile kurtuluﬂ
yokmuﬂ gibi kal›rlar; çünkü
iﬂte, herkesin ölümden dirilip
Tanr›’n›n önünde duraca¤› ve
iﬂlerine göre yarg›lanaca¤› gün
gelecektir.
42 ﬁimdi geçici ölüm denilen
bir ölüm vard›r; ve Mesih’in
ölümü bu geçici ölümün ba¤lar›n› çözecektir; böylece herkes
bu geçici ölümden dirilecektir.
43 Ruh ve beden kusursuz bir
ﬂekilde yeniden birleﬂecektir;
hem kol, bacak hem de eklemler, ﬂu an bizim oldu¤umuz
gibi yeniden uygun yap›s›na
döndürülecektir; ve bizler Tanr›’n›n önüne getirilerek orada
duraca¤›z ve t›pk› ﬂimdi bildi¤imiz gibi bilip bütün suçlar›m›z› aç›kça hat›rlayaca¤›z.
44 ﬁimdi, bu yenileﬂtirme herkese, hem yaﬂl›lara hem gençlere,
hem tutsaklara hem özgürlere,
hem erkeklere hem kad›nlara,
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hem kötülere hem iyilere gelecektir ve onlar›n baﬂ›ndan bir
saç teli bile kaybolmayacakt›r;
fakat her ﬂey ﬂimdi oldu¤u gibi
ya da bedende oldu¤u gibi tekrar kusursuz ﬂekline dönüﬂtürülecektir; ve tek Sonsuz Tanr›
olan O¤ul Mesih’in ve Tanr›
Baba’n›n ve Kutsal Ruh’un yarg›
kürsüsünün önüne hesap vermek için iﬂlerinin iyili¤ine ya
da kötülü¤üne göre yarg›lanmak üzere getirileceklerdir.
45 ﬁimdi iﬂte, size ölümlü bedenin ölümünden ve ayn› zamanda bu ölümlü bedenin yeniden
diriliﬂinden söz ettim. Size derim ki bu ölümlü beden, ölümsüz bir beden ﬂeklinde dirilecek,
yani ölümden, hatta ilk ölümden bir daha hiç ölemeyecek
ﬂekilde dirilerek yaﬂayacakt›r;
onlar›n ruhlar› ve bedenleri bir
daha ayr›lmamak üzere tekrar
birleﬂecektir; böylece bu bütünlük ruhsal ve ölümsüz olacakt›r;
öyle ki onlar art›k hiçbir çürüme
görmeyeceklerdir.
46 ﬁimdi, Amulek bu sözleri
bitirdi¤inde halk tekrar ﬂaﬂ›rmaya baﬂlad› ve Zeezrom da
titremeye baﬂlad›. Ve Amulek’in
sözleri böylece sona erdi, daha
do¤rusu benim yazd›klar›m bu
kadard›r.
12. BÖLÜM
Alma, Zeezrom ile tart›ﬂ›r — Tanr›’n›n s›rlar› yaln›zca sad›k olanlara verilir — ‹nsanlar düﬂünceleri,
inançlar›, sözleri ve iﬂlerine göre
yarg›lanacaklard›r — Kötüler ruhsal bir ölümün ac›s›n› çekeceklerdir
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— Bu ölümlü yaﬂam bir s›nanma
durumudur — Fidye ile kurtuluﬂ
plan›, ölümden diriliﬂi ve iman sayesinde günahlardan ba¤›ﬂlanmay›
sa¤lar — Tövbe edenlerin Biricik
O¤ul’un arac›l›¤› ile merhamet istemeye haklar› vard›r. m.ö. tahminen 82 y›l›.
ﬁimdi Alma, Amulek’in sözlerinin Zeezrom’u susturdu¤unu
gördü; çünkü Amulek’in, kendisini mahvetmek isteyen Zeezrom’u yalan söyleyip hile yaparken yakalad›¤›n› görmüﬂtü; ve
Alma onun iﬂledi¤i suçun bilinci
alt›nda titremeye baﬂlad›¤›n›
görünce a¤z›n› açt› ve onunla
konuﬂmaya ve Amulek’in sözlerini onaylayarak, konuyu daha
ayr›nt›l› bir ﬂekilde aç›klamaya
ya da kutsal yaz›lar› Amulek’ten
daha derin bir ﬂekilde anlatmaya baﬂlad›.
2 ﬁimdi Alma’n›n Zeezrom’a
söyledi¤i sözler çevredeki halk
taraf›ndan duyulmuﬂtu; çünkü
kalabal›k büyüktü ve Alma
ﬂöyle konuﬂtu:
3 ﬁimdi Zeezrom, görüyorsun
ki kurnazl›k edip yalan söylemeye çal›ﬂ›rken yakaland›n;
çünkü sen yaln›zca insanlara
de¤il, ayn› zamanda Tanr›’ya
da yalan söyledin; çünkü iﬂte,
O senin bütün düﬂüncelerini
bilir ve görüyorsun ki O’nun
Ruhu sayesinde düﬂüncelerin
bize bildiriliyor.
4 Ve gördü¤ün gibi, biz senin
plan›n›n ﬂeytan›n kurnazl›¤›na
göre çok kurnaz bir plan oldu¤unu biliyoruz; çünkü sen bu
halk› bize karﬂ› döndürebilmek
için yalan söyleyerek onlar›
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aldatmaya çal›ﬂt›n, bize hakaret edip bizi aralar›ndan kovmalar› için.
5 ﬁimdi bu, senin düﬂman›n›n
bir plan›yd› ve düﬂman gücünü senin üzerinde kulland›.
ﬁimdi sana söyleyeceklerimi
herkese söyledi¤imi hat›rlaman›z› isterim.
6 Ve iﬂte hepinize söylüyorum
ki bu, düﬂman›n kendisindeki
tutsakl›k gücüne göre sizi kendine köle yapmak, sizi zincirleriyle sarmak ve sizi sonsuz
y›k›ma indirmek için, bu halk›
yakalamak üzere kurdu¤u bir
tuzakt›.
7 ﬁimdi Alma bu sözleri söyledikten sonra, Zeezrom daha çok
titremeye baﬂlad›; çünkü Tanr›’n›n gücüne giderek daha çok
inanmaya baﬂlam›ﬂt› ve ayn›
zamanda Alma ile Amulek’in
kendisini tan›d›klar›na ikna
olmuﬂtu; çünkü yüre¤indeki
düﬂünceleri ve amaçlar› bildiklerini anlad›; çünkü peygamberlik ruhuna göre bunlar› bilebilmeleri için onlara güç verilmiﬂti.
8 Ve Zeezrom, Tanr›’n›n Krall›¤› konusunda daha çok bilgi
alabilmek için onlara gayretle
sorular sormaya baﬂlad›. Ve
Alma’ya ﬂöyle dedi: Amulek’in
ölülerin diriliﬂi, yani do¤ru ve
do¤ru olmayan herkesin ölümden dirilerek yapt›klar› iﬂlere
göre yarg›lanmak üzere Tanr›’n›n önüne ç›kar›lacaklar› ile
ilgili söyledi¤i sözlerin anlam›
nedir?
9 Ve ﬂimdi, Alma bu ﬂeyleri
ona ﬂöyle diyerek aç›klamaya
baﬂlad›: Tanr›’n›n s›rlar›n› bilebilmek çok kimselere verilmiﬂ-
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tir; ancak bunlar s›k› bir emir
alt›nda verilir; öyle ki onlar
bu s›rlar› yaln›zca Tanr›’n›n insançocuklar›na sözünden verdi¤i paya ve insançocuklar›n›n
Tanr›’ya gösterdikleri dikkat
ve gayrete göre baﬂkalar›na bildirebilirler.
10 Ve bu yüzden, yüre¤ini
sertleﬂtiren kimse, sözün daha
az k›sm›n› al›r ve yüre¤ini sertleﬂtirmeyen kimseye ise Tanr›’n›n s›rlar›n› tam olarak bilinceye kadar sözün daha büyük
k›sm› verilir.
11 Ve yüre¤ini sertleﬂtirenlere, O’nun s›rlar›ndan hiçbir ﬂey
bilmeyinceye kadar sözün daha
az k›sm› verilir; ve o zaman
onlar ﬂeytan taraf›ndan tutsak
al›narak onun iste¤ine göre
y›k›ma götürülürler. ﬁimdi cehennem zincirleri ile demek
istenilen budur.
12 Ve Amulek aç›kça ölümden, bu ölümlülükten dirilerek
ölümsüzlük durumuna geçmekten ve yapt›¤›m›z iﬂlere göre
yarg›lanmak üzere Tanr›’n›n
yarg› kürsüsünün önüne getirilmekten söz etti.
13 O zaman, e¤er yüreklerimiz
sertleﬂmiﬂse, evet, yüre¤imizi
söze karﬂ› onun bizde bulunmayaca¤› kadar sertleﬂtirmiﬂsek, o
zaman bizim durumumuz korkunç olacakt›r; çünkü o zaman
suçlu oldu¤umuza dair hüküm
verilecektir.
14 Çünkü sözlerimiz bizi suçlayacakt›r, evet, bütün iﬂlerimiz
bizi suçlayacakt›r; bizler lekesiz bulunmayaca¤›z; ve düﬂüncelerimiz de ayn› ﬂekilde bizi
suçlayacakt›r; ve bu korkunç
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durumda gözlerimizi kald›r›p
Tanr›m›za bakmaya cesaret
edemeyece¤iz ve kayalar›n ve
da¤lar›n bizi O’nun huzurundan saklamas› için üzerimize
düﬂmelerini emredebilirsek çok
memnun olaca¤›z.
15 Fakat bu öyle olmamal›d›r;
biz dirilerek, O’nun yüceli¤i ve
gücü ve kudreti ve büyüklü¤ü
ve egemenli¤i ile O’nun önünde
durmal› ve sonsuz utanc›m›zla
O’nun bütün yarg›lar›n›n âdil
oldu¤unu, yapt›¤› bütün iﬂlerde
âdil oldu¤unu ve insançocuklar›na karﬂ› merhametli oldu¤unu
ve ad›na inanarak tövbeye yaraﬂ›r meyve veren herkesi kurtaracak tüm güce sahip oldu¤unu
kabul etmeliyiz.
16 Ve ﬂimdi iﬂte, size derim ki o
zaman bir ölüm, hatta ruhsal bir
ölüm olan ikinci ölüm gelir; o
zaman, günahlar›nda ölen herkesin geçici ölüm bak›m›ndan
ruhsal ölümle de ölece¤i zamand›r; evet, kiﬂi do¤rulukla ilgili
de¤erlere göre ölecektir.
17 O zaman onlar›n azab›, alevi
sonsuza dek daima yükselen bir
ateﬂ ve kükürt gölü gibi olaca¤›
zamand›r; ve o zaman, kendi
istedi¤i ﬂekilde onlar› yönetimi
alt›na alm›ﬂ olan ﬂeytan›n gücü
ve tutsakl›¤›na göre onlar›n
sonsuz y›k›ma zincirlerle ba¤lanaca¤› bir zamand›r.
18 O zaman, size derim ki, onlar hiçbir kurtuluﬂ haz›rlanmam›ﬂ gibi kalacaklard›r; çünkü
onlar Tanr›’n›n adaletine göre
fidye ile kurtar›lamazlar; ve
onlar art›k daha fazla çürüme
olmayaca¤› için ölemezler.
19 ﬁimdi öyle oldu ki Alma bu
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sözleri söylemeyi bitirdi¤i zaman, halk daha çok ﬂaﬂ›rmaya
baﬂlad›.
20 Fakat aralar›nda baﬂyönetici
olan Antiyona ad›nda biri vard›,
öne ç›k›p ona ﬂöyle dedi: Senin
bu, insan ölümden dirilecek ve
bu ölümlü durumdan ölümsüz
duruma geçecek, ondan sonra
da can bir daha hiç ölmeyecek
dedi¤in nedir?
21 ‹lk anne ve babam›z girip
yaﬂam a¤ac›n›n meyvesinden
yemesin ve sonsuza dek yaﬂamas›n diye Tanr›’n›n, Aden
bahçesinin do¤usuna kerubiler
ve alevli bir k›l›ç yerleﬂtirdi¤ini
söyleyen kutsal yaz›n›n anlam›
nedir? Ve biz böylece onlar›n
sonsuza dek hiçbir yaﬂama ﬂanslar› olmad›¤›n› görüyoruz.
22 ﬁimdi Alma ona ﬂöyle dedi:
Ben de bunu aç›klamak üzereydim. ﬁimdi biz Adem’in, Tanr›’n›n sözüne göre yasak meyveden yedi¤i için düﬂtü¤ünü
görüyoruz; ve böylece onun
düﬂmesiyle bütün insanl›¤›n
kaybolmuﬂ ve düﬂmüﬂ insanlar
oldu¤unu görüyoruz.
23 Ve ﬂimdi iﬂte, size derim
ki o zaman Adem’in yaﬂam
a¤ac›n›n meyvesinden yemesi
mümkün olsayd›, ölüm olmayacakt› ve söz boﬂuna olup
Tanr›’y› yalanc› ç›karacakt›.
Çünkü O: “E¤er bundan yersen
mutlaka öleceksin” demiﬂti.
24 Ve biz ölümün, evet,
Amulek taraf›ndan sözü edilen
geçici ölümün bütün insanl›¤›n
üzerine geldi¤ini görüyoruz;
buna ra¤men insana tövbe edebilmesi için bir süre tan›nm›ﬂt›r;
bu nedenle bu yaﬂam bir dene-
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me durumu; insan›n Tanr›’yla
karﬂ›laﬂmaya haz›rlanaca¤› bir
zaman, ölülerin diriliﬂinden
sonra sözünü etti¤imiz o sonu
olmayan duruma haz›rlanma
zaman› olmuﬂtur.
25 ﬁimdi, e¤er dünyan›n kuruluﬂundan beri kararlaﬂt›r›lan
fidye ile kurtuluﬂ plan› olmasayd›, ölülerin diriliﬂi olamazd›;
fakat hakk›nda söylenilen ölülerin diriliﬂini gerçekleﬂtirecek
olan bir fidye ile kurtar›ﬂ plan›
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
26 Ve ﬂimdi iﬂte, ilk anne babam›z›n gidip yaﬂam a¤ac›ndan
yemeleri mümkün olsayd›, hiçbir haz›rl›k durumu görmeden
sonsuza dek sefil olacaklard›; ve
böylece fidye ile kurtuluﬂ plan›n›n gerçekleﬂmesi engellenmiﬂ
olacakt› ve Tanr›’n›n sözü de
boﬂa ç›k›p etkisiz olacakt›.
27 Fakat iﬂte, bu böyle olmad›;
ne var ki insanlar›n ölmeleri
kararlaﬂt›r›ld› ve ölümden sonra onlar›n yarg›lanmalar›, hatta
sözünü etti¤imiz son olan bu
ayn› yarg›lanmaya gelmeleri
gerekecektir.
28 Ve Tanr›, bunlar›n insan›n
baﬂ›na gelmesini kararlaﬂt›rd›ktan sonra, iﬂte o zaman insan›n
kendileri için kararlaﬂt›rd›¤›
ﬂeyleri bilmelerini uygun gördü.
29 Bu yüzden, onlarla konuﬂmalar› için melekler gönderdi;
onlar da insanlara O’nun görkemini gösterdiler.
30 Ve onlar o zamandan beri
O’nun ismini ça¤›rmaya baﬂlad›lar; bunun üzerine Tanr›
insanlarla konuﬂarak, onlara
dünyan›n kuruluﬂundan beri
haz›rlanm›ﬂ olan fidye ile kur-
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tuluﬂ plan›n› bildirdi; ve bunu
onlara inançlar›na, tövbelerine
ve kutsal iﬂlerine göre bildirdi.
31 Bu nedenle Tanr› insanlara
emirler verdi; onlar ilkönce geçici ﬂeylere göre ilk emirleri
çi¤nedikleri için Tanr›lar gibi
oldular; iyiyi kötüden ay›rarak
kendilerini, kendi isteklerine ve
zevklerine göre iyilik yapmak
ya da kötülük yapmak üzere
hareket edecek bir duruma koydular veya hareket edecek bir
duruma konuldular.
32 Bu yüzden Tanr› onlara fidye ile kurtuluﬂ plan›n› bildirdikten sonra onlara kötülük yapmamalar› için emirler verdi;
do¤rulu¤a ait olan de¤erlere
göre kötülük yapman›n cezas›,
sonsuz bir ölüm olan ikinci
ölümdü; çünkü böyle insanlar
üzerinde fidye ile kurtuluﬂ plan›n›n hiçbir gücü olamazd›; çünkü Tanr›’n›n yüce iyili¤ine göre
adaletin iﬂleri yok edilemezdi.
33 Fakat Tanr›, insanlara O¤lu’nun ad›yla ça¤r›da bulunup
(haz›rlanm›ﬂ olan fidye ile
kurtuluﬂ plan› budur) ﬂöyle
dedi: E¤er tövbe ederseniz ve
yüreklerinizi sertleﬂtirmezseniz, o zaman Biricik O¤lum’un
arac›l›¤›yla sizlere merhamet
edece¤im.
34 Dolay›s›yla her kim tövbe
eder ve yüre¤ini sertleﬂtirmezse,
o kimsenin Biricik O¤lum’un
arac›l›¤›yla günahlar›ndan ba¤›ﬂlanmak üzere merhametten
hakk› olacakt›r; ve bunlar benim
rahat›ma kavuﬂacaklard›r.
35 Ve kim yüre¤ini sertleﬂtirecek ve kötülük iﬂleyecek olursa,
iﬂte, öfkemle yemin ediyorum
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ki o kiﬂi benim rahat›ma kavuﬂmayacakt›r.
36 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, iﬂte
size derim ki e¤er yüreklerinizi
sertleﬂtirirseniz, Rab’bin rahat›na kavuﬂamazs›n›z; bu nedenle,
kötülükleriniz O’nu öfkelendirir; öyle ki O da ilk k›ﬂk›rtmada
oldu¤u gibi, evet, hem ilk, hem
de son k›ﬂk›rtmadaki sözüne
göre, ruhlar›n›z›n sonsuz y›k›m›
için öfkesini üzerinize gönderecektir; dolay›s›yla O’nun sözüne
göre ilk ölüm gibi son ölümü
de göreceksiniz.
37 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, bu
ﬂeyleri bildi¤imize ve onlar›n
da gerçek oldu¤una göre, gelin
tövbe edelim ve yüreklerimizi
sertleﬂtirmeyelim ki Tanr›m›z
Rab’bi k›ﬂk›rtarak O’nun bize
verdi¤i bu ikinci emirlerde öfkesini üzerimize çekmeyelim;
tersine O’nun sözüne göre
haz›rlanan Tanr›’n›n rahat›na
kavuﬂal›m.
13. BÖLÜM
Erkekler büyük inançlar› ve iyi
iﬂlerine göre yüksek rahip olarak
göreve ça¤r›l›rlar — Onlar emirleri ö¤retmelidirler — Do¤ruluklar›
sayesinde günahlar›ndan ar›n›rlar
ve Rab’bin rahat›na kavuﬂurlar —
Melkisedek bunlardan biriydi —
Melekler ülkenin her yan›nda
Sevindirici Haber’i bildirirler —
Onlar Mesih’in gerçekten gelece¤ini bildireceklerdir. m.ö. tahminen
82 y›l›.
Ve yine, kardeﬂlerim, düﬂüncelerinizi Rab Tanr›’n›n bu emirle-
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ri çocuklar›na verdi¤i zamana
do¤ru yöneltmek istiyorum; ve
Rab Tanr›’n›n, O¤lu’nun düzenine göre olan kendi kutsal
düzenine göre, bu ﬂeyleri halka
ö¤retmeleri için rahipler atad›¤›n› hat›rlaman›z› isterim.
2 Ve rahipler O’nun O¤lu’nun
düzenine göre bu ﬂekilde atand›lar; böylece insanlar fidye
ile kurtuluﬂ için onun O¤lu’nu
nas›l bekleyeceklerini bilebilsin diye.
3 Ve onlar›n atan›ﬂ tarz› ﬂudur:
Onlar, Tanr›’n›n önbilgisine
göre, büyük inançlar›ndan ve
iyi iﬂlerinden dolay› dünyan›n
kuruluﬂundan ça¤r›ld›lar ve haz›rland›lar; baﬂlang›çta iyiyi ya
da kötüyü seçmeye b›rak›lm›ﬂlard›; bunun üzerine onlar iyiyi
seçip çok büyük inanç gösterdikleri için kutsal bir ça¤r›yla
ça¤r›ld›lar, evet, böyleleri için
olan haz›rl›k kurtuluﬂu ile beraber ve buna uygun olarak haz›rlanm›ﬂ olan o kutsal ça¤r›yla
ça¤r›ld›lar.
4 Ve böylece onlar bu kutsal
ça¤r›ya, inançlar›ndan dolay›
ça¤r›ld›lar; baﬂkalar› ise yüreklerinin sertli¤i ve zihinlerinin
körlü¤ü yüzünden Tanr›’n›n
Ruhu’nu reddettiler; halbuki
bunu yapmam›ﬂ olsalard›, onlar da kardeﬂlerininki kadar
bu büyük ayr›cal›¤a sahip olabileceklerdi.
5 Ya da k›sacas›, onlar baﬂlang›çta kardeﬂlerinle ayn› durumdayd›lar; böylece bu kutsal ça¤r›
dünyan›n kuruluﬂundan beri
yüreklerini kat›laﬂt›rmayanlar
için haz›rlanm›ﬂt›r; haz›rlanan
Biricik O¤ul’un kefaretinin bir
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parças›d›r ve onun kefaretinin
arac›l›¤›yla gelir —
6 Ve böylece onlar bu kutsal
ça¤r›yla ça¤r›l›p Tanr›’n›n
kutsal düzeninin yüksek rahipli¤ine O’nun emirlerini insançocuklar›na ö¤retebilmek için
atand›lar; böylece onlar da
Tanr›’n›n rahat›na kavuﬂabilsin diye —
7 Bu yüksek rahiplik, O’nun
O¤lu’nun düzenine göre olup
dünyan›n kuruldu¤undan beri
olan düzendir ya da baﬂka bir
deyiﬂle, günlerin baﬂlang›c› ya
da y›llar›n sonu olmadan, O’nun
her konudaki önbilgisine göre
sonsuzluktan tüm sonsuzlu¤a
kadar haz›rlanm›ﬂt›r —
8 ﬁimdi onlar ﬂu ﬂekilde atand›lar: Kutsal bir ça¤r›yla ça¤r›ld›lar ve kutsal bir törenle atand›lar ve kutsal düzenin yüksek
rahipli¤ini üzerlerine ald›lar;
bu ça¤r›n›n, kutsal törenin ve
yüksek rahipli¤in baﬂlang›c›
veya sonu yoktur.
9 Böylece onlar lütuf, adalet
ve gerçekle dolu olan, günlerinin baﬂlang›c› ya da y›llar›n›n
sonu olmayan Baba’n›n Biricik
O¤lu’nun düzenine göre sonsuza dek yüksek rahip olurlar.
Ve böyledir. Amin.
10 ﬁimdi, bu kutsal düzen ya
da bu yüksek rahiplik konusunda söyledi¤im gibi atan›p
Tanr›’n›n yüksek rahipleri olan
çok insan vard›; ve bunun sebebi onlar›n büyük inançlar›,
tövbeleri ve Tanr›’n›n önündeki do¤ruluklar›yd›; onlar mahvolmaktansa tövbe edip do¤ru
iﬂler yapmay› seçtiler.
11 Bu yüzden onlar bu kutsal
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düzene göre ça¤r›ld›lar ve kutsallaﬂt›lar; ve onlar›n giysileri
Kuzu’nun kan› sayesinde y›kan›p beyazlaﬂt›.
12 ﬁimdi onlar, Kutsal Ruh
taraf›ndan kutsallaﬂt›r›l›p giysilerini beyazlaﬂt›rd›ktan ve
Tanr›’n›n önünde pak ve lekesiz
olduktan sonra günah üzerine
ancak nefret ile bakabilirler; ve
paklan›p Tanr›lar› Rab’bin rahat›na kavuﬂan birçok insan, oldukça çok say›da insan vard›.
13 Ve ﬂimdi, kardeﬂlerim, sizlerin Tanr›’n›n önünde kendinizi alçaltman›z› ve tövbeye
yak›ﬂ›r meyve vermenizi dilerim; böylece siz de o rahata
kavuﬂabilirsiniz.
14 Evet, sözünü etti¤im bu ayn›
düzene göre hem yüksek rahip
olan, hem de yüksek rahipli¤i
sonsuza dek üzerine alan Melkisedek’in günlerinde olan halk
gibi kendinizi alçalt›n.
15 Ve ‹brahim’in ondal›k ödedi¤i kiﬂi bu ayn› Melkisedek’ti;
evet, atam›z ‹brahim bile sahip
oldu¤u her ﬂeyin onda birini
ondal›k olarak ödemiﬂtir.
16 ﬁimdi bu törenler halk›n
Tanr›’n›n O¤lu’nu ümitle beklemesi için ﬂu ﬂekilde verilmiﬂtir;
bu O’nun düzeninin bir simgesidir ya da O’nun düzenidir; ve
bu, günahlar›ndan ba¤›ﬂlanmak
için O’nu ümitle beklemeleri
için verilmiﬂtir; böylece Rab’bin
rahat›na kavuﬂabilsinler diye.
17 ﬁimdi bu Melkisedek, Salem
ülkesinin kral›yd›; ve onun halk›
kötülük ve i¤rençlik yapmakta
güçlenmiﬂti; evet, onlar›n hepsi
do¤ru yoldan sapm›ﬂt›; onlar
her türlü kötülüklerle doluydu.

Alma 13:18–28
18 Fakat Melkisedek çok
büyük inanç gösterdi¤i ve Tanr›’n›n kutsal düzenine göre yüksek rahiplik görevini ald›¤› için
halk›na tövbeyi vaaz etti. Ve
iﬂte, onlar tövbe ettiler; ve Melkisedek yaﬂad›¤› sürece ülkede
bar›ﬂ› sa¤lad›; bu yüzden bar›ﬂ
prensi olarak ça¤r›ld›; çünkü
Salem’in kral›yd›; ve babas›n›n
emri alt›nda hüküm sürdü.
19 ﬁimdi ondan önce birçok
kiﬂi gelmiﬂti ve ondan sonra da
birçok kiﬂi gelip geçti, ancak
daha büyü¤ü yoktu; bu nedenle, ondan özellikle daha çok
söz ettiler.
20 ﬁimdi konuyu uzun uzun
anlatmam gerekmiyor; söylediklerim yeterlidir. ‹ﬂte, kutsal
yaz›lar önünüzdedir; e¤er onlar›
çarp›t›rsan›z, sizin y›k›m›n›za
sebep olacakt›r.
21 Ve öyle oldu ki Alma, bu
sözleri onlara söyledikten sonra elini onlara do¤ru uzatt› ve
güçlü bir sesle hayk›rarak:
“ﬁimdi tövbe etmenin zaman›
geldi, çünkü kurtuluﬂ günü
yaklaﬂ›yor” dedi.
22 Evet ve Rab’bin sesi, meleklerinin a¤z›ndan bunu bütün
uluslara bildiriyor; evet, bunu
büyük sevincin müjdesini almalar› için bildiriyor; evet ve Rab,
bu sevindirici haberin sesini bütün halk› aras›nda duyuruyor,
evet, hatta yeryüzünde yabanc› ülkelere da¤›t›lm›ﬂ olanlara
duyuruyor; bundan dolay› bu
haberler bize de ulaﬂm›ﬂt›r.
23 Ve biz anlay›p yan›lmayal›m diye, bunlar bize sade sözlerle bildirilmiﬂtir ve bu, yabanc›
bir ülkede yurtsuz oldu¤umuz
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içindir; dolay›s›yla bu ﬂekilde
çok iyilik gördük; çünkü bu sevindirici haberler bizlere ba¤›m›z›n her köﬂesinde bildirildi.
24 Çünkü iﬂte, melekler bunu
ﬂu an ülkemizde birçok kiﬂiye
bildiriyorlar; ve bunun amac›
insançocuklar›n›n yüreklerini
O’nun görkemiyle gelece¤i zamanda sözünü kabul etmeye
haz›rlamakt›r.
25 Ve ﬂimdi, biz yaln›zca meleklerin a¤z›ndan O’nun gelece¤i hakk›nda bize bildirilmiﬂ olan
sevindirici haberi duymay› bekliyoruz; çünkü zaman› geliyor,
ne kadar çabuk olaca¤›n› bilmiyoruz. Tanr›’dan dilerim ki ben
ölmeden önce olur; yine de
yak›n bir zamanda veya sonra
olsun, ben buna seviniyorum.
26 Ve O geldi¤i zaman, bu, meleklerin a¤z›ndan do¤ru ve
kutsal insanlara bildirilecektir;
öyle ki atalar›m›z›n sözleri, kendilerinde bulunan peygamberlik ruhuna göre O’nun hakk›nda
söyledikleri sözlere uygun olarak yerine gelmiﬂ olsun.
27 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, kalbimin derinliklerinden, evet, hatta
bana a¤r›lar veren büyük bir endiﬂeyle, sizlerin sözlerime kulak
vermenizi ve günahlar›n›z› terk
etmenizi ve tövbe gününüzü
ertelememenizi dilerim;
28 Dilerim ki Rab’bin önünde
kendinizi alçalt›rs›n›z ve O’nun
kutsal ad›n› ça¤›r›rs›n›z ve gücünüzü aﬂan biçimde denenmemek için uyan›k durup devaml›
dua edersiniz; ve böylece Kutsal
Ruh taraf›ndan size yol gösterilir ve siz de alçakgönüllü,
yumuﬂak huylu, uysal, sab›rl›,
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Alma 13:29–14:7

sevgi dolu olursunuz ve her
ﬂeye tahammül edersiniz;
29 Rab’be inan›p sonsuz yaﬂama kavuﬂaca¤›n›z› ümit ederek,
Tanr› sevgisi daima yüreklerinizde bulunsun ki son günde
yukar› kald›r›larak O’nun rahat›na kavuﬂabilirsiniz.
30 Ve dilerim ki Rab size tövbe etmeyi ba¤›ﬂlar; böylece
onun öfkesini üzerinize çekmez
ve cehennem zincirleriyle ba¤lanmayarak ikinci ölümün ac›s›n› çekmezsiniz.
31 Ve Alma, halka bu kitapta
yaz›lmam›ﬂ olan daha çok sözler söyledi.
14. BÖLÜM
Alma ile Amulek hapse at›l›p
dövülür — Tanr›’ya inananlar ve
onlar›n kutsal yaz›lar› ateﬂe at›l›r — Bu ﬂehitler, Rab taraf›ndan
O’nun görkemine al›n›rlar — Hapishanenin duvarlar› parçalan›p
y›k›l›r — Alma ile Amulek kurtar›l›r ve onlara zulmedenler öldürülür. m.ö. tahminen 82–81 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Alma, halka
yapt›¤› konuﬂmas›n› bitirdikten sonra, onlar›n ço¤u onun
sözlerine inan›p tövbe etmeye
ve kutsal yaz›lar› incelemeye
baﬂlad›lar.
2 Fakat halk›n ço¤unlu¤u Alma’yla Amulek’i öldürmek istiyordu; çünkü onlar, Alma’n›n
Zeezrom’a söyledi¤i sözlerinin
aç›kl›¤› yüzünden ona öfkelenmiﬂlerdi; ve bunun yan› s›ra
Amulek’in kendilerine yalan
söyledi¤ini ve onlar›n yasalar›na karﬂ› ve ayn› zamanda avu-

katlar›na ve hakimlerine karﬂ›
hakaret etti¤ini söylüyorlard›.
3 Ve onlar Alma ve Amulek’e
de k›zm›ﬂlard›; ve iﬂledikleri
kötülüklere karﬂ› bu kadar aç›k
bir ﬂekilde tan›kl›k ettikleri için
onlar› gizlice ortadan kald›rmaya çal›ﬂt›lar.
4 Fakat öyle oldu ki bunu yapmad›lar; fakat onlar› tutup
kal›n iplerle ba¤lad›lar ve ülkenin baﬂhakiminin huzuruna
getirdiler.
5 Ve halk gidip onlara karﬂ›
tan›kl›k etti; onlar›n yasalara ve
ülkedeki avukatlar›na ve hakimlerine ve ayr›ca ülkede bulunan
bütün halka karﬂ› hakaret ettiklerine tan›kl›k ettiler; ve ayn›
zamanda sadece bir Tanr›’n›n
var oldu¤una ve O’nun kendi
O¤lu’nu insanlar›n aras›na gönderece¤ine, ama onlar› kurtarmayaca¤›na tan›kl›k ettiler; ve
halk, Alma ile Amulek aleyhine
böyle birçok konuda tan›kl›kta
bulundu. ﬁimdi bu, ülkenin baﬂhakimi önünde oldu.
6 Ve öyle oldu ki Zeezrom
konuﬂulan bu sözlere ﬂaﬂ›r›p
kald› ve halk›n aras›ndaki bu
zihin körlü¤üne kendi söyledi¤i yalanlar›n neden oldu¤unu
da biliyordu; ve onun ruhu
iﬂledi¤i suçun bilinci alt›nda ac›
çekmeye baﬂlad›; evet, cehennem azab› onu her yandan sarmaya baﬂlam›ﬂt›.
7 Ve öyle oldu ki Zeezrom halka ﬂöyle diyerek hayk›rmaya
baﬂlad›: ‹ﬂte, suçlu benim ve
bu adamlar Tanr›’n›n önünde
lekesizdir. Ve Zeezrom, o andan itibaren onlar› savunmaya
baﬂlad›; fakat halk ona ﬂöyle

Alma 14:8–18
diyerek hakaret etti: Seni de mi
ﬂeytan tuttu? Ve onun üzerine
tükürüp Zeezrom’u ve ayn›
zamanda Alma ve Amulek’in
konuﬂtu¤u sözlere inanan herkesi aralar›ndan kovdular; ve
onlar› kap› d›ﬂar› edip arkalar›ndan onlar› taﬂlamalar› için
adamlar gönderdiler.
8 Ve onlar›n eﬂlerini, çocuklar›n› ve Tanr›’n›n sözüne inanan
veya inanmalar› ö¤retilen herkesi bir araya toplad›lar ve onlar›n ateﬂe at›lmalar›n› emrettiler;
ve ayr›ca onlar›n kutsal yaz›lar›n› içeren kay›tlar›n› da getirip
onlar› da ateﬂte yan›p kül olmalar› için ateﬂe att›lar.
9 Ve öyle oldu ki onlar Alma
ve Amulek’i al›p ateﬂte yananlar›n ölümünü görmeleri için
onlar› ﬂehitlerin öldü¤ü yere
götürdüler.
10 Ve Amulek ateﬂte yanan
kad›n ve çocuklar›n ac›lar›n› görünce o da ac›lar içinde k›vrand›
ve Alma’ya ﬂöyle dedi: Biz bu
korkunç görüntüye nas›l tan›k
olabiliriz? Bu yüzden ellerimizi
uzatal›m ve bizde bulunan Tanr›’n›n gücünü kullanarak onlar›
alevlerden kurtaral›m.
11 Fakat Alma ona ﬂöyle dedi:
Ruh, elimi tutmam için beni zorluyor; çünkü iﬂte, Rab onlar›
görkemle kendi yan›na al›yor;
ve Rab öfkesiyle bu halk›n üzerine gönderece¤i yarg›lar adil
olsun diye onlar›n bunu yapmas›na ya da halk›n kendi yüreklerinin sertli¤ine göre onlara bu kötülü¤ü yapmalar›na
izin veriyor; ve bu masum insanlar›n kan› onlara karﬂ› tan›kl›k edecek, evet ve son günde
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onlara karﬂ› büyük bir güçle
hayk›racakt›r.
12 ﬁimdi Amulek Alma’ya:
“‹ﬂte, belki bizi de yakacaklar!”
dedi.
13 Ve Alma: “Rab’bin istedi¤i
olsun. Fakat iﬂte, bizim görevimiz bitmedi; bu yüzden bizi
yakmazlar!” dedi.
14 ﬁimdi öyle oldu ki ateﬂe at›lanlar›n bedenleri ve ayn› zamanda onlarla beraber ateﬂe
at›lan kay›tlar yan›p kül olduktan sonra, ülkenin baﬂhakimi
gelip ba¤l› olan Alma ve Amulek’in önünde durdu; ve onlar›n
yanaklar›na eliyle vurup onlara: “Bu gördüklerinizden sonra
bu halka onlar›n ateﬂ ve kükürt
gölüne at›lacaklar›n› bir daha
vaaz edecek misiniz?” dedi.
15 ‹ﬂte, görüyorsunuz ki ateﬂe
at›lanlar› kurtaracak gücünüz
yoktu; ne de Tanr› onlar› sizin
inanc›n›zdan diye kurtard›. Ve
hakim onlar›n yanaklar›na bir
daha vurup: “Siz kendiniz için
ne diyorsunuz?” diye sordu.
16 ﬁimdi bu hakim, Gideyon’u
öldüren Nehor inanc›ndan ve
tarikat›ndand›.
17 Ve öyle oldu ki Alma ve
Amulek ona hiç cevap vermedi;
ve hakim onlara tekrar vurup,
hapse at›lmalar› için onlar›
görevlilere teslim etti.
18 Ve onlar hapishanede üç
gün kald›ktan sonra Nehor inanc›ndan bir sürü avukatlar ve hakimler ve rahipler ve ö¤retmenler geldi; ve onlar hapishaneye
onlar› görmek için gelmiﬂlerdi
ve onlara birçok söz hakk›nda
sorular sordular; ama onlar
hiçbir cevap vermedi.
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19 Ve öyle oldu ki hakim onlar›n karﬂ›s›nda dikilip ﬂöyle dedi:
Neden bu insanlar›n sözlerine
cevap vermiyorsunuz? Benim
sizleri alevlere teslim etmeye
gücüm oldu¤unu bilmez misiniz? Ve onlara konuﬂmalar›n›
emretti; fakat hiçbir cevap
vermediler.
20 Ve öyle oldu ki oradan ayr›l›p kendi yollar›na gittiler, fakat
ertesi gün yine geldiler; ve hakim yine onlar›n yanaklar›na
vurdu. Ve birçok kiﬂi öne ç›k›p
onlara ﬂöyle diyerek vurdular:
Bir daha dikilecek ve bu halk›
yarg›lay›p yasalar›m›z› eleﬂtirecek misiniz? E¤er o kadar büyük
gücünüz varsa niçin kendinizi
kurtaram›yorsunuz?
21 Ve onlara buna benzer birçok ﬂey söylediler ve onlara
diﬂlerini g›c›rdatt›lar ve üzerlerine tükürüp ﬂöyle dediler:
Cehenneme gitti¤imizde nas›l
görünece¤iz?
22 Ve onlara buna benzer çok
ﬂeyler, evet, buna benzer her
türlü ﬂeyler söylediler; ve onlarla günlerce böyle alay ettiler. Ve
aç kals›nlar diye onlara yemek
ve susuz kalmalar› için onlara
su vermediler; ve ayn› zamanda
onlar›n elbiselerini de al›p onlar›
ç›plak b›rakt›lar; ve bu ﬂekilde
kal›n iplerle ba¤lanarak hapishaneye kapat›lm›ﬂlard›.
23 Ve öyle oldu ki onlar günlerce böyle ac› çektikten sonra,
(ve Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin onuncu y›l›n›n onuncu ay›n›n on ikinci
gününde) Ammoniha ülkesinin
baﬂhakimi ile onlar›n ö¤retmenlerinden ve avukatlar›ndan
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ço¤u Alma ve Amulek’in iplerle ba¤l› olduklar› hapishaneden
içeri girdiler.
24 Ve baﬂhakim önlerinde durup tekrar onlara vurdu ve onlara: “E¤er Tanr›’n›n gücüne
sahipseniz, kendinizi bu ba¤lardan kurtar›n! O zaman sizin
söyledi¤iniz gibi Rab’bin bu
halk› yok edece¤ine inanaca¤›z” dedi.
25 Ve öyle oldu ki onlar›n hepsi
sonuncusuna kadar öne ç›k›p
onlara vurarak ayn› sözleri söylediler; ve sonuncu adam onlara
konuﬂtuktan sonra, Tanr›’n›n
gücü Alma ve Amulek’in üzerine geldi ve onlar kalk›p ayaklar› üzerinde durdular.
26 Ve Alma ﬂöyle diyerek hayk›rd›: Ya Rab daha ne kadar bu
büyük ac›lar› çekece¤iz? Ya Rab,
Mesih’e duydu¤umuz inanc›m›za göre bize kurtulmam›z için
güç ver! Ve onlar ba¤l› bulunduklar› ipleri kopard›lar ve oradaki insanlar bunu görünce kaçmaya baﬂlad›lar; çünkü onlar›n
üzerine ölüm korkusu gelmiﬂti.
27 Ve öyle oldu ki onlar o kadar çok korkmuﬂtu ki yere y›k›l›p hapishanenin d›ﬂ kap›s›na
ulaﬂamad›lar; ve yer kuvvetli
bir ﬂekilde sars›ld› ve hapishanenin duvarlar› ikiye yar›ld›;
öyle ki duvarlar çöktü; ve Alma
ile Amulek’e vuran baﬂhakim ve
avukatlar ve rahipler ve ö¤retmenler y›k›lan duvarlar›n alt›nda kalarak öldüler.
28 Ve Alma ile Amulek hapishaneden ç›kt›lar ve onlara hiçbir
ﬂey olmam›ﬂt›; çünkü Rab onlara Mesih’e olan inançlar›na göre
güç vermiﬂti. Ve onlar derhal
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hapishaneden d›ﬂar› ç›kt›lar; ve
onlar›n ipleri çözülmüﬂtü; ve
hapishane y›k›lm›ﬂt›; ve Alma
ile Amulek’in d›ﬂ›nda, hapishane duvarlar› içinde kalan herkes
ölmüﬂtü; ve onlar hemen ﬂehre
geldiler.
29 ﬁimdi büyük bir gürültü
duyan halk, bunun nedenini
ö¤renmek için kalabal›k halde
koﬂarak geldi; ve onlar Alma
ile Amulek’in hapishaneden ç›kt›¤›n› ve hapishanenin duvarlar›n›n y›k›lm›ﬂ oldu¤unu görünce çok korktular ve Alma ile
Amulek’in huzurundan t›pk› bir
keçinin yavrular›yla beraber iki
aslandan kaçt›¤› gibi kaçt›lar; ve
onlar Alma ile Amulek’in huzurundan böyle kaçt›lar.
15. BÖLÜM
Alma ve Amulek, Sidom’a gidip
orada bir Kilise kurarlar — Alma,
Kilise’ye kat›lan Zeezrom’u iyileﬂtirir — Birçok kiﬂi vaftiz olur ve
Kilise ilerler — Alma ile Amulek,
Zarahemla’ya giderler. m.ö. tahminen 81 y›l›.
Ve öyle oldu ki Alma ile Amulek’e o ﬂehirden ayr›lmalar›
emredildi; ve onlar da oradan
ayr›l›p Sidom ülkesine kadar
geldiler; ve iﬂte orada, Alma’n›n sözlerine inand›klar› için
taﬂlan›p kovulan ve Ammoniha ülkesini terk eden herkesi
buldular.
2 Ve onlara eﬂlerinin ve çocuklar›n›n baﬂ›na gelen her ﬂeyi ve
ayr›ca kendi baﬂlar›na gelenleri ve kurtuluﬂlar›n›n kuvvetini
anlatt›lar.

242
3 Ve Zeezrom ise Sidom’da
iﬂledi¤i kötülükler yüzünden
kafas›ndaki büyük s›k›nt›lar›n
verdi¤i a¤›r bir ateﬂle hasta yat›yordu; çünkü Alma ve Amulek’in art›k hayatta olmad›klar›n›
zannediyordu; ve kendi kötülükleri yüzünden onlar›n öldürülmüﬂ oldu¤unu san›yordu. Ve
bu büyük günah ve iﬂledi¤i di¤er büyük günahlar, ona hiçbir
kurtuluﬂ yolu b›rakmadan ruhen çok ac› çektiriyor ve onu çok
endiﬂelendiriyordu; bu yüzden,
çok ﬂiddetli bir ateﬂle yanmaya
baﬂlad›.
4 ﬁimdi, Alma’yla Amulek’in
Sidom ülkesinde olduklar›n›
duyunca, yüre¤i cesaretlenmeye baﬂlad›; ve onlar›n yan›na
gelmelerini arzu ederek acele
onlara bir haber gönderdi.
5 Ve öyle oldu ki onlar Zeezrom’un yollad›¤› habere uyarak derhal yola ç›kt›lar; ve
Zeezrom’un bulundu¤u eve
girdiler; ve onu hasta yata¤›nda ateﬂten yanarken çok halsiz
bir ﬂekilde buldular; ve Zeezrom’un kafas› iﬂledi¤i kötülüklerden dolay› çok s›k›lm›ﬂt›; ve
onlar› görünce elini uzat›p
onlardan kendisini iyileﬂtirmelerini rica etti.
6 Ve öyle oldu ki Alma onun
elini tutup ona: “Mesih’in kurtarma gücüne inan›yor musun?” dedi.
7 Ve Zeezrom cevap verip:
“Evet, ö¤retti¤iniz sözlerin hepsine inan›yorum” dedi.
8 Ve Alma ﬂöyle dedi: E¤er sen,
Mesih’in fidye ile kurtar›ﬂ›na
inan›yorsan, iyileﬂebilirsin.
9 Ve Zeezrom: “Evet, söyledi-
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¤iniz sözlere göre inan›yorum”
dedi.
10 Ve o zaman Alma ﬂöyle
diyerek Tanr›’ya yakard›: Ey
Tanr›m›z Rab, bu adama merhamet et ve onu Mesih’e olan
inanc›na göre iyileﬂtir.
11 Ve Alma bu sözleri söyler
söylemez, Zeezrom s›çray›p
aya¤a kalkt› ve yürümeye baﬂlad›; ve bu herkesi büyük bir
ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ratt›; ve bunun
haberi Sidom ülkesinin her taraf›na yay›ld›.
12 Ve Alma Zeezrom’u Rab’be
vaftiz etti; ve Zeezrom, o andan itibaren halka vaaz etmeye
baﬂlad›.
13 Ve Alma, Sidom ülkesinde
bir Kilise kurdu ve vaftiz olmay›
arzu eden herkesi Rab’be vaftiz
etmek üzere ülkede rahipler ve
ö¤retmenler atad›.
14 Ve öyle oldu ki onlar›n say›s› çoktu; çünkü onlar Sidom
çevresindeki bütün bölgelerden topluca geldiler ve vaftiz
oldular.
15 Fakat Ammoniha ülkesindeki halka gelince, onlar yine
kat› yürekli ve dik kafal› bir
halk olarak kald›lar ve günahlar›ndan tövbe etmeyip Alma
ve Amulek’in gücünü ﬂeytana
yüklediler; çünkü onlar Nehor
tarikat›n›n üyesiydiler ve kendi
günahlar›ndan tövbe etmeye
inanm›yorlard›.
16 Ve öyle oldu ki Alma ve
Amulek; Amulek, Tanr›’n›n
sözü u¤runa Ammoniha ülkesindeki bütün alt›n ve gümüﬂünü ve de¤erli eﬂyalar›n› terk
etmiﬂti; bir zamanlar arkadaﬂlar›
olan kiﬂiler taraf›ndan ve ayr›ca
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babas› ve akrabalar› taraf›ndan
reddedilmiﬂti.
17 Bu yüzden Alma, Sidom’da
Kilise’yi kurduktan sonra
büyük bir duraklama gördü;
evet, halk›n yüre¤indeki gurur
durmuﬂ ve onlar Tanr›’n›n
önünde kendilerini alçaltmaya
baﬂlam›ﬂlard›; ve onlar Tanr›’ya
ibadet etmek için kutsal s›¤›naklar›nda, suna¤›n önünde
bir araya toplanmaya baﬂlad›lar;
ﬂeytandan, ölümden ve y›k›mdan kurtulabilmek için daima
uyan›k durup dua ediyorlard›.
18 ﬁimdi söyledi¤im gibi, Alma
bütün bunlar› gördükten sonra,
bundan dolay› Amulek’i yan›na
al›p Zarahemla ülkesine geldi
ve onu kendi evine götürdü;
ve ona bu s›k›nt›l› günlerinde
yard›m ederek onu Rab’de
kuvvetlendirdi.
19 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
onuncu y›l› sona ermiﬂ oldu.
16. BÖLÜM
Lamanl›lar, Ammoniha halk›n› yok
eder — Zoram, Nefililer’i Lamanl›lar’a karﬂ› zafere götürür — Alma’yla Amulek ve baﬂka birçok
kiﬂi sözü vaaz ederler — Dirildikten sonra Mesih’in Nefililer’e
görünece¤ini ö¤retirler. m.ö. tahminen 81–77 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
on birinci y›l›nda, ikinci ay›n
beﬂinci gününde, Zarahemla
ülkesinde çok huzur dolu günler yaﬂanm›ﬂ, on birinci y›l›n
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ikinci ay›n›n beﬂinci gününe
kadar olan belli say›daki y›llarda ne bir savaﬂ ne de bir çekiﬂme
olmuﬂtu; ülkenin her yan›nda
bir savaﬂ ç›¤l›¤› duyuldu.
2 Çünkü iﬂte, Lamanl›lar’›n ordular› çöl taraf›ndan ülke s›n›rlar›na, hatta Ammoniha ﬂehrine
girip halk› öldürmeye ve ﬂehri
yak›p y›kmaya baﬂlad›lar.
3 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Nefililer onlar› ülkeden kovmak için
yeterince büyük bir ordu ç›karamadan, onlar Ammoniha
ﬂehrinde olan halk› ve ayr›ca
Nuh s›n›r› yak›nlar›ndaki baz›
kiﬂilerini öldürmüﬂler ve di¤erlerini de tutsak al›p çöle
götürmüﬂlerdi.
4 ﬁimdi öyle oldu ki Nefililer
tutsak al›n›p çöle kaç›r›lanlar›
kurtarmak istiyordu.
5 Bu yüzden, Nefili ordular›n›n
baﬂ›na baﬂkomutan seçilen kiﬂi
(ve onun ad› Zoram’d› ve onun
Lehi ve Aha ad›nda iki o¤lu vard›) — ﬂimdi Zoram ve onun iki
o¤lu, Alma’n›n Kilise’nin yüksek rahibi oldu¤unu biliyorlard›
ve onda peygamberlik ruhu oldu¤unu duymuﬂlard›; bu yüzden ona gittiler ve Lamanl›lar
taraf›ndan tutsak al›nan kardeﬂlerini aramak için Rab’bin çölde
nereye gitmelerini istedi¤ini
ondan ö¤renmek istediler.
6 Ve öyle oldu ki Alma
bu konuyu Rab’be sordu. Ve
Alma geri dönüp onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte, Lamanl›lar güney
çölündeki Manti ülkesinin s›n›rlar›n›n ilerisinde olan Sidon ›rma¤›ndan geçeceklerdir. Ve iﬂte
orada Sidon ›rma¤›n›n do¤usunda onlarla karﬂ›laﬂacaks›n›z;
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ve Rab, Lamanl›lar taraf›ndan
tutsak al›nan kardeﬂlerinizi orada size teslim edecektir.
7 Ve öyle oldu ki Zoram ve
onun o¤ullar› ordular›yla Sidon
›rma¤›n› geçerek Manti s›n›rlar›ndan ileriye, Sidon ›rma¤›n›n
do¤u yakas›ndaki güney çölüne do¤ru hareket ettiler.
8 Ve onlar Lamanl› ordular›n›n
üzerine sald›rd›lar ve Lamanl›lar da¤›t›l›p çöle do¤ru sürüldü;
ve Lamanl›lar taraf›ndan tutsak al›nan kardeﬂlerini ald›lar
ve tutsak al›nanlar›n aras›nda
kay›p bir kiﬂi bile yoktu. Ve onlar kardeﬂlerinin yard›m›yla
tekrar kendi topraklar›n›n sahibi oldular.
9 Ve böylece hakimlerin on birinci y›l› sona erdi; Lamanl›lar
ülkeden kovulmuﬂ ve Ammoniha halk› yok olmuﬂtu; evet,
Ammonihal›lar’›n aras›nda yaﬂayan herkes öldürülmüﬂtü; ve
ayn› zamanda büyüklü¤ünden
dolay› Tanr› bile y›kamaz dedikleri koca ﬂehirleri de yerle
bir olmuﬂtu.
10 Fakat iﬂte, bir gün içinde
ﬂehirleri ›ss›z b›rak›ld› ve onlar›n cesetleri köpekler ve çöldeki vahﬂî hayvanlar taraf›ndan
parçaland›.
11 Yine de onlar›n ölü bedenleri topra¤›n üzerinde günlerce
üst üste y›¤›l› kald› ve üzerleri
ince bir toprak örtüsü ile örtüldü. Ve ﬂimdi onlar›n kokusu o
kadar kötüydü ki halk, Ammoniha ülkesini mülk edinmek
için oraya uzun y›llar girmedi.
Ve buraya Nehorlar’›n Enkaz›
ad› verildi; çünkü onlar yaﬂam›na son verilen Nehor’un tarika-
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t›ndand›lar; ve onlar›n ülkeleri
›ss›z kald›.
12 Ve Lamanl›lar, Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin on dördüncü y›l›na dek
Nefililer’e karﬂ› bir daha savaﬂmaya gelmediler. Ve böylece
Nefi halk› bütün ülkede üç y›l
boyunca sürekli huzur içinde
yaﬂad›.
13 Ve Alma’yla Amulek gidip
halka, Yahudi adetlerine göre
inﬂa edilmiﬂ olan tap›naklar›nda, kutsal s›¤›naklar›nda ve
ayr›ca sinagoglar›nda tövbe
vaaz ettiler.
14 Ve sözlerini duymak isteyen herkese hiçbir ayr›m yapmadan Tanr›’n›n sözünü sürekli
aç›klad›lar.
15 Ve böylece Alma ile Amulek ve ayr›ca bu iﬂ için seçilmiﬂ
daha niceleri ülkenin her yan›nda sözü vaaz etmek için
ilerlediler. Ve Kilise’nin ülkenin her yan›nda, çevredeki
bütün bölgelerde, bütün Nefi
halk› aras›nda kurulmas› yayg›n bir hale geldi.
16 Ve onlar›n aras›nda hiçbir
eﬂitsizlik yoktu; Rab, insançocuklar›n›n zihinlerini haz›rlamak
için ya da onlar›n yüreklerini,
kendisinin gelece¤i zamanda
onlar›n aras›nda ö¤retilecek
olan sözleri kabul etmeye haz›rlamak için Ruhu’nu bütün
ülkenin üzerine döktü —
17 Öyle ki onlar söze karﬂ›
yüreklerini kat›laﬂt›rmas›nlar
ve inanmayarak y›k›ma gitmeye devam etmesinler, ama
sözü sevinçle ve gerçek asmaya
aﬂ›lanm›ﬂ olan bir dal gibi
kabul etsinler diye; böylece
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Tanr›lar› Rab’bin rahat›na kavuﬂabilirler.
18 ﬁimdi halk›n aras›na giden
bu rahipler, her türlü yalanlara
ve hilelere ve k›skançl›klara ve
kavgalara ve düﬂmanl›klara ve
küfürlere ve h›rs›zl›¤a, soygunculu¤a, ya¤malamaya, öldürmeye, zina iﬂlemeye ve her türlü
ﬂehvete karﬂ› vaaz ederek, bu
tür ﬂeylerin bulunmamas› gerekti¤ini duyurdular —
19 Yak›nda olacak olan olaylar›
aç›klad›lar; evet, Tanr›’n›n O¤lu’nun geliﬂi, O’nun ac›lar› ve
ölümü ve ayn› zamanda ölülerin
diriliﬂi hakk›nda konuﬂtular.
20 Ve halk›n ço¤u Tanr›’n›n
O¤lu’nun gelece¤i yer hakk›nda
sorular sordu; ve onlara, dirildikten sonra O’nun kendilerine
görünece¤i ö¤retildi; ve halk
bunu büyük bir sevinç ve
memnuniyetle dinledi.
21 Ve ﬂimdi Kilise ülkenin her
yan›nda kurulduktan sonra —
Kilise, ﬂeytana karﬂ› zafer kazanm›ﬂt› ve Tanr›’n›n sözü bütün
ülkede kendi safl›¤›nda vaaz
ediliyor ve Rab bereketlerini
halk›n üzerine ya¤d›r›yordu —
Nefi halk› üzerindeki hakimler
yönetiminin on dördüncü y›l›
böylece sona erdi.
Tanr› sözü u¤runa krall›k haklar›n› reddeden ve Nefi ülkesine
Lamanl›lar’a sözü vaaz etmek
için ç›kan Mosiya’n›n o¤ullar›n›n baﬂ›ndan geçenler; onlar›n
çektikleri ac›lar ve kurtuluﬂlar› — Alma’n›n kay›tlar›na göre.
17. Bölüm’ün baﬂ›ndan
27. Bölüm’ün sonuna kadar.
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17. BÖLÜM
Mosiya’n›n o¤ullar› peygamberlik
ve vahiy ruhuna sahiptir—Lamanl›lar’a sözü bildirmek için ayr› ayr›
kendi yollar›na giderler—Ammon,
‹smail ülkesine gider ve Kral Lamoni’nin hizmetkâr› olur — Ammon
kral›n sürülerini kurtar›r ve Sebus
sular›nda onun düﬂmanlar›n› öldürür. 1–3 ayetler m.ö. tahminen 77
y›l›, 4.ayet m.ö. tahminen 91–77
y›llar› ve 5–39 ayetler m.ö. tahminen 91 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma,
Gideyon ülkesinden güneye,
Manti ülkesine do¤ru yolculuk
ederken, iﬂte, Zarahemla ülkesine do¤ru yolculuk etmekte
olan Mosiya’n›n o¤ullar›yla
karﬂ›laﬂ›nca çok ﬂaﬂ›rd›.
2 ﬁimdi bu Mosiya’n›n o¤ullar› mele¤in Alma’ya ilk göründü¤ü zaman onunla beraberdi;
bu yüzden Alma, kardeﬂlerini
gördü¤ü için çok sevindi; ve
onun sevincini daha da artt›ran
onlar›n hâlâ Rab’de kardeﬂleri
olmas›yd›; evet ve onlar gerçe¤in bilgisiyle güçlenmiﬂlerdi;
çünkü sa¤lam anlay›ﬂl› insanlard› ve Tanr›’n›n sözünü bilebilmek için kutsal yaz›lar› gayretle incelemiﬂlerdi.
3 Fakat yapt›klar› bu kadarla
kalm›yordu; onlar kendilerini
çok duaya ve oruca adam›ﬂlard›;
bu yüzden peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna sahiptiler;
ve ö¤rettikleri zaman Tanr›’n›n
kuvveti ve yetkisi ile ö¤rettiler.
4 Ve onlar on dört y›ld›r Tanr›’n›n sözünü Lamanl›lar’›n
aras›nda ö¤retmiﬂlerdi ve birçok
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kiﬂiyi gerçe¤in bilgisine getirerek çok baﬂar›l› olmuﬂlard›; evet,
onlar›n sözlerinin gücü sayesinde pek çok kiﬂi Tanr›’n›n suna¤›
önüne O’nun ad›n› ça¤›rmaya
ve O’nun önünde günahlar›n›
itiraf etmeye getirilmiﬂti.
5 ﬁimdi yolculuklar› esnas›nda onlar›n baﬂlar›na gelenler
ﬂunlard›r; çünkü çok s›k›nt›
çekmiﬂlerdi; hem bedenen hem
de zihinsel yönden açl›k, susuzluk ve yorgunluk gibi birçok ﬂeye katlan›p ruhen çok
çabalam›ﬂlard›.
6 ﬁimdi onlar›n ç›kt›¤› yolculuklar ﬂunlard›: Hakimler’in
ilk y›l›nda, babalar› Mosiya’ya
veda ettiler ve babalar›n›n onlar›n üzerine ba¤›ﬂlamak istedi¤i
krall›¤› (ve halk›n iste¤i de
buydu) reddettiler.
7 Buna ra¤men Zarahemla ülkesinden ayr›ld›lar ve k›l›çlar›n› ve m›zraklar›n› ve yaylar›n›
ve oklar›n› ve sapanlar›n› yanlar›nda götürdüler; ve bunu
çölde kendilerine yiyecek temin
edebilmek için yapt›lar.
8 Ve böylece Nefi ülkesine
gidip Lamanl›lar’a Tanr›’n›n
sözünü vaaz etmek için seçmiﬂ
olduklar› kiﬂilerle çöle do¤ru
yola ç›kt›lar.
9 Ve öyle oldu ki çölde günlerce yolculuk ettiler ve Rab’bin,
Ruhu’nun bir parças›n›n kendileri ile gitmesine ve onlarla
kalmas›na izin vermesi için çok
oruç tutup dua ettiler; böylece
imkân olursa, kardeﬂleri Lamanl›lar’› gerçe¤in bilgisine ve
atalar›n›n do¤ru olmayan geleneklerinin ne kadar kötü oldu¤unun bilgisine getirebilmek
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için Tanr›’n›n elinde bir araç
olabilirlerdi.
10 Ve öyle oldu ki Rab, onlar›
Ruhu ile ziyaret etti ve onlara:
“Teselli olun!” dedi. Ve onlar
da teselli oldular.
11 Ve Rab ayr›ca onlara ﬂöyle
dedi: Kardeﬂleriniz Lamanl›lar’›n aras›na gidip sözümü tan›t›n;
ama onlara Ben’de iyi örnek
olabilmeniz için çekti¤iniz s›k›nt›lara katlan›p sab›rl› olacaks›n›z ve Ben, sizi birçok can›n
kurtulmas› için elimde bir araç
yapaca¤›m.
12 Ve öyle oldu ki Mosiya’n›n
o¤ullar›n›n ve ayr›ca onlarla
birlikte olanlar›n yürekleri Tanr›’n›n sözünü Lamanl›lar’a gidip
bildirmek için cesarete geldi.
13 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ülkesinin s›n›rlar›na
vard›klar›nda, hasatlar›n›n sonunda tekrar buluﬂmak üzere
Rab’be emanet olup birbirlerinden ayr›ld›lar ve herkes kendi
yolunu tuttu; çünkü üstlendikleri görevin büyük oldu¤una
inan›yorlard›.
14 Ve ﬂüphesiz bu büyük bir
görevdi; çünkü onlar Tanr›’n›n
sözünü vahﬂî, kat› ve zalim bir
halka, Nefililer’i öldürmekten
ve onlar› soyup ya¤malamaktan zevk alan bir halka vaaz etmeyi üstlenmiﬂlerdi; ve onlar›n
yürekleri zenginliklerde, yani
alt›nda, gümüﬂte ve de¤erli
taﬂlardayd›; ama onlar bu ﬂeyleri cinayet iﬂleyerek ve ya¤malayarak elde etmek istiyorlard›; yani bu ﬂeyleri kazanmak
için kendi elleriyle çal›ﬂmak
istemiyorlard›.
15 Böylece onlar çok tembel bir
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ulus olmuﬂlard›; ço¤u putlara
tap›yordu ve atalar›n›n gelenekleri yüzünden Tanr›’n›n laneti
üzerlerine düﬂmüﬂtü; yine de
tövbe ﬂart›yla Rab’bin vaadleri
onlara sunuldu.
16 Bu yüzden, Mosiya’n›n
o¤ullar›n›n üstlenmiﬂ oldu¤u
görevin nedeni buydu; belki
onlar› tövbeye getirebilirlerdi;
belki de onlara fidye ile kurtuluﬂ plan›n› ö¤retebilirlerdi.
17 Bu yüzden birbirlerinden
ayr›l›p onlar›n aras›na gittiler;
herkes kendisine verilen Tanr›’n›n sözüne ve gücüne göre
yaln›z baﬂ›na gitti.
18 ﬁimdi Ammon onlar›n baﬂkan›yd›, daha do¤rusu onlar›n
ihtiyaçlar›na bakan oydu ve ayr›lmadan önce onlar› ayr› ayr›
görev yerlerine göre kutsay›p
Tanr› sözünü onlara aç›klad›ktan ya da onlara hizmette bulunduktan sonra onlardan ayr›ld›;
ve böylece onlar bütün ülkeyi
kapsayan ayr› ayr› yolculuklar›na baﬂlad›lar.
19 Ve Ammon ‹smail ülkesine
gitti; bu topraklar ayn› zamanda Lamanl› olmuﬂ olan ‹smail
o¤ullar›n›n ad›n› taﬂ›yordu.
20 Ve Ammon ‹smail ülkesine
girdi¤inde, ellerine düﬂen her
Nefili’yi ba¤lay›p onlar› kral›n
huzuruna ç›karmak Lamanl›lar’›n adeti oldu¤u için onu
al›p ba¤lad›lar; ve böylece onlar› öldürmek veya onlar› tutsak
olarak tutmak veya onlar› hapse
atmak ya da onlar› ülkesinden
kovmak kral›n keyfine ve iste¤ine göre kendi zevkine kalm›ﬂt›.
21 Ve Ammon, ‹smail ülkesinin baﬂ›ndaki kral›n huzuruna

Alma 17:22–33
ç›kar›ld›; ve onun ad› Lamoni’ydi; ve o, ‹smail soyundan
geliyordu.
22 Ve kral, Ammon’dan onun
iste¤inin bu ülkede Lamanl›lar’›n aras›nda ya da halk› aras›nda
yaﬂamak olup olmad›¤›n› sordu.
23 Ve Ammon ona: “Evet, bu
halk›n aras›nda bir süre kalmak
istiyorum; evet ve belki de ölece¤im güne kadar kal›r›m” dedi.
24 Ve öyle oldu ki Kral Lamoni, Ammon’dan çok memnun
kald› ve onun iplerinin çözülmesini emretti; ve Ammon’un,
k›zlar›ndan birisiyle evlenmesini istedi.
25 Fakat Ammon ona: “Hay›r,
ben sizin hizmetkâr›n›z olmak
istiyorum” dedi. Bunun üzerine Ammon, Kral Lamoni’nin
hizmetkârlar›ndan biri oldu. Ve
öyle oldu ki Ammon, Lamanl›lar’›n adetlerine göre Lamoni’nin sürülerine bakmak üzere
di¤er hizmetkârlar›n aras›na
gönderildi.
26 Ve üç gün kral›n hizmetinde bulunduktan sonra, Lamanl› hizmetkârlarla beraber onlar›n
sürüleriyle Sebus suyu denilen
suyun oldu¤u yere giderken;
ve Lamanl›lar’›n hepsi sürülerini su içmeleri için buraya
getirirlerdi —
27 Dolay›s›yla Ammon ve
kral›n hizmetkârlar› sürülerini
bu suyun oldu¤u yere do¤ru
sürerken, iﬂte, sürülerine su veren Lamanl› bir gurup kalk›p
Ammon’un ve kral›n hizmetkârlar›n›n sürülerini da¤›tt›lar;
ve sürüleri öyle da¤›tt›lar ki
hayvanlar her tarafa kaçt›.
28 ﬁimdi kral›n hizmetkârlar›
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ﬂöyle diyerek söylenmeye baﬂlad›lar: ﬁimdi kral, kardeﬂlerimizi
öldürdü¤ü gibi bizi de öldürecek; çünkü kardeﬂlerimizin sürüleri de bu adamlar›n yapt›¤›
kötülük yüzünden da¤›lm›ﬂt›.
Ve onlar feci bir ﬂekilde a¤lamaya baﬂlay›p: “‹ﬂte, sürülerimiz
çoktan da¤›ld›” dediler.
29 ﬁimdi onlar öldürülme korkusuyla a¤l›yorlard›. ﬁimdi
Ammon bunu görünce, içinden
yüre¤i sevinçle doldu; çünkü,
dedi o, bu sürüleri krala iade
ederek gücümü ya da içimdeki
gücü bu hizmetkâr arkadaﬂlar›ma gösterece¤im; böylece bu
hizmetkâr arkadaﬂlar›m›n kalbini kazan›p onlar› sözlerime
inand›rabilirim.
30 Ve ﬂimdi bunlar Ammon’un, kardeﬂleri sayd›¤› kiﬂilerin
üzüntülerini gördü¤ü zamanki
düﬂünceleriydi.
31 Ve öyle oldu ki onlar›n gönlünü söyledi¤i ﬂu sözlerle ald›:
Kardeﬂlerim, sevinin! Haydi
sürüleri aramaya gidelim ve
onlar› toplay›p suyun oldu¤u
yere getirelim; ve böylece sürüleri kral için koruyaca¤›z, o da
bizi öldürmeyecektir.
32 Ve öyle oldu ki onlar sürüleri aramaya gittiler ve Ammon’u
izlediler; ve çok çabuk hareket
edip kral›n sürülerini çevirdiler
ve onlar› tekrar suyun oldu¤u
yere toplad›lar.
33 Ve o adamlar onlar›n sürülerini da¤›tmak için tekrar durdular; fakat Ammon kardeﬂlerine:
“Sürülerin etraf›n› çevirin ki
kaçmas›nlar; ve ben gidip sürülerimizi da¤›tan bu adamlarla
mücadele edece¤im” dedi.
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34 Bu yüzden onlar Ammon’un emretti¤i ﬂekilde hareket
ettiler; ve Ammon gidip Sebus
suyunun baﬂ›nda dikilenlerle
mücadele etmek için durdu; ve
onlar›n say›s› az de¤ildi.
35 Bu yüzden onlar Ammon’dan korkmuyorlard›; çünkü
kendi adamlar›ndan birinin onu
istedi¤i gibi öldürebilece¤ini
san›yorlard›; çünkü onlar Rab’bin, Mosiya’ya o¤ullar›n› onlar›n elinden kurtaraca¤›na dair
vermiﬂ oldu¤u sözü bilmiyorlard›; Rab hakk›nda da hiçbir
ﬂey bilmiyorlard›; bu yüzden
kardeﬂlerinin mahvolmas›ndan
büyük zevk al›yorlard›; ve bu
nedenle kral›n sürülerini da¤›tmak için durdular.
36 Fakat Ammon ç›k›p sapan›yla onlara taﬂ f›rlatmaya baﬂlad›; evet, çok büyük bir güçle
onlar›n aras›na sapan›yla taﬂlar
ya¤d›rd›; ve böylece onlar›n belli bir say›s›n› öldürdü; öyle ki
onlar Ammon’un gücünü görünce ﬂaﬂ›rmaya baﬂlad›lar;
ancak kardeﬂleri öldürüldü¤ü
için öfkelendiler ve Ammon’u
öldürmeye kararl›yd›lar; bu
yüzden ona taﬂlar›yla vuramayacaklar›n› görünce, topuz sopalarla onu öldürmeye geldiler.
37 Fakat iﬂte Ammon kendisine
vurmak için sopas›n› kald›ran
her adam›n kolunu k›l›c›yla
kesti; çünkü, k›l›c›n›n a¤z›yla
kollar›n› keserek onlar›n darbelerine öyle karﬂ› koydu ki onlar
ﬂaﬂk›nl›k içinde onun önünden
kaçmaya baﬂlad›lar; evet ve
onlar›n say›s› az de¤ildi; ve
Ammon, kolunun gücüyle onlar›n kaçmalar›na neden oldu.
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38 ﬁimdi onlar›n alt›s› sapanla
öldürülmüﬂtü; fakat k›l›c›yla
liderlerinden baﬂka kimseyi
öldürmedi; ve kendisine karﬂ›
kalkan kollar›n hepsini kesti ve
onlar az de¤ildi.
39 Ve Ammon onlar› uza¤a
sürdükten sonra geri döndü; ve
sürülerine su verip onlar› tekrar
kral›n otla¤›na getirdiler; ve
daha sonra da Ammon’u öldürmek isteyenlerin, onun k›l›c›yla
kesilmiﬂ kollar›n› taﬂ›yarak kral›n huzuruna girdiler; ve bunlar
kral›n huzuruna yapt›klar›n›n
bir kan›t› olarak getirilmiﬂti.
18. BÖLÜM
Kral Lamoni, Ammon’un Büyük
Ruh oldu¤unu zanneder — Ammon, krala Yarat›l›ﬂ hakk›nda,
Tanr›’n›n insanlarla olan iliﬂkileri
hakk›nda ve Mesih’in arac›l›¤›yla
gelecek olan fidye ile kurtuluﬂ hakk›nda ö¤retir — Lamoni inan›r ve
sanki ölü gibi yere serilir. m.ö.
tahminen 90 y›l›.
Ve öyle oldu ki Kral Lamoni,
hizmetkârlar›na bu olayla ilgili
gördükleri ﬂeyler hakk›nda durup tan›kl›k etmelerini emretti.
2 Ve onlar›n hepsi gördükleri
ﬂeyler hakk›nda tan›kl›kta bulunduktan sonra, Kral Lamoni,
Ammon’un kendi sürülerini
koruyarak gösterdi¤i sadakatini ve ayn› zamanda onu öldürmek isteyenlere karﬂ› büyük
bir güçle mücadele etti¤ini ö¤renince son derece ﬂaﬂ›r›p ﬂöyle dedi: Bu kuﬂkusuz insandan
çok daha üstün bir ﬂey! ‹ﬂte bu,
iﬂledikleri cinayetler yüzünden

Alma 18:3–12
bu halk›n üzerine böylesine
büyük cezalar gönderen Büyük
Ruh de¤il midir?
3 Ve onlar krala ﬂöyle diyerek
cevap verdiler: Onun Büyük
Ruh veya bir insan olup olmad›¤›n› bilmiyoruz; fakat ﬂu kadar›n› biliyoruz ki kral›n düﬂmanlar›
onu öldüremez; o bizimle beraber oldu¤u sürece, onun ustal›¤›
ve büyük gücünden dolay› kral›n sürülerini da¤›tamazlar; bu
yüzden, biz onun kral›n dostu
oldu¤unu biliyoruz. Ve ﬂimdi,
ey kral, biz bir insan›n bu kadar
büyük bir güce sahip olabilece¤ine inanm›yoruz; çünkü onun
öldürülemeyece¤ini biliyoruz.
4 Ve ﬂimdi, kral bu sözleri iﬂitince, onlara ﬂöyle dedi: ﬁimdi
ben onun Büyük Ruh oldu¤unu
biliyorum; ve kardeﬂlerinizi öldürdü¤üm gibi sizi öldürmeyeyim diye, O ﬂimdi hayatlar›n›z›
kurtarmak için gökten inmiﬂtir.
ﬁimdi, atalar›m›z›n sözünü etti¤i Büyük Ruh budur.
5 ﬁimdi bu, Lamoni’nin babas›ndan ona aktar›lan bir adetti;
öyle ki Büyük bir Ruh vard›.
Her ne kadar Büyük Ruh’a inansalar da, yapt›klar› her ﬂeyin
do¤ru oldu¤una inan›yorlard›;
yine de Lamoni kendi hizmetkârlar›n› öldürmekle bir hata
iﬂlemiﬂ olmaktan korkarak, çok
korkmaya baﬂlad›.
6 Çünkü kardeﬂleri onlar›n
sürülerini suyun baﬂ›nda da¤›tt›klar› için onlar›n birço¤unu öldürmüﬂtü; ve böylece,
onlar sürülerini da¤›tt›rd›klar›
için öldürülmüﬂlerdi.
7 ﬁimdi Sebus sular›n›n bulundu¤u yerde durup halk›n
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sürülerini da¤›tmak bu Lamanl›lar’›n adetiydi; böylece da¤›lan hayvanlar›n ço¤unu kendi
topraklar›na sürüyorlard›; bu
kendi aralar›ndaki ya¤mac›l›¤›n bir yoluydu.
8 Ve öyle oldu ki Kral Lamoni
hizmetkârlar›na ﬂöyle diyerek
sordu: Böylesine büyük bir güce
sahip olan bu adam nerededir?
9 Ve onlar ona: “‹ﬂte, sizin atlar›n›za yem veriyor” dediler.
ﬁimdi kral hizmetkârlar›na sürülerinin suya götürülme vaktinden önce atlar›n› ve arabalar›n› haz›rlay›p kendisini Nefi
ülkesine götürmelerini emretmiﬂti; çünkü bütün ülkenin kral›
olan Lamoni’nin babas› taraf›ndan Nefi ülkesinde büyük
bir ziyafet veriliyordu.
10 ﬁimdi Kral Lamoni, Ammon’un, kendisinin at ve arabalar›n› haz›rlad›¤›n› duyunca,
Ammon’un sadakatinden dolay› daha da ﬂaﬂ›r›p ﬂöyle dedi:
Kuﬂkusuz, bütün hizmetkârlar›m›n aras›nda bu adam kadar
böylesine sad›k hiçbir hizmetkâr›m olmad›; çünkü emirlerimin hepsini hat›rlay›p yerine
getiriyor.
11 ﬁimdi ben kesinlikle biliyorum ki Büyük Ruh budur; ve
onun içeri yan›ma gelmesini
diliyorum, ama buna cesaret
edemiyorum.
12 Ve öyle oldu ki Ammon,
kral ve hizmetkârlar› için atlar›
ve arabalar› haz›rlad›ktan sonra, içeri kral›n yan›na gitti ve
kral›n benzinin de¤iﬂmiﬂ oldu¤unu gördü; bu yüzden onun
huzurundan çekilip geri dönmek üzereydi.
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13 Ve kral›n hizmetkârlar›ndan
biri ona: “Rabbana” dedi. Bunun anlam› güçlü veya büyük
kral demektir; çünkü onlar krallar›n›n güçlü olduklar›na inan›yorlard›; ve ona: “Rabbana, kral
kalman›z› diliyor“ dedi.
14 Bu yüzden, Ammon krala
do¤ru dönüp ona: “Ey kral, sizin için ne yapmam› istersiniz?”
dedi. Ve kral, kendi zamanlar›na göre bir saat boyunca ona
yan›t vermedi; çünkü ona ne
diyece¤ini bilmiyordu.
15 Ve öyle oldu ki Ammon
tekrar ona: “Yapmam› istedi¤iniz bir ﬂey var m›?” dedi. Fakat
kral ona cevap vermedi.
16 Ve öyle oldu ki Ammon,
Tanr›’n›n Ruhu’yla dolu oldu¤u için kral›n düﬂündüklerini
anlad›. Ve ona ﬂöyle dedi: Hizmetkârlar›n›z› ve sürülerinizi
koruyup, sapan ve k›l›ç ile onlar›n kardeﬂlerinden yedisini
öldürdü¤ümü ve sürülerinizi
ve hizmetkârlar›n›z› korumak
için di¤erlerinin de kollar›n›
kesti¤imi duydu¤unuz için mi;
iﬂte sizi ﬂaﬂ›rtan bu mudur?
17 Size derim ki sizi bu kadar
çok ﬂaﬂ›rtan sebep nedir? ‹ﬂte,
ben sadece bir insan›m ve sizin
hizmetkâr›n›z›m; bu yüzden
istedi¤iniz do¤ru olan her ﬂeyi
yapar›m.
18 ﬁimdi kral bu sözleri duyunca yine ﬂaﬂ›r›p kald›; çünkü
Ammon’un, düﬂüncelerini anlad›¤›n› fark etti; yine de Kral
Lamoni a¤z›n› aç›p ona: “Siz
kimsiniz? Siz her ﬂeyi bilen o
Büyük Ruh musunuz?” dedi.
19 Ammon cevap verip: “De¤ilim” dedi.
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20 Ve kral ona ﬂöyle dedi: Siz
benim yüre¤imden geçenleri
nas›l biliyorsunuz? Çekinmeden
konuﬂun ve bana bunlar› anlat›n; ve ayr›ca bana sürülerimi
da¤›tan kardeﬂlerimi hangi güçle öldürdü¤ünüzü ve onlar›n
kollar›n› nas›l kesti¤inizi de
anlat›n —
21 Ve ﬂimdi, e¤er siz bana
bunlar› anlat›rsan›z, ben de
size diledi¤iniz her ﬂeyi verece¤im; ve e¤er gerekirse ordular›mla sizi koruyaca¤›m; fakat
sizin onlar›n hepsinden daha
güçlü oldu¤unuzu biliyorum;
yine de benden ne isterseniz,
size ba¤›ﬂlayaca¤›m.
22 ﬁimdi Ammon ak›ll› ama
kimseye zarar› dokunmayan bir
kiﬂi oldu¤u için Lamoni’ye: “Bu
ﬂeyleri hangi güçle yapt›¤›m›
size söylersem sözlerimi dinler
misiniz? Ve sizden istedi¤im
ﬂey budur!” dedi.
23 Ve kral ona ﬂöyle diyerek
cevap verdi: Evet, söyleyece¤iniz her ﬂeye inanaca¤›m. Ve
böylece kurnazca düﬂüncelere
yakaland›.
24 Ve Ammon cesaretle ona
konuﬂmaya baﬂlad› ve ona:
“Tanr›’n›n var oldu¤una inan›yor musunuz?” dedi.
25 Ve kral cevap verip ona:
“Bunun ne demek oldu¤unu
bilmiyorum” dedi.
26 Ve o zaman Ammon:
“Büyük Ruh’un var oldu¤una
inan›yor musunuz?” dedi.
27 Ve o da: “Evet” dedi.
28 Ve Ammon: “Bu Tanr›’d›r”
dedi. Ve Ammon tekrar ona:
“Tanr› olan bu Büyük Ruh’un
cennetteki ve yeryüzündeki her
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ﬂeyi yaratt›¤›na inan›yor musunuz?” dedi.
29 Ve kral: “Evet, O’nun yeryüzündeki her ﬂeyi yaratt›¤›na
inan›yorum; fakat cennetleri
bilmiyorum” dedi.
30 Ve Ammon ona: “Cennetler, Tanr›’n›n ve O’nun bütün
kutsal meleklerinin yaﬂad›¤›
bir yerdir” dedi.
31 Ve Kral Lamoni: “Oras› yeryüzünün üzerinde mi?” dedi.
32 Ve Ammon ﬂöyle dedi: Evet
ve O yukar›dan bütün insançocuklar›na bakar ve onlar›n
yüreklerinden geçen her düﬂünceyi ve niyeti bilir; çünkü
onlar›n hepsi baﬂlang›çtan beri
O’nun eliyle yarat›lm›ﬂt›r.
33 Ve Kral Lamoni: “Söyledi¤iniz bu ﬂeylerin hepsine inan›yorum. Siz, Tanr› taraf›ndan
m› gönderildiniz?” dedi.
34 Ammon ona: “Ben bir insan›m” dedi. Ve insan baﬂlang›çta
Tanr›’n›n suretinde yarat›ld›; ve
ben O’nun Kutsal Ruh’u taraf›ndan bu ﬂeyleri bu halka ö¤retmek için ça¤r›ld›m; böylece
onlar do¤ru ve gerçek olan ﬂeyleri ö¤renebilsinler diye.
35 Ve bu Ruh’un bir parças›
benim içimde yaﬂ›yor; Tanr›’ya
olan iman ve arzuma göre bana
bilgi ve ayr›ca güç veriyor.
36 ﬁimdi Ammon bu sözleri
söyledikten sonra dünyan›n yarat›l›ﬂ›ndan ve ayr›ca Adem’in
yarat›l›ﬂ›ndan baﬂlayarak insan›n düﬂüﬂüyle ilgili her ﬂeyi ona
anlatt›; ve hatta atalar› Lehi’nin
Yeruﬂalem’i terk etti¤i zamana
kadar peygamberler taraf›ndan
bildirilmiﬂ olan halk›n kay›tlar›n› ve kutsal yaz›lar›n› ayr›nt›l›
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bir ﬂekilde anlat›p onun önüne
koydu.
37 Ve Ammon ayr›ca onlara
(çünkü bunlar› krala ve onun
hizmetkârlar›na anlat›yordu)
atalar›n›n çöldeki bütün yolculuklar›n›, açl›k ve susuzluk
yüzünden çektikleri bütün ac›lar› ve yapt›klar› büyük iﬂleri
ve buna benzer ﬂeyleri ayr›nt›lar›yla anlatt›.
38 Ve onlara ayr›ca Laman ile
Lemuel’in ve ‹smail’in o¤ullar›n›n isyanlar› hakk›nda tek tek
anlatt›; evet, onlar›n ç›kard›¤›
isyanlar›n hepsini onlara anlatt›;
ve onlara Lehi’nin Yeruﬂalem’i
terk etti¤i zamandan o ana kadar tutulan bütün kay›tlar› ve
kutsal yaz›lar› aç›klad›.
39 Fakat hepsi bu kadar de¤ildi; çünkü dünya kuruldu¤undan beri haz›rlanm›ﬂ olan fidye
ile kurtuluﬂ plan›n› da onlara
aç›klad›; ve ayr›ca onlara
Mesih’in gelece¤ini bildirdi ve
Rab’bin bütün iﬂlerini onlara
bildirdi.
40 Ve öyle oldu ki bütün bunlar› söyledikten ve onlar› krala
aç›klad›ktan sonra, kral onun
sö y l e di¤ i sö z lerin h epsin e
inand›.
41 Ve o, Rab’be yakarmaya
baﬂlay›p ﬂöyle dedi: Ya Rab,
merhamet et; Nefi halk›na gösterdi¤in zengin merhametini
bana ve halk›ma da göster.
42 Ve ﬂimdi, o bunu söyler söylemez ölü gibi yere serildi.
43 Ve öyle oldu ki hizmetkârlar› onu kald›r›p içeri eﬂinin yan›na götürdüler ve onu bir yata¤›n
üzerine yat›rd›lar ve o, iki gün
ve iki gece boyunca öyle ölü gibi
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yatt›; ve kral›n eﬂi ile o¤ullar› ve
k›zlar› Lamanl› adetlerine göre
onun için yas tuttular; onu kaybettikleri için çok a¤›t yakt›lar.
19. BÖLÜM
Lamoni, sonsuz yaﬂam›n ›ﬂ›¤›n›
kabul eder ve Kurtar›c›’y› görür—
Ev halk› kendinden geçer ve birçok
insan melekler görür — Ammon
mucizevi bir ﬂekilde korunur —
Birçok kiﬂiyi vaftiz eder ve onlar›n
aras›nda Kilise’yi kurar. m.ö. tahminen 90 y›l›.
Ve öyle oldu ki iki gün ve iki
gece sonra, onlar kral›n bedenini
götürüp ölülerini gömmek için
haz›rlad›klar› kayadan bir mezar›n içine koymak üzereydiler.
2 ﬁimdi kraliçe, Ammon’un
ﬂöhretini duymuﬂtu; bu yüzden
ona haber gönderip huzuruna
gelmesini istedi.
3 Ve öyle oldu ki Ammon kendisine emredildi¤i ﬂekilde hareket edip kraliçenin huzuruna
ç›kt›; ve ona kendisinden yapmas›n› istedi¤i bir ﬂeyin olup
olmad›¤›n› sordu.
4 Ve kraliçe ona ﬂöyle dedi: Kocam›n hizmetkârlar› bana sizin
kutsal bir Tanr›’n›n peygamberi oldu¤unuzu ve O’nun ad›yla
çok büyük iﬂler yapabilecek bir
gücünüz oldu¤unu bildirdiler.
5 Bu yüzden, e¤er bu do¤ruysa, ben sizin içeri girip kocam›
görmenizi isterim; çünkü kocam
iki gün ve iki gecedir yata¤›nda
yat›yor; ve kimileri onun ölmedi¤ini söylüyor, fakat kimileri
ise onun öldü¤ünü, koktu¤unu
ve mezara konulmas› gerekti¤i-

ni söylüyor; ama bana kal›rsa,
o bana kokmuyor.
6 ﬁimdi Ammon’un istedi¤i
ﬂey de buydu; çünkü Kral Lamoni’nin Tanr›’n›n etkisi alt›nda
oldu¤unu biliyordu; inançs›zl›¤›n karanl›k perdesinin onun
zihninden d›ﬂar› at›ld›¤›n› ve
onun zihnini ayd›nlatan ›ﬂ›¤›n
Tanr›’n›n iyili¤inin harikulâde
bir ›ﬂ›¤› olan O’nun yüceli¤inin
›ﬂ›¤› oldu¤unu biliyordu—evet,
bu ›ﬂ›k onun ruhunu öyle bir sevinçle doldurmuﬂtu ki karanl›¤›n bulutlar› da¤›lm›ﬂ ve sonsuz
yaﬂam›n ›ﬂ›¤› onun ruhunda
yanm›ﬂt›; evet, bunun kral›n do¤al yap›s›n› zay›f düﬂürdü¤ünü
ve onun Tanr› taraf›ndan al›n›p
götürüldü¤ünü biliyordu.
7 Bu yüzden, kraliçenin kendisinden istedi¤i ﬂey onun tek
iste¤iydi. Bu yüzden, kraliçenin kendisinden istedi¤i ﬂekilde
kral› görmek için içeri girdi; ve
kral› gördü ve onun ölmedi¤ini
biliyordu.
8 Ve Ammon kraliçeye: “Ölmemiﬂ, ama Tanr›’da uyuyor ve
yar›n aya¤a kalkacak; bu yüzden onu gömmeyin” dedi.
9 Ve Ammon ona: “Buna inan›yor musunuz?” dedi. Ve kraliçe ona: “Sizin sözünüzden ve
hizmetkârlar›m›z›n sözünden
baﬂka tan›¤›m yok; yine de
sizin söyledi¤iniz gibi olaca¤›na inan›yorum” dedi.
10 Ve Ammon ona ﬂöyle dedi:
Büyük inanc›n›zdan dolay› size
ne mutlu! Han›mefendi, size
derim ki bütün Nefi halk› aras›nda böylesine büyük bir inanç
görülmemiﬂtir.
11 Ve öyle oldu ki kraliçe, o
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andan itibaren Ammon’un kocas›n›n aya¤a kalkaca¤›n› bildirdi¤i ertesi günkü zamana kadar
kocas›n›n yata¤›n›n baﬂ›ndan
ayr›lmad›.
12 Ve öyle oldu ki Ammon’un
söyledi¤i gibi kral aya¤a kalkt›
ve kalkarken elini kad›na do¤ru uzat›p ona: “Tanr›’n›n ad›
mübarek olsun ve ne mutlu
sana” dedi.
13 Çünkü kuﬂkusuz sen nas›l
yaﬂ›yorsan, iﬂte, Kurtar›c›m›
gördüm; ve O gelip bir kad›ndan do¤acak ve ad›na inanan
bütün insanlar› fidye ile kurtaracak. ﬁimdi, kral bu sözleri
söyler söylemez yüre¤i dolup
taﬂt› ve sevinçten tekrar yere
y›¤›ld›; ve kraliçe de Ruh’un gücüne yenik düﬂerek yere y›¤›ld›.
14 ﬁimdi Ammon, Rab’bin Ruhu’nun etti¤i dualara göre kötülükleri ve gelenekleri yüzünden Nefililer’in aras›nda ya da
Tanr› bütün halk› aras›nda o
kadar çok üzüntüye neden olan
kardeﬂleri Lamanl›lar’›n üzerine
döküldü¤ünü görünce dizlerinin üzerine çöküp dua etmeye
ve kardeﬂleri ad›na yapt›klar›
için Tanr›’ya ﬂükredip içini O’na
dökmeye baﬂlad›; ve kendisi de
sevincin gücüne yenik düﬂtü; ve
böylece üçü de yere kapand›lar.
15 ﬁimdi, kral›n hizmetkârlar›
onlar›n yere düﬂtü¤ünü görünce, onlar da Tanr›’ya yakarmaya
baﬂlad›lar; çünkü Rab’bin korkusu onlar›n üzerine de gelmiﬂti; çünkü onlar, kral›n önünde
durup Ammon’un büyük gücü
hakk›nda ona tan›kl›k eden
hizmetkârlard›.
16 Ve öyle oldu ki onlar var
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güçleriyle Rab’bin ad›n› ça¤›rd›lar; Abiﬂ ad›nda Lamanl› bir
kad›n d›ﬂ›nda bütün herkes
yere düﬂtü; Abiﬂ babas›n›n gördü¤ü ola¤anüstü bir görüm
sayesinde uzun y›llar önce
Rab’be dönmüﬂtü —
17 Böylece Rab’be dönmüﬂ ve
bunu hiçbir zaman kimseye bildirmemiﬂti; bu yüzden Lamoni’nin bütün hizmetkârlar›n›n,
ayr›ca sahibesi kraliçenin ve
kral›n yere düﬂmüﬂ olduklar›n›
ve Ammon’un yere kapanm›ﬂ
oldu¤unu görünce, bunun
Tanr›’n›n gücü oldu¤unu bildi;
ve baﬂlar›na gelenleri halka bildirmekle bu f›rsat›n, yani bu
manzaray› görürlerse, bunun
onlar› Tanr›’n›n gücüne inand›rabilece¤ini düﬂündü; bu
yüzden evden eve koﬂup bunu
halka bildirdi.
18 Ve onlar kral›n evinde toplanmaya baﬂlad›lar. Ve büyük
bir kalabal›k gelip kral›n ve kraliçenin ve onlar›n hizmetkârlar›n›n yere serilmiﬂ olduklar›n›
görünce çok ﬂaﬂ›rd›lar; ve onlar›n hepsi orada ölü gibi yat›yordu; ve orada Ammon’u da gördüler; ve iﬂte, o bir Nefili’ydi.
19 Ve ﬂimdi halk aralar›nda
söylenmeye baﬂlad›; kimileri
kral›n, Nefili’nin ülkede kalmas›na göz yumdu¤u için
büyük bir u¤ursuzlu¤un onlar›n
üzerine geldi¤ini, yani kral›n
ve onun evinin üzerine geldi¤ini söylüyordu.
20 Ama baﬂkalar› ise onlara ç›k›ﬂarak: “Kral, bu u¤ursuzlu¤u
evine, Sebus sular›nda sürüleri
da¤›t›lm›ﬂ olan hizmetkârlar›n›
öldürdü¤ü için getirdi” dedi.
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21 Ve onlarda, Sebus sular›nda durup krala ait olan sürüleri
da¤›tan o adamlar taraf›ndan
azarland›lar; çünkü onlar kral›n sürülerini kollarken, Sebus
sular›nda kardeﬂlerinin ço¤unu öldürdü¤ü için Ammon’a
k›zg›nd›lar.
22 ﬁimdi, onlar›n aras›ndan
Ammon’un k›l›c›yla kardeﬂi öldürülmüﬂ olan biri, Ammon’a
karﬂ› büyük bir öfkeyle k›l›c›n›
çekti ve k›l›c›n› Ammon’un üzerine düﬂürüp onu öldürmek
için ilerledi; ve k›l›c›n› ona vurmak üzere kald›rd›¤›nda, iﬂte
yere düﬂüp öldü.
23 ﬁimdi biz Ammon’un öldürülemeyece¤ini görüyoruz;
çünkü Rab, Ammon’un babas›
Mosiya’ya ﬂöyle demiﬂti: Ben
onu koruyaca¤›m ve bu senin
inanc›na göre olacak — bundan
dolay› Mosiya onu Rab’be
emanet etmiﬂti.
24 Ve öyle oldu ki kalabal›k
Ammon’u öldürmek için k›l›c›
kald›ran adam›n yere düﬂüp
öldü¤ünü görünce, hepsini bir
korku sard›; ne ona ne de yere
düﬂenlerin hiç birine ellerini
uzat›p dokunmaya bile cesaret
edemediler; ve onlar tekrar
aralar›nda bu büyük gücün sebebinin ne olabilece¤ini veya
bütün bu ﬂeylerin ne anlama
geldi¤ini merak edip ﬂaﬂ›rmaya baﬂlad›lar.
25 Ve öyle oldu ki onlar›n aras›nda Ammon’un Büyük Ruh
oldu¤unu söyleyen birçok kiﬂi
vard› ve di¤erleri ise onun
Büyük Ruh taraf›ndan gönderildi¤ini söylediler.
26 Fakat baﬂkalar› ise onlar›n
hepsine birden ç›k›ﬂ›p onun
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Nefililer taraf›ndan kendilerine eziyet vermek için gönderilen bir canavar oldu¤unu
söylüyordu.
27 Ve orada Ammon’un, iﬂledikleri kötülüklerden dolay›
kendilerine s›k›nt› vermek için
Büyük Ruh taraf›ndan gönderildi¤ini söyleyen baﬂkalar› da
vard›; ve bu Büyük Ruh, Nefililer’i her zaman onlar›n elinden
kurtar›yor ve onlar›n yan›ndan
hiç ayr›lm›yordu; ve onlar, kardeﬂleri Lamanl›lar’dan o kadar
ço¤unu öldürenin bu Büyük
Ruh oldu¤unu söylediler.
28 Ve böylece onlar›n aralar›nda çok sert bir çekiﬂme
baﬂlad›. Ve onlar birbirleriyle
böylesine at›ﬂ›rken, kalabal›¤›
bir araya toplatan hizmetçi kad›n ç›k›p geldi ve kalabal›¤›n
aras›ndaki bu çekiﬂmeyi görünce, çok üzülüp gözyaﬂlar›na bo¤uldu.
29 Ve öyle oldu ki hizmetçi
kad›n, belki kraliçeyi yerden
kald›r›r›m diye gidip onun elinden tuttu; ve onun eline dokunur dokunmaz, kraliçe kalk›p
ayaklar›n›n üzerinde durdu; ve
yüksek bir sesle hayk›rarak
ﬂöyle dedi: Ey beni korkunç bir
cehennemden kurtaran kutsal
‹sa! Ey Kutsal Tanr›, bu halka
merhamet et!
30 Ve o bunu söyledikten sonra
sevinçle dolarak ellerini kavuﬂturdu ve anlaﬂ›lmayan birçok
söz söyledi; ve bunu yapt›ktan
sonra Kral Lamoni’nin elinden
tuttu ve iﬂte o da kalk›p ayaklar›n›n üzerinde durdu.
31 Ve kral halk›n aras›ndaki çekiﬂmeyi görünce, hemen ç›k›p
onlar› azarlamaya ve Ammon’un
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a¤z›ndan iﬂitti¤i sözleri onlara
ö¤retmeye baﬂlad›; ve onun
sözlerini dinleyen herkes inan›p
Rab’be döndü.
32 Fakat onlar›n aras›nda onun
sözlerini dinlemek istemeyen
birçok kiﬂi vard›; bu yüzden
onlar kendi yollar›na gittiler.
33 Ve öyle oldu ki Ammon aya¤a kalkar kalkmaz, o da onlar›n
yard›m›na koﬂtu ve ayr›ca Lamoni’nin bütün hizmetkârlar›
da onlar›n yard›m›na koﬂtu; ve
onlar›n hepsi t›pat›p ayn› ﬂeyi,
yüreklerinin de¤iﬂmiﬂ oldu¤unu
ve bir daha kötülük yapmay› istemediklerini halka bildirdiler.
34 Ve iﬂte, birçok kiﬂi halka
melekler gördü¤ünü ve onlarla
konuﬂtuklar›n› bildirdiler; ve
böylece halka Tanr› ile ilgili konular› ve O’nun do¤rulu¤unu
anlatt›lar.
35 Ve öyle oldu ki onlar›n sözlerine inanan birçok kiﬂi vard›;
ve inanan herkes vaftiz oldu;
ve onlar do¤ru bir halk oldular
ve kendi aralar›nda bir kilise
kurdular.
36 Ve böylece Rab’bin iﬂi Lamanl›lar’›n aras›nda baﬂlad›;
böylece Rab, Ruhu’nu onlar›n
üzerine dökmeye baﬂlad›; ve
biz O’nun elinin tövbe edip
ad›na inanmak isteyen herkese
uzanm›ﬂ oldu¤unu görüyoruz.
20. BÖLÜM
Rab, hapse at›lm›ﬂ olan kardeﬂlerini
kurtarmas› için Ammon’u Midoni’ye gönderir — Ammon ile Lamoni, bütün ülkenin kral› olan
Lamoni’nin babas› ile karﬂ›laﬂ›r —
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Ammon, yaﬂl› kral› kardeﬂlerinin
serbest b›rak›lmas›n› onaylamaya
mecbur eder. m.ö. tahminen 90 y›l›.
Ve öyle oldu ki onlar bu ülkede
bir kilise kurduktan sonra Kral
Lamoni, Ammon’u babas›na
gösterebilmek için onun kendisiyle Nefi ülkesine gelmesini
istedi.
2 Ve Rab’bin sesi Ammon’a
gelip ﬂöyle dedi: Sen, Nefi ülkesine gitmeyeceksin; çünkü
iﬂte, kral senin can›na k›ymak
isteyecek; fakat sen Midoni ülkesine gideceksin; çünkü iﬂte,
kardeﬂin Harun ve ayn› zamanda Muloki ile Amma hapisteler.
3 ﬁimdi öyle oldu ki Ammon
bunu duyunca Lamoni’ye: “‹ﬂte
kardeﬂim ve kardeﬂlerim Midoni’deki hapishanedeler ve
ben onlar› kurtarmaya gidiyorum” dedi.
4 ﬁimdi Lamoni, Ammon’a
ﬂöyle dedi: Rab’bin gücüyle senin her ﬂeyi yapabilece¤ini biliyorum. Fakat iﬂte, ben de seninle Midoni ülkesine gideyim;
çünkü ad› Antiyomno olan Midoni ülkesinin kral›, benim dostumdur; bu yüzden, o ülkenin
kral›n›n gönlünü almak için ben
de Midoni ülkesine geleyim; ve
o, kardeﬂlerini hapisten ç›karacakt›r. ﬁimdi Lamoni ona: “Sana
kardeﬂlerinin hapiste oldu¤unu kim bildirdi?” dedi.
5 Ve Ammon ona: “Tanr›’dan
baﬂka hiç kimse bunu bana söylemedi” dedi; ve O bana ﬂöyle
dedi: Git ve kardeﬂlerini kurtar,
çünkü onlar Midoni ülkesindeki hapishanedeler.
6 ﬁimdi Lamoni bunu iﬂitir
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iﬂitmez, hizmetkârlar›na atlar›n› ve arabalar›n› haz›rlatt›.
7 Ve Ammon’a: “Gel, ben de
seninle Midoni ülkesine gideyim ve oraya vard›¤›m›zda
kraldan kardeﬂlerini hapishaneden ç›karmas›n› rica edece¤im” dedi.
8 Ve öyle oldu ki Ammon ve
Lamoni oraya giderken, bütün
ülkenin kral› olan Lamoni’nin
babas›yla karﬂ›laﬂt›lar.
9 Ve iﬂte, Lamoni’nin babas›
ona: “O¤ullar›m ve halk›m için
ziyafet verdi¤im zaman, o
büyük gündeki ziyafete niçin
gelmedin?” dedi.
10 Ve ayr›ca ﬂöyle dedi: Sen
bir yalanc›n›n çocuklar›ndan
biri olan bu Nefili ile nereye
gidiyorsun?
11 Ve öyle oldu ki Lamoni ona
nereye gitti¤ini anlatt›; çünkü
onu k›zd›rmaktan korkuyordu.
12 Ve ayr›ca ona kendi krall›¤›nda oyalanmas›n›n nedenlerini anlatt›; bu yüzden babas›n›n
ziyaretine, onun düzenlemiﬂ
oldu¤u ziyafete gelememiﬂti.
13 Ve ﬂimdi Lamoni bütün
bunlar› babas›na anlatt›ktan
sonra, iﬂte onun kendisine k›zd›¤›n› görünce çok ﬂaﬂ›rd› ve
babas› ona: “Lamoni, sen bir
yalanc›n›n o¤ullar› olan bu
Nefililer’i kurtarmaya m› gidiyorsun? ‹ﬂte, onlar atalar›m›z›
soydu; ve ﬂimdi de onun çocuklar› kendi kurnazl›k ve yalanc›l›klar› ile bizi kand›rmak
ve tekrar mal›m›z› çalmak için
aram›za geldiler” dedi.
14 ﬁimdi Lamoni’nin babas›
ona k›l›c›yla Ammon’u öldürmesini emretti. Ve ayr›ca ona
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Midoni ülkesine gitmeyip kendisiyle beraber ‹smail ülkesine
dönmesini emretti.
15 Fakat Lamoni ona: “Ammon’u öldürmeyece¤im ve
‹smail ülkesine de dönmeyece¤im; tersine Ammon’un kardeﬂlerini kurtarmak için Midoni ülkesine gidiyorum; çünkü
onlar›n do¤ru insanlar oldu¤unu ve gerçek Tanr›’n›n kutsal
peygamberleri oldu¤unu biliyorum” dedi.
16 ﬁimdi Lamoni’nin babas›
bu sözleri iﬂitince ona öfkelenip onu yere sermek için k›l›c›n› çekti.
17 Fakat Ammon öne ç›k›p
ona ﬂöyle dedi: ‹ﬂte sen o¤lunu
öldürmeyeceksin; yine de onun
ölmesi sizin ölmenizden daha
iyidir; çünkü iﬂte, o günahlar›ndan tövbe etti; ama siz ﬂu an
öfkeliyken yere düﬂüp ölseniz,
ruhunuz kurtulamaz.
18 Ve yine, kendinize hakim olman›z yerinde bir hareket olacakt›r; çünkü o¤lunuzu öldürürseniz, o masum bir insan oldu¤u
için, onun kan› sizden öç al›nmas› için topraktan Tanr›s›
Rab’be seslenecek ve siz belki
de ruhunuzu kaybedeceksiniz.
19 ﬁimdi Ammon bu sözleri
ona söyledi¤inde kral ona ﬂöyle diyerek cevap verdi: Ben o¤lumu öldürürsem masum kan›
dökmüﬂ olaca¤›m› biliyorum;
çünkü onu yok etmek isteyen
sensin.
20 Ve kral Ammon’u öldürmek
için elini uzatt›. Fakat Ammon
onun darbelerine karﬂ› koyup
onun koluna vurdu; böylece
kral kolunu kald›ramaz oldu.
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21 ﬁimdi kral, Ammon’un
kendini öldürebilece¤ini görünce, can›n› ba¤›ﬂlamas› için
Ammon’a yalvarmaya baﬂlad›.
22 Fakat Ammon k›l›c›n› kald›r›p ona: “‹ﬂte kardeﬂlerimin
hapishaneden ç›kar›lmas› için
bana izin vermezseniz, sizi
vuraca¤›m” dedi.
23 ﬁimdi hayat›n› kaybetmekten korkan kral: “E¤er can›m›
ba¤›ﬂlarsan, diledi¤in her ﬂeyi,
hatta krall›¤›m›n yar›s›n› sana
veririm” dedi.
24 ﬁimdi Ammon, yaﬂl› kral›
istedi¤i ﬂekilde etkileyebilece¤ini görünce ona ﬂöyle dedi:
E¤er kardeﬂlerimin hapishaneden ç›kmas›na ve ayr›ca Lamoni’nin kendi krall›¤›n› sürdürmesine izin verirseniz ve ondan
hoﬂnut olup, düﬂündü¤ü her
ﬂeyi kendi istedi¤i ﬂekilde yapmas›na izin verirseniz, o zaman
sizin can›n›z› ba¤›ﬂlar›m; yoksa
sizi yere serece¤im.
25 ﬁimdi Ammon bu sözleri
söyledi¤inde, kral hayatta kalaca¤› için sevinmeye baﬂlad›.
26 Ve kral, Ammon’un kendisini öldürmeyi hiç arzu etmedi¤ini görünce ve ayr›ca onun
o¤lu Lamoni için duydu¤u
büyük sevgiyi görünce son
derece ﬂaﬂ›r›p ﬂöyle dedi:
‹stediklerinin hepsi bu kadarsa, kardeﬂlerini serbest b›rakaca¤›m ve o¤lum Lamoni’nin
krall›¤›n› sürdürmesine izin
verece¤im; iﬂte o¤lumun ﬂu
andan itibaren krall›¤›n› sonsuza kadar elinde tutmas›n›
sana ba¤›ﬂl›yorum; ve ben onu
art›k yönetmeyece¤im.
27 Ve ayr›ca kardeﬂlerinizin
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hapishaneden ç›kar›lmas›na izin
verece¤im ve kardeﬂlerinizle
birlikte krall›¤›ma u¤ray›p beni
ziyarete gelmenizi sizden lütfedece¤im; çünkü sizinle görüﬂmeyi çok istiyorum. Çünkü kral
kendisinin söyledi¤i bu sözlere
ve ayr›ca o¤lu Lamoni’nin konuﬂtu¤u sözlere çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›;
bu yüzden bunlar› ö¤renmek
istiyordu.
28 Ve öyle oldu ki Ammon
ile Lamoni, Midoni ülkesine
do¤ru yolculuklar›na devam
ettiler. Ve Lamoni ülkenin
kral›n›n gözünde iyilik buldu; bu yüzden Ammon’un
kardeﬂleri hapishaneden ç›kar›ld›lar.
29 Ve Ammon onlarla karﬂ›laﬂt›¤›nda son derecede üzüldü; çünkü iﬂte, onlar ç›plak
b›rak›lm›ﬂlar ve kal›n iplerle
ba¤land›klar› için derileri çok
yara bere içinde kalm›ﬂt›. Ve
onlar üstelik açl›k, susuzluk
gibi her türlü s›k›nt›lar› çekmiﬂlerdi; yine de çektikleri
bütün ac›lara dayanm›ﬂlard›.
30 Ve nas›l rast geldiyse,
daha merhametsiz ve dik kafal› bir halk›n eline düﬂmek
onlar›n k›smeti olmuﬂtu; bu
yüzden halk onlar›n sözlerini
dinlemek istememiﬂ ve onlar›
kap› d›ﬂar› etmiﬂti; ve onlar›
döverek evden eve, bir yerden
baﬂka bir yere Midoni ülkesine
var›ncaya kadar kovalam›ﬂlard›; ve orada yakalan›p hapse
at›lm›ﬂlar ve kal›n iplerle ba¤lanm›ﬂlard› ve günlerce hapishanede tutulmuﬂlar ve Lamoni
ile Ammon’un sayesinde kurtar›lm›ﬂlard›.
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Alma 21:1–9

Harun’un, Muloki’nin ve kardeﬂlerinin Lamanl›lar’a ettikleri vaazlar›n bir kayd›.
21. Bölüm’ün baﬂ›ndan
26. Bölüm’ün sonuna kadar.

21. BÖLÜM
Harun, Amalekililer’e Mesih’in
hakk›nda ve O’nun kefareti hakk›nda ö¤retir — Harun ile kardeﬂleri
Midoni’de hapse at›l›rlar — Hapisten kurtar›ld›ktan sonra sinagoglarda ö¤retirler ve birçok kiﬂiyi
do¤ru yola döndürürler — Lamoni, ‹smail ülkesindeki halka dinsel
özgürlük tan›r. m.ö. tahminen 90–
77 y›llar›.
ﬁimdi, Ammon ve kardeﬂleri,
Lamanl›lar’›n ülkesinin s›n›r›nda birbirlerinden ayr›ld›ktan
sonra, iﬂte Harun, Lamanl›lar taraf›ndan Yeruﬂalem ad› verilen,
atalar›n›n do¤du¤u ülkenin ad›
verilmiﬂ olan ülkeye do¤ru yola
ç›kt›; ve buras› ileride Mormon
s›n›rlar›yla birleﬂiyordu.
2 ﬁimdi Lamanl›lar, Amalekililer ve Amulon halk› Yeruﬂalem
ad›n› verdikleri büyük bir ﬂehir
inﬂa etmiﬂlerdi.
3 ﬁimdi Lamanl›lar fazlas›yla
kat› yürekliydi; fakat Amalekililer ve Amulonlular daha da
kat› yürekliydi; bu yüzden onlar
Lamanl›lar’›n yüreklerinin kat›laﬂmas›na, böylece onlar›n
kötülükte ve i¤rençliklerinde
güçlenmelerine neden oldular.
4 Ve öyle oldu ki Harun, Yeruﬂalem ﬂehrine geldi ve ilkönce
Amalekililer’e vaaz etmeye baﬂlad›. Ve onlara sinagoglar›nda

vaaz etmeye baﬂlad›; çünkü
onlar Nehorlar tarikat›na göre
sinagoglar inﬂa etmiﬂlerdi;
çünkü Amalekililer’in ve Amulonlular’›n ço¤u Nehorlar tarikat›n›n üyeleriydiler.
5 Bu nedenle Harun, halka
vaaz vermek için onlar›n sinagoglar›ndan birine girdikten
sonra onlara konuﬂurken, iﬂte
bir Amalekili aya¤a kalkt› ve
onunla tart›ﬂmaya baﬂlayarak
ﬂöyle dedi: Senin tan›kl›k etti¤in
ﬂey nedir? Sen bir melek mi gördün? Melekler bize niçin görünmüyorlar? ‹ﬂte bu halk senin
halk›n kadar iyi de¤il midir?
6 Sen bir de tövbe etmezsek,
bizim yok olup gidece¤imizi
söylüyorsun. Sen bizim yüreklerimizin düﬂüncesini ve maksad›n› nas›l bilirsin? Bizim tövbe etmemiz gerekti¤ini nas›l
bilirsin? Bizim do¤ru bir halk
olmad›¤›m›z› nas›l bilirsin?
‹ﬂte, biz kutsal binalar inﬂa
ettik ve Tanr›’ya ibadet etmek
için toplan›yoruz. Biz Tanr›’n›n bütün insanlar› kurtaraca¤›na inan›yoruz.
7 ﬁimdi Harun ona: “Tanr›’n›n
O¤lu’nun gelip insanl›¤› günahlar›ndan fidye ile kurtaraca¤›na
inan›yor musun?” dedi.
8 Ve o adam ona ﬂöyle dedi: Biz
senin böyle bir ﬂeyi bildi¤ine
inanm›yoruz. Biz böyle saçma
geleneklere inanm›yoruz. Senin
gelecekte olacak ﬂeyleri bildi¤ine inanm›yoruz; ne de senin atalar›n›n, ne de bizim atalar›m›z›n
gelecek hakk›nda söyledikleri
ﬂeyleri bildiklerine inan›yoruz.
9 ﬁimdi Harun onlara Mesih’in
geliﬂi ile ilgili ve ayr›ca ölülerin
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diriliﬂi ile ilgili kutsal yaz›lar›
açmaya baﬂlad›; ve kutsal yaz›lara göre Mesih’in ölümü, ac›lar›
ve O’nun kan›n›n kefareti olmadan insanl›k için hiçbir fidye
ile kurtuluﬂ olamazd›.
10 Ve öyle oldu ki Harun bu
ﬂeyleri onlara aç›klamaya baﬂlad›¤›nda, Harun’a k›z›p onunla alay etmeye baﬂlad›lar; ve
onun söyledi¤i sözleri dinlemek
istemediler.
11 Bunun üzerine Harun, sözlerini dinlemek istemediklerini
görünce sinagoglar›ndan ayr›ld›
ve Ani-Anti ad›ndaki bir köye
u¤rad›; ve orada halka vaaz
veren Muloki’yi ve Amma ile
onun kardeﬂlerini de buldu. Ve
onlar söz hakk›nda birçok kiﬂiyle tart›ﬂt›lar.
12 Ve öyle oldu ki onlar halk›n
yüreklerini sertleﬂtirdi¤ini gördüler; bu yüzden oradan ayr›l›p Midoni ülkesine geçtiler. Ve
sözü orada birçok kiﬂiye vaaz
ettiler, ama ö¤rettikleri sözlere
sadece birkaç kiﬂi inand›.
13 Ne var ki Harun ile kardeﬂlerinden baz›lar› al›n›p hapse
at›ld› ve geri kalanlar ise Midoni
ülkesinden kaçarak çevredeki
bölgelere da¤›ld›lar.
14 Ve hapse at›lanlar çok ac›
çektiler ve Ammon ile Lamoni’nin eli sayesinde kurtar›ld›lar;
ve onlara yemek verilip giyecek
sa¤land›.
15 Ve onlar tekrar sözü bildirmek için ilerlediler ve böylece
onlar hapisten birinci kez kurtar›ld›lar; ve bu ﬂekilde ac›
çekmiﬂlerdi.
16 Ve onlar Rab’bin Ruhu taraf›ndan her nereye yönlendi-
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rilmiﬂlerse oraya gittiler ve
Amalekililer’in her sinagogunda ya da kabul edildikleri her
Lamanl› cemaatinde Tanr›’n›n
sözünü vaaz ettiler.
17 Ve öyle oldu ki Rab onlar›
öyle bir ﬂekilde kutsamaya baﬂlad› ki onlar birçok kiﬂiyi gerçe¤in bilgisine getirdiler; evet,
pek çok kiﬂiyi günahlar› ve atalar›n›n do¤ru olmayan gelenekleri hakk›nda ikna ettiler.
18 Ve öyle oldu ki Ammon ve
Lamoni, Midoni ülkesinden
kendi miras topraklar› olan
‹smail ülkesine geri döndüler.
19 Ve Kral Lamoni, Ammon’un
kendisine hizmet etmesine ya
da hizmetkâr› olmas›na müsaade etmedi.
20 Fakat ‹smail ülkesinde sinagoglar inﬂa ettirdi; ve halk›n›n
ya da kendi yönetimi alt›ndaki
halk›n bir araya gelip toplanmalar›n› sa¤lad›.
21 Ve onlar için çok seviniyordu ve onlara çok ﬂeyler ö¤retti.
Ve ayr›ca onlara kendi egemenli¤i alt›nda bir halk olduklar›n›,
özgür bir halk olduklar›n› ve
babas› kral›n bask›s›ndan kurtulduklar›n› bildirdi; çünkü babas› ona ‹smail ülkesindeki ve
çevresindeki topraklarda bulunan halk› yönetmesi için izin
vermiﬂti.
22 Ve ayr›ca onlara her nerede
olursa olsun, e¤er bulunduklar›
toprak Kral Lamoni’nin yönetimi alt›ndaysa, istedikleri ﬂekilde
Tanr›lar› Rab’be ibadet edebilme özgürlü¤üne sahip olduklar›n› bildirdi.
23 Ve Ammon, Kral Lamoni’nin halk›na vaazda bulundu; ve

261

Alma 22:1–10

öyle oldu ki onlara do¤rulukla
ilgili her ﬂeyi ö¤retti. Ve tüm
gayretiyle onlara her gün ö¤ütler verdi; ve onlar onun sözünü
dinlediler; ve onlar Tanr›’n›n
emirlerini yerine getirmeye can
at›yorlard›.
22. BÖLÜM
Harun, Lamoni’nin babas›na yarat›l›ﬂ, Adem’in düﬂüﬂü ve Mesih’in
sayesinde gelen fidye ile kurtuluﬂ
plan›n› ö¤retir—Kral ve onun bütün ev halk› inanca döner—Nefililer ve Lamanl›lar aras›ndaki topraklar›n nas›l bölündü¤ü aç›klan›r.
m.ö. tahminen 90–77 y›llar›.
ﬁimdi Ammon, Lamoni halk›na bu ﬂekilde sürekli olarak ö¤retirken, biz Harun ve onun
kardeﬂlerinin öyküsüne dönece¤iz; çünkü Midoni ülkesinden ayr›ld›ktan sonra Harun,
Ruh taraf›ndan Nefi ülkesine,
hatta ‹smail ülkesi hariç bütün
ülkelerin baﬂ›ndaki kral›n evine yöneltildi; ve o, Lamoni’nin
babas›yd›.
2 Ve öyle oldu ki Harun, kardeﬂleriyle beraber kral›n saray›na gidip onun huzuruna ç›kt›
ve kral›n önünde e¤ilerek ona:
“‹ﬂte, ey kral, bizler hapishaneden kurtard›¤›n Ammon’un
kardeﬂleriyiz” dedi.
3 Ve ﬂimdi, ey kral, can›m›z›
ba¤›ﬂlarsan›z, biz sizin hizmetkârlar›n›z olaca¤›z. Ve kral onlara ﬂöyle dedi: Aya¤a kalk›n,
can›n›z› size ba¤›ﬂl›yorum ve
sizlerin hizmetkârlar›m olman›za izin vermeyece¤im; fakat
bana bir yard›mda bulunman›z

için ›srar edece¤im; çünkü kardeﬂiniz Ammon’un sözlerinin
cömertli¤i ve büyüklü¤ünden
dolay› biraz can›m s›k›ld›; ve
onun Midoni’den sizinle beraber buraya gelmemesinin sebebini bilmek isterim.
4 Ve Harun krala ﬂöyle dedi:
‹ﬂte, Rab’bin Ruhu onu baﬂka
bir yola ça¤›rd›; o, Lamoni halk›na ö¤retmek için ‹smail ülkesine gitti.
5 ﬁimdi kral onlara ﬂöyle dedi:
Bu, Rab’bin Ruhu hakk›nda
söyledi¤iniz nedir? ‹ﬂte, can›m›
s›kan ﬂey de bu!
6 Ve ayn› zamanda Ammon’un — E¤er tövbe ederseniz kurtulacaks›n›z ve tövbe etmezseniz, son günde d›ﬂar› at›lacaks›n›z — dedi¤i bu ﬂey nedir?
7 Ve Harun ona cevap verip
ﬂöyle dedi: Tanr›’n›n varl›¤›na
inan›yor musun? Ve kral ﬂöyle
dedi: Amalekililer’in Tanr›’n›n
var oldu¤unu söyledi¤ini bilirim ve onlara bir araya toplan›p
O’na ibadet etmeleri için kutsal
binalar inﬂa etmelerine izin verdim. Ve ﬂimdi e¤er sen Tanr› var
diyorsan, iﬂte inanaca¤›m.
8 Ve ﬂimdi Harun bunu iﬂitti¤inde yüre¤i sevinmeye baﬂlad› ve ﬂöyle dedi: ‹ﬂte, ey kral,
siz ﬂüphesiz nas›l yaﬂ›yorsan›z,
Tanr› da vard›r.
9 Ve kral: “Tanr›, atalar›m›z›
Yeruﬂalem ülkesinden ç›kar›p
getiren o Büyük Ruh mudur?”
dedi.
10 Ve Harun ona: “Evet, O
Büyük Ruh’tur ve hem cennetteki hem de yerdeki her ﬂeyi O
yaratm›ﬂt›r. Buna inan›yor musun?” dedi.

Alma 22:11–19
11 Ve o: “Evet, ben Büyük
Ruh’un her ﬂeyi yaratt›¤›na inan›yorum ve sizin bütün bu ﬂeyleri bana anlatman›z› isterim ve
sözlerinize inanaca¤›m” dedi.
12 Ve öyle oldu ki Harun; kral›n, sözlerine inanaca¤›n› görünce Adem’in yarat›l›ﬂ›ndan
baﬂlay›p krala kutsal yaz›lar› —
Tanr›’n›n insan› nas›l kendi suretinde yaratt›¤›n› ve Tanr›’n›n
ona emirler verdi¤ini ve yasay›
çi¤nedi¤i için insan›n düﬂtü¤ünü — okudu.
13 Ve Harun kutsal yaz›lar›
Adem’in yarat›l›ﬂ›ndan baﬂlayarak ona aç›klad›; insanl›¤›n
düﬂüﬂünü ve onlar›n ölümlü
durumunu ve ayr›ca dünyan›n
kuruluﬂundan beri O’nun ad›na inanacak herkes için Mesih
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan
fidye ile kurtuluﬂ plan›n› onun
önüne koydu.
14 Ve insan düﬂmüﬂ oldu¤u
için kendili¤inden hiçbir ﬂeye
lây›k olamaz; fakat Mesih’in
çekti¤i ac›lar ve O’nun ölümü;
iman, tövbe ve baﬂka di¤er ﬂeylerin sayesinde onlar›n günahlar› için kefaret eder; ve böylece
O, ölümün ba¤lar›n› kopar›r;
öyle ki mezar zafer kazanamayacak ve ölümün dikeni görkem
umutlar› içinde yutulacakt›r;
ve Harun bütün bunlar› krala
aç›klad›.
15 Ve öyle oldu ki Harun bu
ﬂeyleri ona aç›klad›ktan sonra
kral ﬂöyle dedi: Sözünü etti¤iniz bu sonsuz yaﬂama kavuﬂabilmek için ne yapmal›y›m?
Evet, bu kötü ruhun kökünü
gö¤sümden söküp atmak ve
O’nun Ruhu’nu kabul ederek
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Tanr›’dan do¤abilmem için ne
yapmal›y›m ki sevinçle dolup
son günde d›ﬂar› at›lmayay›m?
‹ﬂte, dedi o: Bu büyük sevince
kavuﬂabilmek için sahip oldu¤um her ﬂeyden vazgeçece¤im,
evet, krall›¤›m› b›rakaca¤›m.
16 Fakat Harun ona ﬂöyle
dedi: E¤er sen bunu arzu ediyorsan, e¤er Tanr›’n›n önünde
yere e¤ilir, evet, bütün günahlar›ndan tövbe edip Tanr›’n›n
önünde yere e¤ilir ve alaca¤›na
inanarak, inançla O’nun ad›n›
ça¤›r›rsan, o zaman arzu etti¤in umuduna kavuﬂacaks›n.
17 Ve öyle oldu ki Harun bu
sözleri söyledikten sonra kral
dizlerinin üstüne çöküp Rab’bin
önünde e¤ildi; evet, hatta yere
kapan›p kuvvetle ﬂöyle diyerek yalvard›:
18 Ey Tanr›, Harun bana bir
Tanr›’n›n oldu¤unu söyledi; ve
e¤er Tanr› varsa ve sen Tanr›’ysan, kendini bana belirtir misin; ve ben seni tan›mak ve son
günde ölümden dirilip kurtulabilmek için bütün günahlar›m›
terk edece¤im. Ve ﬂimdi kral
bu sözleri söyler söylemez ölü
gibi yere düﬂtü.
19 Ve öyle oldu ki kral›n hizmetkârlar› koﬂup kral›n baﬂ›na
gelenleri kraliçeye anlatt›lar.
Ve kraliçe içeri kral›n yan›na
geldi; ve onun yerde ölü gibi
yatt›¤›n› ve ayn› zamanda Harun ile kardeﬂlerinin sanki
onun yere y›¤›lmas›na neden
olmuﬂ gibi dikildiklerini görünce, onlara öfkelendi ve
hizmetkârlar›n›n ya da kral›n
hizmetkârlar›n›n onlar› tutup
öldürmelerini emretti.
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20 ﬁimdi hizmetkârlar kral›n
neden yere y›¤›ld›¤›n› görmüﬂlerdi; bu yüzden Harun’la kardeﬂlerine el uzatmaya cesaret
edemediler; ve kraliçeye yalvar›p ﬂöyle dediler: Onlardan
birinin hepimizden daha güçlü
oldu¤unu gördü¤ünüz halde,
bu adamlar› öldürmemizi niçin
emrediyorsunuz? Bu yüzden,
onlar›n önünde düﬂece¤iz.
21 ﬁimdi kraliçe hizmetkârlar›n›n korktu¤unu görünce,
üzerine herhangi bir u¤ursuzluk gelir diye kendisi de çok
korkmaya baﬂlad›. Ve Harun
ile onun kardeﬂlerini öldürsünler diye hizmetkârlar›na gidip
halk› ça¤›rmalar›n› emretti.
22 ﬁimdi Harun, kraliçenin kararl›l›¤›n› görünce, ayr›ca halk›n
kat› yürekli oldu¤unu bildi¤i
için büyük bir kalabal›¤›n toplanmas›ndan ve aralar›nda
büyük bir çekiﬂmenin ve kar›ﬂ›kl›¤›n ç›kmas›ndan korktu;
bu yüzden elini uzatarak kral›
yerden kald›rd› ve ona: “Dur!”
dedi. Ve kral gücünü toplay›p
ayaklar›n›n üzerinde durdu.
23 ﬁimdi bu, kraliçenin ve birçok hizmetkâr›n önünde oldu.
Ve onlar bunu görünce oldukça ﬂaﬂ›r›p korkmaya baﬂlad›lar.
Ve kral öne ç›k›p onlara hizmet
etmeye baﬂlad›. Ve onlara öyle
hizmette bulundu ki bütün saray halk› Rab’be döndü.
24 ﬁimdi kraliçenin emri üzerine büyük bir kalabal›k toplanm›ﬂt› ve onlar›n aras›nda
Harun ve kardeﬂleri yüzünden
m›r›ldanmalar baﬂlam›ﬂt›.
25 Fakat kral onlar›n aras›na
gidip onlara hizmet etti. Ve
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onlar Harun ve onunla birlikte
olanlara karﬂ› yat›ﬂt›r›ld›.
26 Ve öyle oldu ki kral, halk›n
sakinleﬂti¤ini görünce Harun’la
kardeﬂlerine kalabal›¤›n ortas›nda durup sözü onlara vaaz
etmelerini buyurdu.
27 Ve öyle oldu ki kral, ülkenin
her taraf›na, do¤uda ve bat›da
denize kadar s›n›r oluﬂturan ve
do¤u denizinden bat› denizine
kadar ve sahil s›n›r›n›n etraf›nda ve kuzeyde Zarahemla ülkesinin yan›ndaki çöl s›n›r›nda,
do¤udan bat›ya do¤ru akan Sidon ›rma¤›n›n kayna¤›na bitiﬂik
Manti s›n›r›n›n bir ucundan
öbür ucuna kadar uzanan dar
bir çöl ﬂerit sayesinde Zarahemla ülkesinden ayr›lm›ﬂ olan çevredeki bütün bölgelerde var
olan ve ülkesinin her taraf›nda
bulunan halk›n›n aras›na bir
duyuru gönderdi — ve böylece
Lamanl›lar ve Nefililer birbirlerinden ayr›lm›ﬂlard›.
28 ﬁimdi, Lamanl›lar’›n daha
tembel olanlar› çölde yaﬂ›yor
ve çad›rda kal›yorlard›; ve onlar
Nefi ülkesinde bat›daki çölün
bir ucundan di¤er ucuna kadar
yay›lm›ﬂlard›; evet ve ayr›ca
sahil kenar›nda Zarahemla ülkesinin bat›s›na ve atalar›n›n ilk
miraslar› olan yerde Nefi ülkesinin bat›s›na kadar yay›lm›ﬂlard›
ve böylece sahil boyunca s›n›rlar çizilmiﬂti.
29 Ve ayr›ca do¤uda sahil taraf›nda, Nefililer taraf›ndan geri
püskürtülmüﬂ olan pek çok Lamanl› vard›. Ve böylece Nefililer
aﬂa¤› yukar› her yönden Lamanl›lar taraf›ndan çevrilmiﬂlerdi;
yine de Nefililer, Sidon ›rma¤›-
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n›n kayna¤›nda çöl ile s›n›r oluﬂturan, do¤udan bat›ya kadar çöl
kenar›n›n etraf›nda bulunan
bütün kuzey bölgeleri ele geçirmiﬂlerdi; hatta onlar kuzeyde
Bolluk ad›n› verdikleri ülkeye
dek gelmiﬂlerdi.
30 Ve buras› onlar›n Harabe
ad›n› verdikleri ülkenin s›n›rlar›yla birleﬂiyordu; bu ülke kuzey tarafa do¤ru o kadar geniﬂti
ki Zarahemla halk› taraf›ndan
bulunan, kemikleri hakk›nda
sözünü etti¤imiz insanlar›n
daha önce yerleﬂmiﬂ oldu¤u ve
katledilmiﬂ oldu¤u ülkeye dek
uzan›yordu; buras› onlar›n ilk
ayak bast›¤› yerdi.
31 Ve onlar oradan ç›k›p güney çölüne geldiler. Böylece
kuzeydeki ülkeye Harabe ad›
verildi ve güneydeki ülkeye
Bolluk ad› verildi; buras› yiyecek bulmak için bir k›sm› kuzeydeki ülkeden gelen her cinsten
her çeﬂit vahﬂî hayvanlarla dolu
bir çöldü.
32 Ve ﬂimdi, Bolluk ve Harabe
ülkeleri aras›ndaki s›n›r çizgisi,
do¤udan bat› denizine kadar
bir Nefili için sadece bir buçuk
günlük yoldu; ve böylece Nefi
ülkesi ile Zarahemla ülkesinin
etraf› hemen hemen suyla çevrilmiﬂti; orada kuzey ülkesiyle
güney ülkesi aras›nda küçük
bir bo¤az vard›.
33 Ve öyle oldu ki Nefililer
Bolluk ülkesinde do¤udan bat›
denizine kadar yerleﬂmiﬂlerdi;
ve böylece Nefililer ak›llar›n›
kullanarak, nöbetçilerinin ve
ordular›n›n yard›m›yla Lamanl›lar’› güneye kapad›lar; böylece onlar kuzeyde baﬂka hiçbir
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yeri ellerine geçiremeyeceklerdi; böylece kuzeydeki ülkeyi
istila edemeyeceklerdi.
34 Bu yüzden Lamanl›lar, Nefi
ülkesi ve onun çevresindeki çölden baﬂka hiçbir yeri ele geçiremediler. ﬁimdi bu Nefililer’in
ak›ll›ca bir davran›ﬂ›yd›; Lamanl›lar onlar›n düﬂman› olduklar›ndan, onlar›n her taraftan
kendilerine eziyet etmelerine
izin veremezlerdi; ve böylece
kendi isteklerine göre kaçabilecekleri bir ülkeleri olacakt›.
35 Ve ﬂimdi bu kadar söyledikten sonra, yine Ammon’un ve
Harun’un ve Omner’in ve Himni’nin ve onlar›n kardeﬂlerinin
öyküsüne dönüyorum.
23. BÖLÜM
Dinsel özgürlük ilan edilir — Yedi
ülke ve ﬂehirdeki Lamanl›lar inanca dönerler — Onlar kendilerine
Anti-Nefi-Lehililer ad›n› verirler
ve lanetten kurtulurlar — Amalekililer ve Amulonlular gerçe¤i
reddederler. m.ö. tahminen 90–77
y›llar›.
‹ﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki Lamanl›lar’›n kral›, Tanr›’n›n sözünü
ülkelerinin herhangi bir bölgesinde, her nerede olursa olsun
vaaz etmeye ç›kacak Ammon’a
ya da Harun’a ya da Omner’e
ya da Himni’ye veya kardeﬂlerinden hiçbirine el sürmesinler
diye bütün halk›n›n aras›na bir
duyuru yollad›.
2 Evet, onlar› ba¤lamak ya da
hapishaneye atmak için ellerini
uzatmas›nlar diye aralar›na
resmi bir emir gönderdi; ne
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onlar›n üzerine tüküreceklerdi, ne onlara vuracaklard›, ne
onlar› sinagoglar›ndan d›ﬂar›
atacaklard›, ne onlara eziyet
edeceklerdi, ne de onlar› taﬂlayacaklard›, fakat onlar evlerine
ve ayn› zamanda tap›naklar›na
ve kutsal binalar›na serbestçe
girebileceklerdi.
3 Ve böylece, onlar ilerleyip
istedikleri ﬂekilde sözü vaaz
edebileceklerdi; çünkü kral ve
onun bütün ev halk› Rab’be
dönmüﬂtü; bu yüzden kral,
Tanr›’n›n sözüne hiçbir ﬂey engel olmas›n diye, sözün ülkenin dört bir yan›na ulaﬂmas›
için bütün ülkedeki halk›n›n
aras›na kendi yazd›¤› bir duyuruyu yollad›; böylece halk›,
atalar›n›n kötü gelenekleri hakk›nda ikna olabilirdi ve herkesin kardeﬂ oldu¤una ve cinayet
iﬂlememeleri ve ya¤ma etmemeleri ve çalmamalar› ve zina
etmemeleri ve hiçbir kötülü¤ü
iﬂlememeleri gerekti¤ine ikna
olabilirlerdi.
4 Ve ﬂimdi öyle oldu ki kral bu
duyuruyu ç›kard›ktan sonra,
Harun’la kardeﬂleri ﬂehirden
ﬂehre ve bir ibadet evinden di¤erine gidip kiliseler kurdular
ve Tanr›’n›n sözünü onlar›n aras›nda vaaz edip ö¤retmek için
bütün ülkede Lamanl›lar’›n aras›nda rahipler ve ö¤retmenler
kutsay›p atad›lar; ve böylece
büyük bir baﬂar› elde etmeye
baﬂlad›lar.
5 Ve binlerce kiﬂi Rab’bin bilgisine getirildi, evet, binlerce
kiﬂi Nefililer’in geleneklerine
inanmaya getirildi; ve onlara
bugüne kadar elden ele teslim
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edilen kay›tlar ve peygamberlikler ö¤retildi.
6 Ve Rab’bin yaﬂad›¤› nas›l
kesinse, kuﬂkusuz vahiy ve
peygamberlik ruhuna ve onlarda mucizeler iﬂleyen Tanr›’n›n
gücüne göre, Ammon ve kardeﬂlerinin vaazlar› sayesinde
inananlar›n veya gerçe¤in bilgisine getirilenlerin hiçbiri —
evet, size derim ki Rab’bin
yaﬂad›¤› gibi, Lamanl›lar’dan
onlar›n vaaz›na inananlar›n ve
Rab’be dönenlerin hiçbiri do¤ru yolu b›rakmad›.
7 Çünkü onlar do¤ru bir halk
oldular; isyan silahlar›n› b›rakt›lar; öyle ki Tanr›’ya ve kardeﬂlerinden birine karﬂ› bir daha
savaﬂmad›lar.
8 ﬁimdi Rab’be dönenler ﬂunlard›r:
9 ‹smail ülkesindeki Lamanl›
halk›;
10 Ve ayr›ca Midoni ülkesinde
olan Lamanl› halk›;
11 Ve ayr›ca Nefi ﬂehrinde olan
Lamanl› halk›;
12 Ve ayr›ca ﬁilom ülkesinde
ve ﬁemlon ülkesinde ve Lemuel
ﬂehrinde ve ﬁimnilom ﬂehrinde
olan Lamanl› halk›.
13 Ve Rab’be dönen Lamanl›lar’›n ﬂehirlerinin isimleri bunlard›r; ve isyan silahlar›n› b›rakanlar, evet, bütün savaﬂ silahlar›n› b›rakanlar bunlard›r; ve
onlar›n hepsi Lamanl›lar’d›.
14 Ve Amalekililer’den sadece
bir kiﬂi d›ﬂ›nda hiç kimse do¤ru
inanca dönmedi; ne de Amulonlular’dan her hangi biri do¤ru
inanca döndü; fakat onlar kendi
yüreklerini ve ayr›ca ülkede
yaﬂad›klar› her bölgede, evet
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ve bütün kendi köy ve ﬂehirlerinde Lamanl›lar’›n yüreklerini kat›laﬂt›rd›lar.
15 Bu yüzden, tövbe edip gerçe¤in bilgisine gelen ve inanca
dönen bütün Lamanl› ﬂehirlerin isimlerini verdik.
16 Ve ﬂimdi öyle oldu ki kral
ile beraber do¤ru yola dönmüﬂ
olanlar kardeﬂlerinden ay›rt
edilebilmek için bir isimleri
olmas›n› istediler; bu yüzden
kral, ay›rt edilmeleri için üzerlerine alacaklar› isim hakk›nda
Harun ve rahiplerinden ço¤uyla görüﬂtü.
17 Ve öyle oldu ki onlar kendilerine Anti-Nefi-Lehililer ad›n›
verdiler ve bu isimle ça¤r›l›p
bir daha Lamanl›lar diye ça¤r›lmad›lar.
18 Ve onlar çok çal›ﬂkan bir
halk olmaya baﬂlad›lar; evet ve
Nefililer’e yak›nd›lar; bu yüzden onlarla iliﬂki kurmaya baﬂlad›lar ve Tanr›’n›n laneti onlar›
bir daha takip etmedi.
24. BÖLÜM
Lamanl›lar, Tanr›’n›n halk›na karﬂ›
savaﬂmak için gelir — Anti-NefiLehililer, Mesih’te sevinirler ve
melekler taraf›ndan ziyaret edilirler. Kendilerini savunmak yerine
ölüme katlanmay› seçerler—Daha
çok Lamanl›lar inanca döner. m.ö.
tahminen 90–77 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Amulon ülkesinde ve ayr›ca Helam ülkesinde
ve Yeruﬂalem ülkesinde ve k›sacas›, çevredeki bütün ülkelerde do¤ru inanca dönmeyen
ve üzerlerine Anti-Nefi-Lehili
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ad›n› almayan Amalekililer,
Amulonlular ve Lamanl›lar,
Amalekililer ve Amulonlular
taraf›ndan kardeﬂlerine karﬂ›
k›ﬂk›rt›l›p öfkelendirildiler.
2 Ve onlara karﬂ› duyduklar›
nefret o kadar çok artm›ﬂt› ki
krallar›na karﬂ› ayaklanmaya
baﬂlad›lar; öyle ki onun krallar›
olmas›n› istemediler; bu yüzden
Anti-Nefi-Lehi halk›na karﬂ›
silahland›lar.
3 ﬁimdi kral, krall›¤› o¤luna
b›rakarak ona Anti-Nefi-Lehi
ad›n› verdi.
4 Ve kral, Lamanl›lar’›n Tanr›’n›n halk›na karﬂ› savaﬂ haz›rl›klar›na baﬂlad›klar› ayn› y›l öldü.
5 ﬁimdi Ammon ve kardeﬂleri
ve onunla beraber gelen herkes
Lamanl›lar’›n kendi kardeﬂlerini
yok etmek amac›yla yapt›klar›
haz›rl›klar› görünce, Midyan
ülkesine ç›kt›lar ve Ammon orada bütün kardeﬂleriyle buluﬂtu;
ve onlar oradan ‹smail ülkesine,
Lamanl›lar’a karﬂ› kendilerini
savunmak için ne yapmalar›
gerekti¤ini Lamoni ve onun
kardeﬂi Anti-Nefi-Lehi ile görüﬂmek üzere meclis toplant›s›
yapmaya geldiler.
6 ﬁimdi Rab’be dönmüﬂ olan
bütün halk›n aras›nda kardeﬂlerine karﬂ› eline silah almak
isteyen bir tek kiﬂi yoktu; hay›r, savaﬂ haz›rl›¤› bile yapmak
istemiyorlard›; evet ve krallar›
da onlara haz›rl›k yapmamalar›n› emretti.
7 ﬁimdi, onun bu konuda halka söyledi¤i sözler ﬂunlard›r:
Sevgili halk›m, Tanr›ma ﬂükrederim ki yüce Tanr›m›z lütfuyla
bu kardeﬂlerimiz Nefililer’i bize
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vaaz etmeleri ve kötü atalar›m›z›n gelenekleri hakk›nda bizi
ikna edebilmeleri için gönderdi.
8 Ve iﬂte ben, yüce Tanr›ma
ﬂükrederim ki bizlere Ruhundan bir parça ihsan ederek yüreklerimizi yumuﬂatm›ﬂt›r; böylece bu Nefili kardeﬂlerimizle
iliﬂki kurmaya baﬂlad›k.
9 Ve iﬂte, ben yine yüce Tanr›ma ﬂükrederim ki baﬂlatt›¤›m›z
bu iliﬂki sayesinde günahlar›m›z
ve iﬂledi¤imiz nice cinayetler
hakk›nda ikna olduk.
10 Ve yine Tanr›ma, evet, yüce
Tanr›ma ﬂükrederim ki O bize
bu ﬂeylerden tövbe edebilmemizi ba¤›ﬂlam›ﬂt›r ve O ayr›ca iﬂledi¤imiz onca günahlar› ve cinayetleri affetmiﬂtir ve O¤lu’nun
erdemleri sayesinde suçumuzu
yüreklerimizden söküp atm›ﬂt›r.
11 Ve ﬂimdi, iﬂte sevgili kardeﬂlerim, mademki iﬂledi¤imiz
bütün günahlardan ve cinayetlerden tövbe edip Tanr›’ya onlar› yüreklerimizden çekip ç›kartmak bizim yapabilece¤imiz
her ﬂeydi (zira biz bütün insanl›¤›n yüz karas›yd›k), çünkü
Tanr›’n›n lekemizi ç›kar›p atmas› için O’nun önünde yapabilece¤imiz her ﬂey yeterli bir
ﬂekilde tövbe etmekti.
12 ﬁimdi, çok sevgili kardeﬂlerim, mademki Tanr› lekelerimizi
ar›tm›ﬂ ve k›l›çlar›m›z p›r›l p›r›l
olmuﬂtur, o zaman k›l›çlar›m›z›
bir daha kardeﬂlerimizin kan›yla lekelemeyelim.
13 ‹ﬂte, size derim: Hay›r, k›l›çlar›m›z›n kardeﬂlerimizin kan›yla lekelenmemesi için haydi
onlar› saklayal›m; çünkü olur
da k›l›çlar›m›z› yine lekelendi-
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rirsek, onlar günahlar›m›z›n
kefareti için dökülecek yüce
Tanr›m›z›n O¤lu’nun kan›yla
bir daha y›kan›p parlat›lamaz.
14 Ve yüce Tanr› bize merhamet edip, mahvolmayal›m diye
bu ﬂeyleri bize bildirmiﬂtir; evet
ve çocuklar›m›z› sevdi¤i kadar
bizim canlar›m›z› da sevdi¤i için
bu ﬂeyleri bize önceden bildirdi;
bu yüzden, kurtuluﬂ plan›n›n
gelecek kuﬂaklara bildirilece¤i
gibi bize de bildirilmesi için
merhamet göstererek bizi meleklerinin arac›l›¤›yla ziyaret
etmektedir.
15 Ah, Tanr›m›z ne merhametlidir! Ve ﬂimdi iﬂte, lekelerimizden ar›nmak için yapabilece¤imiz her ﬂeyi yapt›¤›m›z için ve
k›l›çlar›m›z parlat›ld›¤› için haydi onlar› saklayal›m ki onlar
son günde ya da O’nun önünde
yarg›lanmaya getirilece¤imiz
günde Tanr›’m›za kan›t olarak
parlak kals›nlar; öyle ki O
sözünü bize verdikten ve bizleri sözünün vas›tas›yla temiz
k›ld›ktan sonra, bir daha k›l›çlar›m›z› kardeﬂlerimizin kan›yla lekelemedik.
16 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, e¤er
kardeﬂlerimiz bizi öldürmek
isterlerse, iﬂte, k›l›çlar›m›z› saklayaca¤›z, evet, hatta onlar› topra¤›n derinliklerine gömece¤iz;
böylece k›l›çlar›m›z son günde
onlar› bir daha kullanmam›ﬂ
oldu¤umuzun kan›t› olarak parlakl›klar›n› koruyacaklard›r; ve
e¤er kardeﬂlerimiz bizleri öldürürlerse, iﬂte, biz Tanr›’m›za
gidece¤iz ve kurtulaca¤›z.
17 Ve öyle oldu ki kral bu sözlerini bitirdi¤inde, ve bütün
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halk bir araya toplanm›ﬂt›, k›l›çlar›n› ve insan kan› dökmek
için kullan›lan bütün silahlar›
toplad›lar ve onlar› topra¤›n
derinliklerine gömdüler.
18 Ve onlar bunu kendi görüﬂlerinde, Tanr›’ya ve ayn› zamanda insanl›¤a bir kan›t olarak, bir
daha silah kullanmay›p insan
kan› dökmeyeceklerini göstermek için yapt›lar; ve bunu, tan›kl›kta bulunarak ve Tanr› ile
antlaﬂma yaparak yapt›lar; kardeﬂlerinin kan›n› dökmektense
kendi yaﬂamlar›ndan vazgeçeceklerdi ve bir kardeﬂten sahip
oldu¤unu almaktansa, aksine
ona vermeyi istiyorlard›; ve
günlerini tembellik içinde geçirmektense kendi elleriyle
gayretle çal›ﬂmak istiyorlard›.
19 Ve böylece bu Lamanl›lar
gerçe¤i ö¤renip imana getirildiklerinde, onlar›n kararl› olduklar›n› ve günah iﬂlemektense ölüme bile katlanacaklar›n›
görüyoruz; ve böylece onlar›n
bar›ﬂ silahlar›n› gömdüklerini
ya da bar›ﬂ ad›na savaﬂ silahlar›n› gömdüklerini görüyoruz.
20 Ve öyle oldu ki kardeﬂleri
Lamanl›lar ise savaﬂ haz›rl›klar›n› yap›p Nefi ülkesine geldiler;
niyetleri kral› öldürüp onun
yerine baﬂkas›n› yerleﬂtirmek ve
ayn› zamanda Anti-Nefi-Lehi
halk›n›n ülkedeki varl›¤›na son
vermekti.
21 ﬁimdi Lamanl›lar’›n üzerlerine geldi¤ini gören halk, onlar› karﬂ›lamak üzere d›ﬂar› ç›kt›
ve onlar›n önünde yere kapanarak Rab’bin ad›n› ça¤›rmaya
baﬂlad›; ve onlar bu ﬂekilde yere
kapanm›ﬂken Lamanl›lar onla-
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r›n üzerine sald›r›p onlar› k›l›çla öldürmeye baﬂlad›lar.
22 Ve böylece hiçbir direniﬂle
karﬂ›laﬂmadan, onlardan bin beﬂini öldürdüler; ve biz biliyoruz
ki ölenler kutsanm›ﬂlard›r; çünkü onlar Tanr›’lar› ile beraber
yaﬂamaya gittiler.
23 ﬁimdi Lamanl›lar, kardeﬂlerinin k›l›çtan kaçmad›klar›n›
ve sa¤a veya sola dönmediklerini, ama yere kapan›p öldüklerini ve hatta k›l›c›n alt›nda
ölürken bile Tanr›’ya ﬂükrettiklerini görünce —
24 ﬁimdi Lamanl›lar bunu görünce onlar› öldürmekten vazgeçtiler; ve içlerinden pek ço¤unun k›l›ç alt›nda can veren
kardeﬂleri için yüre¤i s›zl›yordu; çünkü yapt›klar›na piﬂman
olup tövbe ettiler.
25 Ve öyle oldu ki onlar savaﬂ
silahlar›n› yere at›p bir daha ellerine almak istemediler; çünkü
iﬂledikleri cinayetlerden dolay›
içleri yan›p tutuﬂuyordu; ve
onlar da kendi kardeﬂleri gibi,
onlar› öldürmek üzere kalkan
ellerin insaf›na dayanarak yere
kapand›lar.
26 Ve öyle oldu ki o gün Tanr›’n›n halk›na öldürülmüﬂ olanlar›n say›s›ndan daha fazla kiﬂi
kat›ld›; ve öldürülenler do¤ru
insanlard›; o nedenle kurtulmuﬂ
olmalar›ndan asla ﬂüphemiz
yoktur.
27 Ve öldürülenlerin aras›nda
bir tane kötü insan yoktu; ama
gerçe¤in bilgisine getirilenlerin
say›s› bini geçiyordu; böylece
Rab’bin, halk›n› kurtuluﬂa erdirmek için bir çok yoldan çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz.
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28 ﬁimdi Lamanl›lar’›n aras›nda kardeﬂlerinin ço¤unu öldürenlerin büyük bir bölümü
Amalekililer ve Amulonlular’dan oluﬂuyordu; onlar›n ço¤u
Nehorlar tarikat›ndand›.
29 ﬁimdi, Rab’bin halk›na kat›lanlar›n aras›nda Amalekili ya
da Amulonlu veya Nehor tarikat›ndan olan biri yoktu; ama
onlar Laman ve Lemuel’in as›l
soyundan gelmeydiler.
30 Ve böylece aç›k bir ﬂekilde
görebiliyoruz ki bir halk, Tanr›’n›n Ruhu’yla bir kez ayd›nlat›ld›ktan ve do¤rulukla ilgili ﬂeyler hakk›nda büyük bir bilgiye
sahip olduktan sonra ve arkas›ndan do¤ru yoldan ç›k›p
günah ve suça düﬂerse, daha kat›laﬂ›rlar ve böylece onlar›n durumu bu ﬂeyleri hiç bilmemiﬂ
olmaktan daha da kötü olur.
25. BÖLÜM
Lamanl›lar’›n sald›rganl›klar› yay›l›r — Nuh’un rahiplerinin soyu
Abinadi’nin peygamberlikte bulundu¤u gibi yok olur — Birçok Lamanl› inanca döndürülür ve AntiNefi-Lehi halk›na kat›l›r—Mesih’e
inanarak Musa yasas›na uyarlar.
m.ö. tahminen 90–77 y›llar›.
Ve iﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki bu
Lamanl›lar kendi kardeﬂlerini
öldürdükleri için daha da öfkelendiler; bu yüzden Nefililer’den intikam alacaklar›na dair
yemin ettiler; ve o zamanda
Anti-Nefi-Lehi halk›n› bir daha
öldürmeye kalk›ﬂmad›lar.
2 Fakat ordular›n› toparlay›p
Zarahemla ülkesinin s›n›rlar›-

na kadar geldiler ve Ammoniha topraklar›nda bulunan halk›n üzerine sald›r›p onlar› yok
ettiler.
3 Ve daha sonra Nefililer’le
yapt›klar› birçok savaﬂta geri
sürülüp öldürüldüler.
4 Ve Nuh’un rahipleri olan
Amulon ve kardeﬂlerinin hemen
hemen bütün soyu öldürülen
Lamanl›lar’›n aras›ndayd› ve
Nefililer’in elleriyle öldürülmüﬂlerdi.
5 Ve geri kalanlar do¤u çölüne do¤ru kaçt›lar ve orada Lamanl›lar’›n üzerindeki güç ve
yetkiye el koyarak, inançlar›
yüzünden birçok Lamanl›’y›
ateﬂe at›p öldürdüler.
6 Çünkü onlar›n pek ço¤u
büyük kay›plar verdikten ve
büyük ac›lar çektikten sonra,
Harun ile kardeﬂlerinin ülkelerinde kendilerine vaaz etmiﬂ
olduklar› sözleri hat›rlamaya
tahrik edildiler; bu yüzden
atalar›n›n geleneklerine inanmamaya ve Rab’be ve O’nun
Nefililer’e büyük güç verdi¤ine
inanmaya baﬂlad›lar; ve böylece
onlar›n ço¤u çöldeyken do¤ru
yola döndü.
7 Ve öyle oldu ki Amulon’un
çocuklar›ndan geride kalanlardan olan bu yöneticiler, onlar›n,
evet, bu ﬂeylere inananlar›n
hepsini idam ettirdiler.
8 ﬁimdi bu ﬂehitlerin ölmesi
onlar›n kardeﬂlerinin ço¤unu öfkelendirdi ve çölde çekiﬂmeler
ç›kmaya baﬂlad›; ve Lamanl›lar,
Amulon ve kardeﬂlerinin soyunu avlamaya ve onlar› öldürmeye baﬂlad›lar; ve onlar do¤u
çölüne kaçt›lar.
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9 Ve iﬂte onlar bugün bile Lamanl›lar taraf›ndan avlan›lmaktad›r. Abinadi’nin, kendisini
yakarak öldüren rahiplerin soyu
hakk›nda söyledi¤i sözler böylece gerçekleﬂmiﬂ oldu.
10 Çünkü o onlara: “Bana ne
yaparsan›z, gelecekte olacaklar›n bir örne¤i olacakt›r” demiﬂti.
11 Ve ﬂimdi Abinadi, Tanr›’ya
olan inanc› yüzünden yanarak
ölenlerin ilkiydi; ﬂimdi onun
söylemek istedi¤i ﬂey ﬂuydu:
Kendisi nas›l ac› çekmiﬂse, birçok insan da ayn› ﬂekilde yanarak can verecekti.
12 Ve o, Nuh’un rahiplerine
onlar›n soyunun, kendisine çektirdikleri gibi birçok kiﬂinin
öldürülmesine sebep olaca¤›n›
ve onlar›n t›pk› çobans›z bir
koyunun y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan sürülüp öldürüldü¤ü
gibi yaban ellere da¤›t›l›p öldürülece¤ini söyledi; ve ﬂimdi iﬂte,
bu sözler do¤rulanm›ﬂ oldu;
çünkü onlar Lamanl›lar taraf›ndan sürülüp avlan›ld›lar ve
vuruldular.
13 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar,
Nefililer’i yenemeyeceklerini
anlay›nca tekrar kendi ülkelerine geri döndüler; ve onlar›n
ço¤u yaﬂamak için ‹smail ülkesine ve Nefi ülkesine gidip AntiNefi-Lehi halk› olan Tanr›’n›n
halk›na kat›ld›lar.
14 Ve onlar da kardeﬂleri gibi
savaﬂ silahlar›n› yere gömdüler ve do¤ru bir halk olmaya
baﬂlad›lar; ve Rab’bin yollar›nda yürüyüp O’nun emirlerine
ve kanunlar›na uydular.
15 Evet ve onlar Musa yasas›n›
yerine getirdiler; çünkü Musa
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yasas›n› hâlâ tutmalar› gerekiyordu; çünkü yasa tam olarak
yerine gelmemiﬂti. Musa yasas›na uymakla birlikte, Mesih’in
geliﬂini dört gözle beklediler.
Musa yasas›n›n O’nun geliﬂinin bir simgesi oldu¤unu anlad›lar ve Mesih’in kendilerine
görünece¤i zamana dek bu
harici iﬂlerin yap›lmas› gerekti¤ine inand›lar.
16 ﬁimdi onlar kurtuluﬂun
Musa yasas›yla geldi¤ine inanm›yorlard›; fakat Musa yasas›
onlar›n Mesih’e olan imanlar›n› kuvvetlendirmeye yard›mc›
oluyordu; ve böylece inançlar›
sayesinde sonsuz kurtuluﬂ için
olan umutlar›n› yitirmediler;
gelecek olan ﬂeyler hakk›nda
söyleyen peygamberlik ruhuna
güvendiler.
17 Ve ﬂimdi iﬂte, Ammon ve
Harun ve Omner ve Himni ve
kardeﬂleri, Lamanl›lar aras›nda
elde ettikleri bu baﬂar›dan dolay› çok seviniyorlard›; çünkü
Rab’bin onlara dualar›na göre
ihsan etmiﬂ oldu¤unu ve ayn›
zamanda sözünü en ince ayr›nt›s›na kadar yerine getirdi¤ini
gördüler.
26. BÖLÜM
Ammon, Rab ile övünür — Sad›k
olanlar, Rab taraf›ndan güçlendirilir ve onlara bilgi verilir — ‹man
sayesinde insan binlerce kiﬂiyi tövbeye getirebilir — Tanr›’n›n her
ﬂeye gücü yeter ve her ﬂeyi bilir.
m.ö. tahminen 90–77 y›llar›.
Ve ﬂimdi, Ammon’un kardeﬂlerine söyledi¤i sözler ﬂunlard›r:
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Kardeﬂlerim ve biraderlerim,
iﬂte size söylüyorum, sevinmemiz için çok önemli nedenler
var; çünkü Zarahemla ülkesinden ç›kt›¤›m›zda, Tanr›’n›n bize
bu kadar büyük nimetler verebilece¤ini tahmin edebilir miydik?
2 Ve ﬂimdi sorar›m: Bize vermiﬂ oldu¤u büyük nimetler nelerdir? Söyleyebilir misiniz?
3 ‹ﬂte, sizin yerinize ben cevap
vereyim; çünkü kardeﬂlerimiz
Lamanl›lar karanl›kta, evet, hem
de en karanl›k çukurdayd›lar;
fakat iﬂte, onlar›n ço¤u Tanr›’n›n
harikulâde olan ›ﬂ›¤›n› görmeye
getirildi! Ve bize verilen nimet
budur ki bu büyük görevi baﬂarmak üzere Tanr›’n›n elinde
araçlar olduk.
4 ‹ﬂte onlardan binlercesi seviniyorlar ve onlar Tanr›’n›n a¤›l›na getirilmiﬂlerdir.
5 ‹ﬂte tarla biçilmeye haz›rd› ve
ne mutlu sizlere, çünkü ora¤›n›z› sallad›n›z ve kuvvetinizle
biçtiniz, evet, bütün gün çal›ﬂt›n›z; ve iﬂte demetlerinizin say›s›na bak›n›z! Ve onlar ziyan
olmas›n diye ambarlara toplanacakt›r.
6 Evet, onlar son günde kopan
f›rt›nayla yere serilmeyeceklerdir; evet ve onlar kas›rgalarla
savrulmayacaklard›r; fakat f›rt›na geldi¤inde, f›rt›na onlara
iﬂlemesin diye kendi yerlerine
toplanacaklard›r; evet, onlar ﬂiddetli rüzgârlarla düﬂman›n onlar› götürmek istedi¤i yerlere
sürüklenmeyeceklerdir.
7 Ama iﬂte, onlar hasat sahibi
olan Rab’bin elindedirler ve onlar onundurlar; ve O, onlar› son
günde yukar› kald›racakt›r.
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8 Tanr›m›z›n ad› mübarek olsun! Haydi O’nu övmek için ilahiler söyleyelim; evet, O’nun
kutsal ad›na ﬂükredelim; çünkü
O daima do¤ruluk iﬂler.
9 Çünkü biz Zarahemla ülkesinden ç›kmam›ﬂ olsayd›k, bizi
yürekten seven bu sevgili kardeﬂlerimiz bize karﬂ› duyduklar›
kinle hâlâ iﬂkence çekiyor olacaklard›; evet ve ayn› zamanda
Tanr› onlara yabanc› gelecekti.
10 Ve öyle oldu ki Ammon bu
sözleri söyledi¤inde, kardeﬂi
Harun onu azarlayarak ﬂöyle
dedi: Ammon, korkar›m ki sevincin senin övünmene neden
oluyor!
11 Fakat Ammon ona: “Ben ne
kendi gücümle övünürüm, ne
de kendi bilgeli¤imle övünürüm; ama iﬂte, benim sevincim
tamd›r, evet, yüre¤im sevinçten
dolup taﬂar; ve ben Tanr›mda
sevinece¤im” dedi.
12 Evet, ben bir hiç oldu¤umu
biliyorum; gücüme gelince zay›f›m; bu yüzden kendimle de¤il,
Tanr›m ile övünürüm; çünkü
O’nun gücüyle her ﬂeyi yapabilirim; evet, iﬂte, bu ülkede birçok
büyük mucize gerçekleﬂtirdik;
bunun için O’nun ad›n› sonsuza dek övece¤iz.
13 ‹ﬂte O, kardeﬂlerimizden kaç
binlercesini cehennem azab›ndan kurtard›; ve onlar kurtuluﬂ
sevgisinin ezgisini söylemeye
getirildiler ve bunun sebebi ise
O’nun bizde bulunan sözünün
gücüdür; bu yüzden sevinmemiz için büyük bir sebep yok
mudur?
14 Evet, O’nu sonsuza dek övmek için sebebimiz var, çünkü
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O, en yüce Tanr›’d›r ve kardeﬂlerimizi cehennem zincirlerinden kurtarm›ﬂt›r.
15 Evet, onlar sonsuz karanl›k
ve y›k›mla çepeçevre sar›lm›ﬂlard›; fakat iﬂte, O, onlar› kendisinin sonsuz ›ﬂ›¤›na, evet,
sonsuz kurtuluﬂa getirdi; ve onlar, O’nun sevgisinin eﬂsiz cömertli¤iyle çepeçevre sar›ld›lar;
evet ve bizler bu büyük ve ola¤anüstü eseri ortaya koymak
için O’nun elinde araç olduk.
16 Bu yüzden övünelim; evet,
Rab ile övünece¤iz; evet, sevinece¤iz; çünkü sevincimiz tamd›r;
evet, biz Tanr›m›z› sonsuza dek
övece¤iz. ‹ﬂte, Rab ile kim gere¤inden fazla övünebilir? Evet,
kim O’nun yüce kudretinden
ve merhametinden ve insançocuklar›na gösterdi¤i sabr›ndan
fazlas›yla söz edebilir? ‹ﬂte, size
derim, ifade ettiklerim hissettiklerimin yan›nda hiç kal›r.
17 Tanr›m›z›n o kadar merhametli davran›p bizi korkunç, günahkâr ve kirli halimizden tutup
ç›karaca¤› kimin akl›na gelirdi?
18 ‹ﬂte, biz öfkeyle büyük tehditler savurarak O’nun Kilisesini y›kmak için yola ç›km›ﬂt›k.
19 Ah neden bizi o zaman korkunç bir y›k›ma u¤ratmad›,
evet, neden adalet k›l›c›n› üzerimize düﬂürüp bizi sonsuz çaresizli¤e mahkûm etmedi?
20 Ah, bunlar› düﬂünmek bile
ruhumu ürkütüyor. ‹ﬂte O, adaletini üzerimizde uygulamad›,
ama yüce merhametiyle bizleri
sonsuz sefalet ve ölüm çukurundan geçirip can›m›z›n kurtuluﬂuna getirdi.
21 Ve ﬂimdi iﬂte, kardeﬂlerim,
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bu ﬂeyleri bilen s›radan insan
kimdir? Size derim ki: Tövbe
etmiﬂ olandan baﬂka hiç kimse
bu ﬂeyleri bilemez.
22 Evet, tövbe edip inanç gösteren ve hay›rl› iﬂler yapan ve
devaml› hiç durmadan dua
eden kiﬂiye—böyle kiﬂilere Tanr›’n›n s›rlar›n› bilmek verilmiﬂtir; evet, böyle kiﬂilere asla vahiy
olunmam›ﬂ ﬂeyleri aç›klamak
verilecektir; evet ve bu kardeﬂlerimizi tövbeye getirmek bize
verildi¤i gibi, binlerce can› da
tövbeye getirebilmek böyle kiﬂilere verilecektir.
23 ﬁimdi kardeﬂlerim, Zarahemla ülkesinde olan kardeﬂlerimize; biz Lamanl› kardeﬂlerimize vaaz etmek üzere Nefi
ülkesine gidiyoruz dedi¤imizde, bize gülüp bizimle alay ettiklerini hat›rl›yor musunuz?
24 Çünkü onlar bize ﬂöyle
demiﬂti: Lamanl›lar’› gerçe¤in
bilgisine getirebilece¤inize mi
san›yorsunuz? Yürekleri kan
dökmekten hoﬂlanan, günlerini en i¤renç kötülükleri iﬂlemekle geçiren, yollar› baﬂlang›çtan beri bir günahkâr›n
yollar› olan Lamanl›lar’›, onlar
kadar dik kafal› bir halk› atalar›n›n geleneklerinin yanl›ﬂ
oldu¤una ikna edebilece¤inizi
mi san›yorsunuz? ﬁimdi kardeﬂlerim, hat›rlarsan›z onlar›n
lisan› buydu.
25 Ve üstelik: “Haydi onlara
karﬂ› silahlanal›m, onlar› günahlar›yla birlikte ülkeden silip
atal›m ki bizi ezip geçmesinler
ve yok etmesinler” diyorlard›.
26 Fakat iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, biz kardeﬂlerimizi öldür-
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mek için de¤il, belki onlar›n
canlar›ndan birkaç›n› kurtar›r›z niyetiyle çöle geldik.
27 ﬁimdi yüreklerimiz bunal›p
geri dönmek üzereyken, iﬂte
Rab bizi teselli edip ﬂöyle dedi:
Kardeﬂleriniz Lamanl›lar’›n aras›na gidip s›k›nt›lar›n›z› sab›rla
gö¤üsleyin ve ben sizi baﬂar›l›
k›laca¤›m.
28 Ve ﬂimdi iﬂte, biz gelip onlar›n aras›na ç›kt›k ve ac›lar›m›za
sab›rla katlan›p, her türlü yoklu¤u çektik; evet, dünya merhametine güvenip ev ev dolaﬂt›k—
sadece dünya merhametine
de¤il, Tanr›’n›n merhametine
de güvendik.
29 Ve evlerine girip onlara ö¤rettik ve onlara sokaklar›nda
ö¤rettik; evet ve onlara tepe
baﬂlar›nda ö¤rettik ve ayr›ca
tap›naklar›na ve sinagoglar›na
girip onlara ö¤rettik; ve d›ﬂar›
at›ld›k ve alay edildik ve üzerimize tükürüldü ve yanaklar›m›za vuruldu; ve taﬂland›k ve
al›n›p sa¤lam iplerle ba¤land›k
ve hapishaneye at›ld›k; ve Tanr›’n›n kudreti ve hikmeti sayesinde yine kurtar›ld›k.
30 Ve her türlü s›k›nt›lara katland›k ve bütün bunlara belki
bir kaç can› kurtarmaya vas›ta
olabiliriz diye katland›k; ve e¤er
olur da birkaç can›n kurtulmas›n› sa¤layabilirsek, sevincimizin
tam olaca¤›n› düﬂünüyorduk.
31 ﬁimdi iﬂte, ilerisini düﬂünürsek verdi¤imiz emeklerin
ürününü görebiliriz ve onlar az
m›d›r? Size derim: Hay›r, onlar
çoktur; evet ve onlar›n kendi
kardeﬂlerine ve ayr›ca bize gösterdikleri sevgilerinden dolay›,
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samimi olduklar›na tan›kl›k
edebiliriz.
32 Çünkü iﬂte, onlar düﬂmanlar›n›n can›n› almaktansa, kendi
canlar›n› kurban etmeyi ye¤lediler; ve kardeﬂlerine karﬂ› olan
sevgilerinden dolay› savaﬂ silahlar›n› topra¤›n derinliklerine
gömdüler.
33 Ve ﬂimdi iﬂte size söylüyorum: Böylesine büyük bir sevgi
ülkenin neresinde görülmüﬂtür?
‹ﬂte size derim: Hay›r, görülmemiﬂtir; hatta Nefililer’in aras›nda bile görülmemiﬂtir.
34 Çünkü iﬂte, onlar kardeﬂlerine karﬂ› silahlan›p kendilerinin öldürülmesine izin vermeyebilirlerdi. Fakat iﬂte, onlar›n
ço¤u can›n› teslim etti; ve biz
sevgilerinden ve günaha karﬂ›
duyduklar› nefretlerinden dolay›, onlar›n Tanr›’lar›n›n yan›na gitti¤ini biliyoruz.
35 ﬁimdi sevinmemize neden
yok mudur? Evet, size derim:
Dünya baﬂlad›¤›ndan beri hiçbir
zaman bizim gibi bu kadar çok
sevinmeye nedeni olan insanlar
olmam›ﬂt›r; evet ve sevincim
beni Tanr›mla övünmeye götürüyor; çünkü O, bütün kudrete,
hikmete ve anlay›ﬂa sahiptir; O
her ﬂeyi anlar ve tövbe edip
ad›na iman eden herkese kurtuluﬂa kadar merhametli olan bir
Varl›k’t›r.
36 ﬁimdi e¤er bu övünmekse,
o zaman ben övünece¤im; çünkü benim hayat›m ve ›ﬂ›¤›m,
sevincim ve kurtuluﬂum ve sonsuz elemden fidye ile kurtuluﬂum budur. Evet, ‹srail a¤ac›n›n
bir dal› olan ve gövdesinden
kopup yabanc› bir ülkede kay-
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bolup gitmiﬂ bu halk› düﬂünen
Tanr›m›n ad› mübarek olsun;
evet, bu gurbet ellerde yurtsuz
olan bizleri hat›rlayan Tanr›m›n
ad› mübarek olsun derim.
37 ﬁimdi kardeﬂlerim, hangi
ülkede olursa olsun, Tanr›’n›n
hiçbir insan› unutmad›¤›n› görüyoruz; evet, O halk›n›n say›s›n› bilir ve O’nun merhametli
yüre¤i bütün yeryüzünü kaplar.
ﬁimdi benim sevindi¤im ve çok
minnettar oldu¤um ﬂey budur;
evet ve ben, Tanr›ma sonsuza
dek ﬂükredece¤im. Amin.
27.BÖLÜM
Rab, Ammon’a Anti-Nefi-Lehi halk›n› güvenli bir yere götürmesini
emreder—Alma ile buluﬂmalar›nda, Ammon’un sevinci gücünü
tüketip bitirir — Nefililer, AntiNefi-Lehililer’e Yerﬂon topraklar›n› verir — Onlara Ammon halk›
ad› verilir. m.ö. tahminen 90–77
y›llar›.
ﬁimdi öyle oldu ki Nefililer’e
karﬂ› savaﬂa giden bu Lamanl›lar, onlar› y›k›ma u¤ratmak
için birçok mücadele verdikten
sonra onlar› yok etmeye çal›ﬂman›n boﬂuna oldu¤unu anlay›p tekrar Nefi ülkesine geri
döndüler.
2 Ve öyle oldu ki Amalekililer
verdikleri kay›plar yüzünden
hayli öfkelenmiﬂlerdi. Ve onlar
Nefililer’den öç alamayacaklar›n› görünce, halk› kardeﬂleri
Anti-Nefi-Lehi halk›na karﬂ› k›ﬂk›rtt›lar; bu yüzden tekrar onlar›
öldürmeye baﬂlad›lar.
3 ﬁimdi bu halk yine silahlar›na
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dokunmay› reddedip düﬂmanlar›n›n arzusuna göre öldürülmeye raz› oldular.
4 ﬁimdi Ammon ve kardeﬂleri
yürekten sevdikleri ve kendilerini yürekten seven bu halk›n
aras›nda yap›lan bu y›k›m iﬂini
gördükleri zaman — çünkü onlar, Tanr› taraf›ndan onlar› sonsuz y›k›mdan kurtarmak için
gönderilmiﬂ melekler gibi muamele görüyorlard›—bu yüzden,
Ammon ve kardeﬂleri, bu büyük
y›k›m iﬂini gördükleri zaman,
içleri ac›yla burkuldu ve krala
ﬂöyle dediler:
5 Haydi, Rab’bin bu halk›n›
toplay›p Zarahemla ülkesine,
kardeﬂlerimiz Nefililer’in yan›na gidelim ve düﬂmanlar›m›z›n
elinden kaç›p yok olmayal›m.
6 Fakat kral onlara: “‹ﬂte,
Nefililer, onlara karﬂ› iﬂledi¤imiz onca cinayet ve günahlar
yüzünden bizi öldüreceklerdir” dedi.
7 Ve Ammon: “Ben gidip Rab’be soraca¤›m ve e¤er O bize
kardeﬂlerimizin yan›na gidin
derse, gidecek misiniz?” dedi.
8 Ve kral ona: “Evet, e¤er Rab
bize gidin derse, kardeﬂlerimizin yan›na gidip onlara karﬂ›
iﬂledi¤imiz onca cinayetlerin
ve günahlar›n karﬂ›l›¤›n› ödeyinceye kadar onlar›n köleleri
olaca¤›z” dedi.
9 Fakat Ammon ona: “Onlar›n
aras›nda kölelerin olmas›, babam taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ olan
kardeﬂlerimizin yasalar›na ayk›r›d›r; o nedenle haydi gidelim
ve kardeﬂlerimizin merhametine s›¤›nal›m” dedi.
10 Fakat kral ona: “Rab’be sor
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ve e¤er O bize gidin derse, gidece¤iz; yoksa bu topraklarda
ölece¤iz” dedi.
11 Ve öyle oldu ki Ammon gidip Rab’be sordu ve Rab ona
ﬂöyle dedi:
12 Bu halk› bu ülkeden al götür, yok olup gitmesinler; zira
ﬂeytan, Amalekililer’in yüre¤ine s›ms›k› yap›ﬂm›ﬂt›r; onlar,
Lamanl›lar’› kendi kardeﬂlerine
karﬂ› öfkelenip onlar› öldürmeleri için tahrik ediyorlar; o nedenle bu ülkeden ç›k›n; ve ne
mutlu bu nesildeki halka, çünkü
onlar› koruyaca¤›m.
13 Ve öyle oldu ki Ammon
gidip krala Rab’bin kendisine
söyledi¤i sözlerin hepsini bildirdi.
14 Ve onlar bütün halk›, evet,
Rab’bin bütün halk›n› toplay›p
bütün sürülerini ve s›¤›rlar›n›
bir araya getirdiler ve ülkeden
ayr›ld›lar ve Nefi ülkesini Zarahemla ülkesinden ay›ran çöle
geldiler ve oradan karﬂ›ya geçerek ülke s›n›r›na ulaﬂt›lar.
15 Ve öyle oldu ki Ammon onlara: “‹ﬂte, ben ve kardeﬂlerim
Zarahemla ülkesine gidelim ve
biz dönünceye kadar siz burada
kal›n; ve sizi ülkelerine kabul
edip etmeyeceklerine dair kardeﬂlerimizin yüreklerini bir
deneyelim” dedi.
16 Ve öyle oldu ki Ammon ülkeye do¤ru giderken, kendisi
ve kardeﬂleri sözü edilen yerde
Alma’yla karﬂ›laﬂt›lar; ve iﬂte,
bu mutlu bir rastlant›yd›.
17 ﬁimdi Ammon’un sevinci o
kadar büyüktü ki içi içine s›¤m›yordu; evet, Tanr›s›n›n sevinciyle kendinden geçti; hatta hiç
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kuvveti kalmam›ﬂt›; ve tekrar
yere düﬂtü.
18 ﬁimdi böyle büyük bir sevinç görülmüﬂ müdür? ‹ﬂte bu,
gerçekten piﬂman olup mütevaz› bir ﬂekilde mutlulu¤u arayanlardan baﬂka hiç kimseye
verilmeyen bir sevinçtir.
19 ﬁimdi kardeﬂleriyle karﬂ›laﬂmas› Alma’y› gerçekten çok
sevindirdi ve ayn› ﬂekilde Harun, Omner ve Himni de çok
sevindiler; ama iﬂte, onlar›n
sevinci güçlerini aﬂacak kadar
büyük de¤ildi.
20 Ve öyle oldu ki Alma, kardeﬂlerini geri Zarahemla ülkesine, hatta kendi evine götürdü.
Ve onlar gidip baﬂhakime, Nefi
ülkesinde kardeﬂleri Lamanl›lar’›n aras›ndayken baﬂlar›na
gelenleri anlatt›lar.
21 Ve öyle oldu ki baﬂhakim
ülkenin her taraf›na bir duyuru
gönderip kendi kardeﬂleri olan
Anti-Nefi-Lehi halk›n› aralar›na
kabul edip etmeyeceklerine dair
halk›n oy kullanmas›n› istedi.
22 Ve öyle oldu ki halk›n sesi
ç›kt›, ﬂöyle diyordu: ‹ﬂte, biz
Bolluk ülkesinin güneyinde,
Bolluk ülkesiyle birleﬂen, do¤uda deniz kenar›nda bulunan
Yerﬂon ülkesini onlara b›rakaca¤›z; ve bu Yerﬂon ülkesi kardeﬂlerimize miras olarak verece¤imiz ülkedir.
23 Ve iﬂte, Yerﬂon ülkesindeki
kardeﬂlerimizi koruyabilmek
için ordular›m›z› Yerﬂon ülkesi
ile Nefi ülkesi aras›na yerleﬂtirece¤iz; bunu kardeﬂlerimiz
için, kendi kardeﬂlerine karﬂ›
silaha sar›l›p günah iﬂlemekten
korktuklar› için yapaca¤›z; ve
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bu büyük korku onlara, iﬂledikleri onca cinayet ve korkunç
kötülüklerden içten tövbe ettikleri için gelmiﬂtir.
24 Ve ﬂimdi iﬂte, biz bunu kardeﬂlerimiz için, Yerﬂon ülkesini
miras als›nlar diye yap›yoruz;
ve ordular›m›z› beslemek üzere
erzaklar›n›n bir k›sm›n› bize
verip yard›m etmeleri ﬂart›yla
onlar› ordular›m›zla düﬂmanlar›ndan koruyaca¤›z.
25 ﬁimdi, öyle oldu ki Ammon
bunu iﬂittikten sonra, Alma ile
birlikte Anti-Nefi-Lehi halk›n›n
çölde çad›rlar›n› kurduklar› yere
geri dönüp bütün bunlar› onlara bildirdi. Ve Alma onlara
Ammon, Harun ve kardeﬂleriyle
birlikte Rab’be nas›l döndüklerini anlatt›.
26 Ve öyle oldu ki bu onlar›
çok sevindirdi. Ve onlar Yerﬂon
ülkesine inip Yerﬂon ülkesini
yurt edindiler; ve Nefililer onlara Ammon Halk› ad›n› verdi;
dolay›s›yla, bundan sonra hep
bu isimle ay›rt edildiler.
27 Ve onlar Nefi halk› aras›nda
olup ayn› zamanda Tanr›’n›n
Kilisesi’nden olan halk›n aras›nda say›ld›lar. Ve onlar hem Tanr›’ya hem de insanlara karﬂ›
gösterdikleri ilgileriyle tan›nd›lar; çünkü onlar her konuda
tam› tam›na do¤ru ve dürüst
insanlard›; ve yaﬂamlar›n›n
sonuna kadar Mesih’e olan
inançlar›ndan dönmediler.
28 Ve onlar kardeﬂ kan› dökmenin en büyük i¤rençlik oldu¤una inan›yorlard›; ve kardeﬂlerine karﬂ› ellerine silah almaya
asla ikna edilemediler; ve onlar
Mesih’e ve diriliﬂe olan ümit ve
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inançlar›ndan dolay› ölüme
asla dehﬂetle bakmad›lar; bu
yüzden onlar için ölüm, Mesih’in ölüm üzerindeki zaferiyle yutulmuﬂtu.
29 Bu yüzden kardeﬂlerine vurmak için ellerine k›l›ç ve pala
almadan önce, kardeﬂleri taraf›ndan en ﬂiddetli ve en ac› ﬂekilde öldürülmeye raz› oldular.
30 Ve böylece onlar gayretli ve
çok sevilen bir halk olup, Rab’bin çok önem verdi¤i bir halkt›.
28. BÖLÜM
Lamanl›lar büyük bir savaﬂta yenilirler — On binlerce insan ölür
— Kötüler sonsuz bir elem durumuna teslim edilirler; do¤rular ise
hiç bitmeyecek bir mutlulu¤a ulaﬂ›rlar. m.ö. tahminen 77–76 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Ammon
halk› Yerﬂon ülkesine yerleﬂtirilip Yerﬂon ülkesinde bir kilise
kurulduktan sonra ve Nefili
ordular› Yerﬂon ülkesinin çevresine yerleﬂtirildikten, evet,
Zarahemla ülkesinin etraf›ndaki bütün s›n›rlara yerleﬂtirildikten sonra, iﬂte Lamanl›lar’›n
ordular› kardeﬂlerini çölün içine
kadar takip etmiﬂlerdi.
2 Ve böylece dehﬂet verici bir
savaﬂ baﬂlad›; evet, hatta Lehi’nin Yeruﬂalem’den ayr›ld›¤›
zamandan beri ülkede yaﬂayan
bütün insanlar›n aras›nda böyle
bir savaﬂ›n benzeri asla görülmemiﬂti; evet ve Lamanl›lar’dan
on binlercesi öldürülüp geniﬂ
bir alana da¤›t›ld›lar.
3 Evet ve ayr›ca Nefi halk› aras›nda da korkunç bir katliam
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meydana geldi; buna ra¤men
Lamanl›lar sürülüp da¤›t›ld›lar
ve Nefi halk› tekrar kendi vatanlar›na döndü.
4 Ve ﬂimdi bu zaman ülkenin
her taraf›nda, bütün Nefi halk›
aras›nda çok yas tutulup a¤›tlar›n iﬂitildi¤i bir zamand› —
5 Evet, dul kad›nlar›n kocalar›
için üzülüp a¤lad›¤›, babalar›n
da o¤ullar› için üzülüp a¤lad›¤›
ve k›z evlad›n erkek kardeﬂi
için, evet, erkek kardeﬂin de babas› için üzülüp a¤lad›¤› iﬂitildi;
ve böylece ölen akrabalar› için
a¤layanlar›n üzüntü ç›¤l›klar›
herkesin aras›nda iﬂitiliyordu.
6 Ve ﬂimdi, bu gerçekten keder
dolu bir gündü; evet, zaman
ciddiyet zaman› ve çok oruç ve
dua zaman›yd›.
7 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
on beﬂinci y›l› sona erdi.
8 Ve Ammon’un ve kardeﬂlerinin ve onlar›n Nefi ülkesindeki yolculuklar›n›n, o ülkede
çektikleri ac›lar›n, üzüntülerin
ve s›k›nt›lar›n ve hissettikleri
ak›l almaz sevincin ve kardeﬂlerinin Yerﬂon ülkesine kabul
edilip orada güven alt›na al›nmalar›n›n öyküsü budur. Ve
ﬂimdi bütün insanlar›n Fidye
ile Kurtar›c›s› Rab, onlar›n canlar›n› sonsuza dek kutsas›n.
9 Ve bunlar, Nefililer’in aras›nda olan savaﬂlar›n ve çekiﬂmelerin ve ayr›ca Nefililer’le Lamanl›lar’›n aras›nda olan savaﬂlar›n
öyküsüdür; ve hakimler yönetiminin on beﬂinci y›l› sona erdi.
10 Ve ilk y›ldan on beﬂinci
y›la kadar geçen süre binlerce
insan›n hayat›na mal oldu,
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evet, dökülen kanlar›n korkunç
manzaras› herkesin gözleri
önündeydi.
11 Ve binlerce beden topra¤›n
alt›na yat›r›l›rken, binlerce
beden y›¤›n y›¤›n yerde kal›p
çürüdü; evet ve yak›nlar›n›
kaybeden binlerce insan yasa
bo¤ulmuﬂtu; çünkü ölenlerin,
Rab’bin vaadlerine göre sonsuz
bir elem durumuna gönderilmiﬂ
olmalar›ndan endiﬂe duymaya
nedenleri vard›.
12 Yak›nlar›n› kaybeden baﬂka binlerce insan ise gerçekten
üzülmelerine ra¤men, onlar›n
Rab’bin vaadlerine göre dirilerek asla bitmeyecek bir mutluluk ortam›nda Tanr›’n›n sa¤
taraf›nda oturacaklar›n› ümit
ediyorlar, hatta bunu bildikleri
için seviniyorlard›.
13 Ve böylece günah, suç ve
insanlar›n yüre¤ini tuza¤a düﬂürmek için ﬂeytan›n kurdu¤u
kurnazca planlarla elde etti¤i
güç nedeniyle insanlar aras›nda ne büyük bir eﬂitsizlik oldu¤unu görüyoruz.
14 Ve böylece biz, Rab’bin ba¤lar›nda canla baﬂla çal›ﬂmalar›
için insanlara yap›lan büyük
ça¤r›y› görüyoruz ; ve böylece
hem üzüntünün hem de sevincin baﬂl›ca sebebini — insanlar
aras›ndaki ölüm ve y›k›m
yüzünden üzüntüyü ve Mesih’in hayata döndüren ›ﬂ›¤›ndan
dolay› sevinci — görüyoruz.
29. BÖLÜM
Alma melekler gibi büyük bir istekle
insanlar› tövbeye ça¤›rmak ister—
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Rab bütün uluslar için ö¤retmenler
verir — Alma, Rab’bin iﬂinden ve
Ammon’un ve onun kardeﬂlerinin
baﬂar›s›ndan dolay› çok mutlu olur.
m.ö. tahminen 76 y›l›.
Ah keﬂke bir melek olsayd›m
ve yüre¤imin arzusuna göre
ç›k›p Tanr›’n›n borazan›yla, yeri
sarsacak bir sesle hayk›r›p
bütün insanlar› tövbeye ça¤›rabilseydim.
2 Evet, her can›n tövbe edip
Tanr›m›za gelmesi ve bütün
dünyada daha fazla keder olmamas› için gök gürültüsünü
and›ran bir sesle onlara tövbe
ve fidye ile kurtuluﬂ plan›n›
duyurmak isterdim.
3 Fakat iﬂte, ben bir insan›m
ve bu iste¤imle günaha giriyorum; çünkü Rab’bin bana verdi¤i ﬂeylerden hoﬂnut kalmam
laz›m.
4 Kendi isteklerim yüzünden
adil bir Tanr›’n›n verdi¤i s›k›
emirleri de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmamal›y›m; çünkü O’nun insanlara, isteklerine göre ölüme ya da
yaﬂama götüren ﬂeyleri verdi¤ini biliyorum; evet, O’nun
insanlara haklar›na düﬂen pay›
verdi¤ini, evet, onlara isteklerine göre kurtuluﬂa ya da y›k›ma
götüren de¤iﬂmeyen emirler
verdi¤ini biliyorum.
5 Evet ve biliyorum ki iyilik
de kötülük de bütün insanlara
gelmiﬂtir; iyili¤i kötülükten
ay›rt edemeyen suçsuzdur; ama
iyiyi ve kötüyü bilen kiﬂiye
arzusuna göre iyilik ya da kötülük, yaﬂam ya da ölüm, sevinç
ya da vicdan azab› verilir.
6 ﬁimdi, bu ﬂeyleri bildi¤im
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halde, ça¤r›ld›¤›m görevden
daha fazlas›n› yapmay› niçin
arzu edeyim?
7 Bir melek olup dünyan›n her
ucuna sesimi duyurabilmeyi
niçin arzu edeyim?
8 Çünkü iﬂte, Rab bütün uluslara sözünü, evet, sözünü hikmetle ö¤retmek için kendi
uluslar›ndan ayn› dili konuﬂan
insanlar›, evet, onlar›n sahip
olmas›n› uygun gördü¤ü her
ﬂeyi onlara verir; bu nedenle
Rab’bin do¤ru ve gerçek olan
de¤erlere göre bilgelikle nasihat verdi¤ini görüyoruz.
9 Ben, Rab’bin bana emretti¤ini
biliyorum ve bundan mutluluk
duyar›m. Kendimle övünmem,
ama Tanr›’n›n bana emrettikleriyle övünürüm; evet ve benim
övgüm budur, öyle ki Tanr›’n›n
elinde araç olup belki baz› insanlar› tövbeye getirebilirim;
ve benim sevincim budur.
10 Ve iﬂte, kardeﬂlerimden pek
ço¤unun gerçekten piﬂman olup
Tanr›lar› Rab’be geldi¤ini gördü¤ümde, iﬂte o zaman ruhum
sevinçle dolar; o zaman Rab’bin
benim için neler yapt›¤›n›, evet,
hatta dualar›m› iﬂitti¤ini hat›rlar›m; evet, o zaman bana uzatt›¤›
merhametli eli akl›ma gelir.
11 Evet ve ayr›ca atalar›m›n
tutsakl›¤›n› da hat›rlar›m; çünkü
Rab’bin onlar› tutsakl›ktan kurtard›¤›n› ve böylece Kilisesini
kurdu¤unu kesinlikle biliyorum; evet, ‹brahim’in Tanr›s›,
‹shak’›n Tanr›s› ve Yakup’un
Tanr›s› olan Rab Tanr› onlar›
tutsakl›ktan kurtard›.
12 Evet, ben her zaman atalar›m›n tutsakl›l›¤›n› hat›rlar›m
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ve onlar› M›s›rl›lar’›n elinden
kurtaran bu ayn› Tanr› onlar›
tutsakl›ktan kurtard›.
13 Evet ve bu ayn› Tanr› onlar›n aras›nda Kilisesini kurdu;
evet ve bu ayn› Tanr›, bu halka
sözü vaaz etmem için beni kutsal bir ça¤r›yla ça¤›rd› ve bana
büyük baﬂar› verdi; bundan
duydu¤um sevincim tamd›r.
14 Ama ben yaln›zca kendi
baﬂar›m için sevinmem. Nefi
ülkesine giden kardeﬂlerimin
baﬂar›s›ndan dolay› sevincim
daha tamd›r.
15 ‹ﬂte, onlar çok çal›ﬂ›p çok
meyve getirdiler; ve onlar›n
ödülü ne kadar büyük olacakt›r!
16 ﬁimdi, bu kardeﬂlerimin baﬂar›s›n› düﬂündü¤ümde ruhum
öylesine coﬂuyor ki sanki ruhum
bedenimden ayr›lacakm›ﬂ gibi
sevincim o kadar büyük.
17 Ve ﬂimdi, Tanr› bu kardeﬂlerime Tanr›’n›n Krall›¤›’nda
oturmay›, evet ve onlar›n emeklerinin ürünü olan herkese de
bir daha oradan ç›kmamay› ihsan eylesin ki sonsuza dek O’na
hamdetsinler. Ve Tanr› sözlerime göre, söylediklerimin gerçekleﬂmesini ihsan eylesin.
Amin.
30. BÖLÜM
Mesih-karﬂ›t› Korihor, Mesih’le,
kefaretle ve peygamberlik ruhuyla
alay eder — Tanr›’n›n olmad›¤›n›,
insan›n düﬂmedi¤ini, günaha karﬂ›
bir cezan›n olmad›¤›n› ve Mesih’in
olmad›¤›n› ö¤retir—Alma, Mesih’in gelece¤ini ve her ﬂeyin Tanr›’n›n
varl›¤›n› gösterdi¤ine tan›kl›k eder

— Korihor, gökten iﬂaret ister ve
birden dili tutulur — ﬁeytan, Korihor’a bir melek gibi görünüp ona
söylemesi gereken ﬂeyleri ö¤retmiﬂtir — Korihor ayaklar alt›nda
ezilir ve ölür. m.ö. tahminen 76–
74 y›llar›.
‹ﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki Ammon
halk› Yerﬂon ülkesine yerleﬂtirildikten sonra, evet ve ayn›
zamanda Lamanl›lar ülkeden
sürülüp, onlar›n ölüleri ülkenin halk› taraf›ndan gömüldükten sonra —
2 ﬁimdi çok olmas› nedeniyle
onlar›n ölüleri say›lmad›; ne de
Nefililer’in ölüleri say›ld› — fakat öyle oldu ki onlar ölülerini
gömdükten sonra ve ayn› zamanda oruç, yas ve dua günlerinden sonra (ve bu Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin on alt›nc› y›l›nda oluyordu)
bütün ülkede sürekli huzur yaﬂanmaya baﬂland›.
3 Evet ve halk Rab’bin emirlerini tutmaya dikkat ediyor ve
Musa yasas›na göre Tanr›’n›n
kutsal törenlerine s›k› bir ﬂekilde uyuyordu; çünkü Musa yasas› vaktini dolduruncaya dek bu
yasaya uymalar› ö¤retilmiﬂti.
4 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin on
alt›nc› y›l›n›n baﬂ›ndan sonuna
kadar halk aras›nda hiçbir kar›ﬂ›kl›k olmad›.
5 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetimin on yedinci y›l›n›n
baﬂlang›c› sürekli huzur içinde
geçti.
6 Fakat öyle oldu ki on yedinci
y›l›n sonuna do¤ru, Zarahemla
ülkesine bir adam geldi ve o
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Mesih-karﬂ›t› idi; çünkü o,
Mesih’in geliﬂine dair peygamberler taraf›ndan söylenmiﬂ olan
peygamberliklere karﬂ› halka
vaaz vermeye baﬂlad›.
7 ﬁimdi insan›n inançlar›n›
yasaklayan bir yasa yoktu; çünkü insanlar›n eﬂitli¤ini bozacak
bir yasan›n bulunmas› Tanr›’n›n
emirlerine kesinlikle karﬂ›yd›.
8 Çünkü kutsal yaz›: “Kime
hizmet edece¤inizi bugün seçin” der.
9 ﬁimdi bir insan Tanr›’ya hizmet etmek isterse, bu onun ayr›cal›¤›yd› ya da daha do¤rusu,
Tanr›’ya inan›yorsa O’na hizmet
etmek onun ayr›cal›¤›yd›; ancak
Tanr›’ya inanm›yorsa, onu cezaland›ran bir yasa yoktu.
10 Fakat adam öldüren ölümle cezaland›r›l›yordu; ve zorla
birisinin mal›n› alan da cezaland›r›l›yordu; ve h›rs›zl›k yapan da cezaland›r›l›yordu; ve
zina eden de cezaland›r›l›yordu; evet, bütün bu kötülükleri
iﬂleyenler cezaland›r›l›yordu.
11 Çünkü insanlar›n iﬂledikleri
suçlara göre yarg›lanmalar›n›
gerektiren bir yasa vard›. Yine
de insan›n inanc›na karﬂ› bir
yasa yoktu; bu yüzden insan
yaln›zca iﬂledi¤i suçlara göre
yarg›land›; bu yüzden herkes
eﬂit haklara sahipti.
12 Ve Korihor ad›ndaki bu
Mesih-karﬂ›t› halka Mesih’in
gelmeyece¤ini vaaz etmeye
baﬂlad› (ve yasa ona dokunam›yordu). Ve o ﬂöyle diyerek
vaaz ediyordu:
13 Ey aptalca ve boﬂ umutlara
ba¤l› olanlar, niçin kendinizi
böyle aptalca ﬂeylerin boyun-
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duru¤u alt›na koyuyorsunuz?
Niçin bir Mesih bekliyorsunuz?
Çünkü gelecekte olacaklar› hiç
kimse bilemez.
14 ‹ﬂte, kutsal peygamberler
taraf›ndan bugüne kadar aktar›ld›¤›n› söyledi¤iniz, peygamberlik dedi¤iniz bu ﬂeyler, iﬂte,
onlar atalar›n›z›n aptal adetleridir.
15 Bunlar›n gerçek oldu¤unu
nereden biliyorsunuz? ‹ﬂte görmedi¤iniz ﬂeyleri bilemezsiniz;
o halde bir Mesih’in gelece¤ini
de bilemezsiniz.
16 Siz gelece¤e bak›p günahlar›n›z›n ba¤›ﬂlanaca¤›n› söylüyorsunuz. Fakat iﬂte, bu ﬂaﬂk›n bir düﬂüncenin ürünüdür;
ve ak›llar›n›z› kar›ﬂt›ran bu
ﬂeyler sizleri olmayan ﬂeylere
inanmaya sürükleyen atalar›n›z›n geleneklerinden kaynaklanmaktad›r.
17 Ve onlara bunun gibi daha
birçok ﬂeyler söyledi; onlara insanlar›n günahlar› için hiçbir
kefaretin olamayaca¤›n›, fakat
herkesin bu hayatta yarat›¤›n
idaresine göre baﬂar›l› oldu¤unu
anlatt›; bu yüzden herkes kendi
akl› ölçüsünde refaha kavuﬂup,
kendi gücüne göre zafer kazan›yordu; ve insan ne yaparsa
yaps›n suç de¤ildi.
18 Ve onlara bu ﬂekilde vaaz
ederek birçok insan›n yüre¤ini
kand›rd› ve onlar›n iﬂledikleri
kötülüklerle gururlanmalar›na
neden oldu; evet, birçok kad›n›
ve erke¤i cinsel ahlaks›zl›klara
sürükledi; onlara “‹nsan öldü¤ünde her ﬂey biter” diyordu.
19 ﬁimdi bu adam, bir zamanlar Lamanl› olan Ammon halk›

281
aras›nda bu sözleri vaaz etmek
için Yerﬂon ülkesine de u¤rad›.
20 Fakat iﬂte, onlar Nefililer’in
ço¤undan daha ak›ll› ç›kt›;
çünkü onu tutup ba¤lad›lar ve
o halk›n üzerinde yüksek rahip
olan Ammon’un huzuruna
götürdüler.
21 Ve öyle oldu ki Ammon
onun ülkeden ç›kar›lmas›n› emretti. Ve Korihor oradan Gideyon ülkesine geçerek onlara da
vaaz etmeye baﬂlad›; ve burada
pek baﬂar›l› olamad›; çünkü
yakalan›p ba¤land› ve yüksek
rahibin ve ayr›ca ülkenin baﬂhakiminin huzuruna ç›kar›ld›.
22 Ve öyle oldu ki yüksek rahip
ona ﬂöyle dedi: Neden Rab’bin
yollar›n› bozmak için dolaﬂ›p
duruyorsun? Niçin bu halk›n sevincini engellemek için Mesih’in
gelmeyece¤ini onlara ö¤retiyorsun? Niçin kutsal peygamberlerin söyledi¤i bütün peygamberliklere karﬂ› konuﬂuyorsun?
23 ﬁimdi bu yüksek rahibin ad›
Giddona’yd›. Ve Korihor ona
ﬂöyle dedi: Çünkü ben, atalar›n›z›n aptalca geleneklerini ö¤retmiyorum ve bu halka, onlar›n
üzerinde güç ve yetki gasp
etmek ve onlar› cahillik içinde
b›rakmak için söyledi¤iniz sözlere göre baﬂlar›n› e¤ip yerin
dibine geçmelerini ve eskiden
kalma papazlar›n baﬂlatt›¤›
saçma sapan tören ve kurallara
ba¤l› kalmalar›n› ö¤retmiyorum.
24 Siz bu halk›n özgür bir halk
oldu¤unu söylüyorsunuz. ‹ﬂte,
ben onlar›n esir oldu¤unu söylerim. Siz bu eskiden kalma
peygamberliklerin do¤ru oldu-
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¤unu söylüyorsunuz. ‹ﬂte, ben
bunlar›n do¤ru oldu¤unu bilmedi¤inizi söylerim.
25 Siz bu halk›n bir anne ve
baban›n kabahati yüzünden
suçlu ve düﬂmüﬂ bir halk oldu¤unu söylüyorsunuz. ‹ﬂte ben
bir çocu¤un kendi anne ve babas› yüzünden suçlu olmad›¤›n› söylerim.
26 Ve siz bir de Mesih’in gelece¤ini söylüyorsunuz. Fakat
iﬂte, ben bir Mesih’in olaca¤›n›
bilmedi¤inizi söylerim! Ve ayr›ca O’nun dünyan›n günahlar›
için öldürülece¤ini söylüyorsunuz.
27 Ve böylece sizler bu halk›
atalar›n›z›n aptalca geleneklerine ve kendi isteklerinize göre
kand›r›yorsunuz; ve onlar›n ellerinin eme¤iyle karn›n›z› t›ka
basa doyurmak için onlar› köle
gibi alçalt›yorsunuz; öyle ki onlar utanmadan baﬂlar›n› kald›rmaya cesaret edemiyorlar; ve
kendi hak ve ayr›cal›klar›n› kullanmaya cesaret edemiyorlar.
28 Evet onlar, keyiflerine göre
onlar› boyunduru¤a koﬂan ve
kendi gelenekleri ve rüyalar›
ve kaprisleri ve hayalleri ve
yapmac›k s›rlar› ile onlar› imana getiren rahiplerini gücendiririz korkusuyla, kendilerinin
olan bir ﬂeyi bile kullanmaya
cesaret edemezler; e¤er rahiplerin sözlerine göre hareket
etmezlerse, ad›na Tanr› dedikleri bilinmeyen bir varl›¤› incitmiﬂ say›l›rlar — bu varl›k ise
asla ne görülmüﬂ ne de bilinmiﬂtir, asla var olmam›ﬂ ve var
olmayacakt›r.
29 ﬁimdi yüksek rahip ve
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baﬂhakim onun kalbinin sertli¤ini gördüklerinde, evet, Tanr›’ya
bile hakaret etti¤ini gördüklerinde, onun sözlerine karﬂ›l›k
vermek istemediler; fakat onu
ba¤lat›p görevlilerin eline teslim ettiler ve onu Alma’n›n ve
bütün ülkenin valisi olan baﬂhakimin huzuruna ç›kar›lmas›
için Zarahemla ülkesine gönderdiler.
30 Ve öyle oldu ki Korihor,
Alma ve baﬂhakimin huzuruna
getirildi¤inde, Gideyon ülkesinde yapt›¤› gibi ayn› ﬂekilde
konuﬂup durdu; evet, küfür etmeye devam etti.
31 Ve Alma’n›n önünde ba¤›r›p ça¤›r›p rahiplere ve ö¤retmenlere hakaretler ya¤d›rd›;
onlar› halk›n emekleriyle kar›nlar›n› t›ka basa doyurmak için
atalar›n›n saçma sapan geleneklerine göre halk› kand›rmakla
suçlad›.
32 ﬁimdi Alma ona ﬂöyle dedi:
Sen bizim bu halk›n emekleriyle karn›m›z› doyurmad›¤›m›z›
biliyorsun; çünkü iﬂte, hakimler yönetiminin baﬂlang›c›ndan
bugüne kadar, Tanr›’n›n sözünü
halk›ma bildirmek için ülkenin
etraf›nda yapt›¤›m birçok yolculu¤a ra¤men kendi geçimimi
kendim sa¤lad›m.
33 Ve Kilise’de yapt›¤›m birçok iﬂe ra¤men, emeklerimin
karﬂ›l›¤› için asla bir senine bile
almad›m; kardeﬂlerimden hiçbirisi de yarg› kürsüsünde çal›ﬂt›klar› süre d›ﬂ›nda asla ücret
almam›ﬂlard›r; ve o zaman dahi
yasalara göre sadece çal›ﬂt›¤›m›z saatin ücretini ald›k.
34 Ve ﬂimdi, e¤er biz Kilise’de
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gördü¤ümüz iﬂler için hiçbir
ücret alm›yorsak, gerçekleri
bildirmekle kardeﬂlerimizin sevindi¤ini görüp mutlu olmaktan
baﬂka Kilise’deki çal›ﬂmam›z›n
bize ne yarar› vard›r?
35 Sen kendin bizim hiçbir ﬂey
kazanmad›¤›m›z› bildi¤in halde, niçin para kazanmak için
bizim bu halka vaaz etti¤imizi
söylüyorsun? Ve ﬂimdi, halk›n
kalbini böyle sevinçle dolduran bizlerin bu halk› aldatt›¤›n›
m› san›yorsun?
36 Ve Korihor ona: “Evet” diye
cevap verdi.
37 Ve o zaman Alma ona:
“Tanr›’n›n var oldu¤una inan›yor musun?” dedi.
38 Ve o: “Hay›r!” cevab›n›
verdi.
39 ﬁimdi Alma ona ﬂöyle dedi:
Tanr›’n›n var oldu¤unu ve Mesih’in de var oldu¤unu tekrar
inkâr edecek misin? Çünkü iﬂte,
sana söylüyorum: Ben, Tanr›’n›n var oldu¤unu ve ayr›ca
Mesih’in gelece¤ini biliyorum.
40 Ve ﬂimdi senin elinde Tanr›’n›n var olmad›¤›na veya Mesih’in gelmeyece¤ine dair hangi
kan›t var? Sana derim ki sözünden baﬂka hiçbir kan›t›n yok!
41 Fakat iﬂte, bu ﬂeylerin do¤ru oldu¤una dair her ﬂey bana
tan›kl›k etmektedir; bütün her
ﬂey sana da bunlar›n do¤ru oldu¤una dair tan›kl›k eder; ve
onlar› inkâr edecek misin?
Bunlar›n do¤ru oldu¤una inan›yor musun?
42 ‹ﬂte, ben senin inand›¤›n›
biliyorum, ama sende yalanc›
bir ruh var ve içinde yer etmesin diye sen Tanr›’n›n Ruhu’nu
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reddettin; ne var ki sana hükmeden ﬂeytand›r; ve o, Tanr›’n›n
çocuklar›n› yok edebilmek için
yapt›¤› hilelerle seni oradan
oraya sürüklemektedir.
43 Ve ﬂimdi Korihor Alma’ya:
“E¤er sen Tanr›’n›n var oldu¤una dair beni ikna edebilecek
bir iﬂaret gösterirsen, evet, bana
O’nun gücünü gösterirsen, o
zaman sözlerinin do¤rulu¤una
inanaca¤›m” dedi.
44 Fakat Alma ona ﬂöyle dedi:
Sana yeteri kadar iﬂaret gösterilmiﬂtir! Tanr›n› m› deneyeceksin? Bütün bu kardeﬂlerinin
ve ayr›ca bütün kutsal peygamberlerin tan›kl›¤› ortadayken,
bana bir iﬂaret gösterin mi diyeceksin? Kutsal yaz›lar önünde
duruyor, evet ve her ﬂey Tanr›’n›n var oldu¤unu gösteriyor;
evet, hatta dünya ve üzerindeki
her ﬂey, evet ve onun hareketi,
evet ve kendi düzeni içerisinde
hareket eden bütün gezegenler,
Yüce bir Yarat›c›n›n varl›¤›na
tan›kl›k ediyor.
45 Ve sen hâlâ oraya buraya
koﬂturup bu halka Tanr›’n›n olmad›¤›na dair tan›kl›k ederek,
onlar›n yüreklerini aldatacak
m›s›n? Ve bütün bu tan›klara
ra¤men Tanr›’y› yine de inkâr
edecek misin? Ve Korihor:
“Evet, bana bir iﬂaret göstermezsen, inkâr edece¤im” dedi.
46 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma
ona: “‹ﬂte, yüre¤inin kat›l›¤›ndan dolay› çok üzgünüm, evet,
ruhunun mahvolmas› için gerçe¤in ruhuna hâlâ karﬂ› ç›k›yorsun” dedi.
47 Fakat iﬂte, yalan dolu ve
gönül al›c› sözlerinle birçok
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ruhun y›k›m›na arac› olaca¤›na,
senin ruhunun kaybolup gitmesi daha hay›rl›d›r; bu yüzden
e¤er bir daha inkâr edersen, iﬂte
Tanr› seni vuracakt›r; öyle ki
dilin tutulacak, bir daha a¤z›n›
aç›p bu halk› aldatmayacaks›n.
48 ﬁimdi Korihor ona: “Ben,
Tanr›’n›n varl›¤›n› inkâr etmiyorum, sadece Tanr›’n›n var oldu¤una inanm›yorum; ve ayr›ca
ﬂunu söyleyeyim ki sen, Tanr›’n›n var oldu¤unu bilmiyorsun;
ve bana bir iﬂaret göstermedikçe inanmayaca¤›m” dedi.
49 ﬁimdi Alma ona ﬂöyle dedi:
Bunu sana bir iﬂaret olarak veriyorum; öyle ki sözlerime göre
dilsiz olacaks›n; ve Tanr›’n›n
ad›yla derim ki dilin tutulacak
ve bir daha konuﬂamayacaks›n!
50 ﬁimdi Alma bu sözleri söyler söylemez, Korihor’un dili
tutuldu ve Alma’n›n söyledi¤i
gibi konuﬂamad›.
51 Ve ﬂimdi baﬂhakim bunu
görünce, elini uzatarak Korihor’a yaz›p ﬂöyle dedi: Tanr›’n›n
gücüne ikna oldun mu? Alma’n›n iﬂaretini kimin üzerinde
göstermesini istiyordun? Sana
iﬂaret göstermesi için baﬂkalar›na m› zarar vermesini bekliyordun? ‹ﬂte Alma sana iﬂaret
gösterdi; ve ﬂimdi yine ›srar
edecek misin?
52 Ve Korihor elini uzat›p
yazarak ﬂöyle dedi: Dilimin
tutuldu¤unu biliyorum, çünkü
konuﬂam›yorum; ve Tanr›’n›n
gücünden baﬂka hiçbir ﬂeyin
bunu üzerime getiremeyece¤ini biliyorum; evet ve ben her
zaman Tanr›’n›n var oldu¤unu
biliyordum.
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53 Fakat iﬂte, ﬂeytan beni kand›rd›; çünkü bana bir melek
ﬂeklinde görünüp: “Git, bu halk› do¤ru yola getir; çünkü onlar›n hepsi do¤ru yoldan sap›p
bilinmeyen bir tanr›n›n peﬂine
düﬂtüler” dedi. Ve bana: “Tanr› yoktur!” dedi. Evet ve bana
ne söylemem gerekti¤ini ö¤retti. Ve ben onun sözlerini ö¤rettim ve onlar› bedensel düﬂüncelere hoﬂ geldi¤i için ö¤rettim;
ve büyük baﬂar› elde edinceye
kadar bu sözleri ö¤rettim; öyle
ki onlar›n do¤ru oldu¤una hakikaten inand›m; ve bu yüzden
bu büyük laneti üzerime getirinceye kadar hakikate karﬂ›
durdum.
54 ﬁimdi o bunu söyledikten
sonra, bu lanetin üzerinden kald›r›lmas› için Alma’n›n Tanr›’ya dua etmesini rica etti.
55 Fakat Alma ona: “E¤er bu
lanet senden al›nacak olursa,
sen yine bu halk›n yüreklerini
aldat›rs›n; bu yüzden Rab ne
isterse o olacakt›r” dedi.
56 Ve öyle oldu ki bu lanet
Korihor’un üzerinden al›nmad›; fakat oradan kovuldu; ve
evden eve gidip yiyece¤i için
dilenir oldu.
57 ﬁimdi Korihor’un baﬂ›na
gelenlerin haberi derhal bütün
ülkede ilan edildi; evet, baﬂhakim taraf›ndan ülkedeki bütün
halka bir bildiri gönderildi; bu
bildiri, Korihor’un sözlerine
inanm›ﬂ olanlar›n çok çabuk
tövbe etmelerini, yoksa ayn›
yarg›lar›n onlar›n üzerine de
gelece¤ini beyan ediyordu.
58 Ve öyle oldu ki onlar›n
hepsi Korihor’un kötülükleri
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hakk›nda ikna oldular; bu yüzden onlar›n hepsi tekrar Rab’be
döndüler; ve bu, Korihor’un
iﬂledi¤i türdeki kötülüklerin
sonunu getirdi. Ve Korihor
ise evden eve gidip karn›n›
doyurabilmek için yiyecek
dilendi.
59 Ve öyle oldu ki Korihor,
halk›n aras›nda, evet, Nefililer’den ayr›lm›ﬂ olup Zoram ad›nda
bir adam taraf›ndan yönetilen
ve Zoraml›lar ad›n› alan bir halk›n aras›nda dolaﬂ›rken — ve
onlar›n aras›nda dolaﬂ›rken, iﬂte, üstünden geçildi ve ayaklar
alt›nda çi¤nenip can verdi.
60 Ve biz böylece Rab’bin yollar›n› sapt›ranlar›n sonunun nas›l olaca¤›n› görüyoruz; ve böylece ﬂeytan›n son günde kendi
çocuklar›na destek olmayaca¤›n›, ama onlar› alelâcele cehenneme çekece¤ini görüyoruz.
31. BÖLÜM
Alma inançtan sapan Zoraml›lar’›n
yanl›ﬂl›klar›n› düzeltmek amac›yla bir misyona öncülük eder — Zoraml›lar, Mesih’i inkâr edip seçilmiﬂ olman›n yanl›ﬂ bir kavram›na
inanmakta ve ezbere dualarla ibadet
etmektedirler — Misyonerler Kutsal Ruh’la dolar — Onlar›n üzüntüleri Mesih’in sevinciyle yok olup
gider. m.ö. tahminen 74 y›l›.
ﬁimdi öyle oldu ki Korihor öldükten sonra, Alma Zoraml›lar’›n Rab’bin yollar›n› sapt›rd›¤›na ve onlar›n baﬂkan› olan
Zoram’›n halk›n yüreklerini dilsiz putlara tapmaya yönlendirdi¤ine dair haberler ald›; halk›n
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kötülükleri yüzünden yüre¤i
yine hasta olmaya baﬂlad›.
2 Çünkü kendi halk› aras›nda
kötülükler oldu¤unu bilmek,
Alma’n›n çok üzülmesine neden oluyordu; bu nedenle Zoraml›lar’›n Nefililer’den ayr›lm›ﬂ olmalar›na yüre¤i çok
üzülüyordu.
3 ﬁimdi Zoraml›lar Zarahemla
ülkesinin do¤usunda bulunan
Antiyonum ad›n› verdikleri ülkede toplanm›ﬂlard›; bu ülke
Yerﬂon ülkesinin güneyinde
olup deniz kenar›na yak›nd›;
ayr›ca Lamanl›lar’la dolu olan
güney çölüyle s›n›rd›.
4 ﬁimdi Nefililer, Zoraml›lar’›n Lamanl›lar’la iliﬂki kurmalar›ndan ve bunun kendilerine
büyük bir zarar getirece¤inden
çok korkuyorlard›.
5 Ve ﬂimdi, mademki sözün
vaaz› halk› do¤ru olan ﬂeyleri
yapmaya kolayca yönlendiriyordu — evet, halk›n düﬂünceleri üzerinde k›l›çtan ya da
baﬂlar›na gelen her ﬂeyden
daha etkiliydi — bu yüzden
Alma, Tanr› sözünün kuvvetini denemenin uygun olaca¤›n›
düﬂündü.
6 Bu yüzden Ammon’u, Harun’u ve Omner’i yan›na alarak
Himni’yi Zarahemla’daki Kilise’de b›rakt›; ama ilk üçüyle
birlikte Melek’te bulunan
Amulek ve Zeezrom’u da yan›na ald›; ve ayr›ca o¤ullar›ndan
ikisini de yan›na ald›.
7 ﬁimdi büyük o¤lunu yan›nda götürmedi ve onun ad›
Helaman’d›; yan›nda götürdü¤ü o¤ullar›n›n adlar› ﬁiblon
ve Koriyanton’du; ve Alma’yla
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birlikte sözü Zoraml›lar’a vaaz
etmek için onlar›n aras›na gidenlerin adlar› bunlard›r.
8 ﬁimdi Zoraml›lar Nefililer’e
karﬂ› ayaklan›p onlardan ayr›lm›ﬂlard›; bu yüzden Tanr›’n›n
sözü kendilerine daha önce
vaaz edilmiﬂti.
9 Fakat onlar büyük hatalara
düﬂmüﬂlerdi, çünkü Musa yasas›na göre Tanr›’n›n emirlerine
ve yasalar›na uymuyorlard›.
10 Kilise’nin uygulamalar›na,
yani ayart›lmamalar› için her
gün Tanr›’ya dua edip O’ndan
yard›m dilemeyi istemiyorlard›.
11 Evet, k›sacas› birçok hususta
Rab’bin yollar›ndan uzaklaﬂt›lar; iﬂte bu yüzden Alma ve
kardeﬂleri onlara sözü vaaz
etmek için bu ülkeye gittiler.
12 ﬁimdi onlar bu ülkeye vard›klar›nda, iﬂte, Zoraml›lar’›n
sinagoglar inﬂa edip Rab’bin
günü ad›n› verdikleri haftan›n
bir günü topland›klar›n› görünce çok ﬂaﬂ›rd›lar; ve onlar, Alma
ve kardeﬂlerinin o ana dek hiç
görmedikleri bir tarzda ibadet
ediyorlard›.
13 Çünkü sinagoglar›n›n ortas›nda baﬂ üstü bir yükseklikte
bulunan ayakta duracaklar› bir
yer yapm›ﬂlard›; ve üzerinde
yaln›zca bir kiﬂi durabiliyordu.
14 Bu yüzden ibadet etmek
isteyen kiﬂinin ç›k›p bu ﬂeyin
üstünde durmas› ve ellerini
gö¤e do¤ru uzatarak yüksek
sesle ﬂöyle söyleyip hayk›rmas› gerekiyordu:
15 Kutsal, kutsal Tanr›! Biz
senin Tanr› oldu¤una ve senin
kutsal oldu¤una inan›yoruz ve
sen bir ruhtun ve ﬂimdi de bir
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ruhsun ve sonsuza dek bir ruh
olacaks›n.
16 Ey kutsal Tanr›, senin bizi
kardeﬂlerimizden ay›rd›¤›na inan›yoruz ve kardeﬂlerimizin atalar›n›n çocuk akl› ile kendilerine
b›rakm›ﬂ olduklar› geleneklere
inanm›yoruz; fakat kutsal çocuklar›n olarak bizi seçti¤ine ve
ayr›ca Mesih’in olmad›¤›n› bize
bildirmiﬂ oldu¤una inan›yoruz.
17 Fakat sen, dün, bugün ve
sonsuza dek ayn›s›n ve çevremizde bulunanlar›n hepsi senin
öfkenle cehenneme at›lmak üzere seçilmiﬂken, sen bizi kurtulmam›z için seçtin; bu kutsall›¤›n
için, ey Tanr›, sana ﬂükrediyoruz; ve kardeﬂlerimizin saçma
sapan geleneklerine kan›p kötü
yola düﬂmeyelim diye bizleri
seçti¤in için sana ﬂükürler olsun;
bu gelenekler ki kardeﬂlerimizi
bir Mesih inanc›na ba¤lay›p onlar›n yüreklerini sen Tanr›’m›zdan uzaklaﬂt›rmaktad›r.
18 Ve ey Tanr›, seçkin ve kutsal
bir halk oldu¤umuz için sana
tekrar ﬂükrediyoruz. Amin.
19 ﬁimdi öyle oldu ki Alma ve
onun kardeﬂleri ve o¤ullar› bu
dualar› duyduktan sonra hayretten dona kald›lar.
20 Çünkü iﬂte, herkes teker
teker ç›k›p bu ayn› dualar›
ediyordu.
21 ﬁimdi, bu yerin ad›n› Rameyumptom koymuﬂlard›; bunun
anlam› kutsal kürsü demekti.
22 ﬁimdi herkes Tanr›’ya bu
kürsüden ayn› duay› okuyordu; Tanr› taraf›ndan seçilmiﬂ
olup, Tanr› onlar› kardeﬂlerinin
gelenekleri ard›ndan sürüklemedi¤i için ve hakk›nda hiçbir
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ﬂey bilmedikleri gelecek olan
ﬂeylere yürekleri kand›r›lmad›¤› için Tanr›’lar›na teﬂekkür
ediyorlard›.
23 ﬁimdi, halk›n hepsi bu ﬂekilde ﬂükranlar›n› sunduktan sonra evlerine geri döndü; yeniden
bu kutsal kürsüde toplan›p kendi usullerine göre ﬂükranlar›n›
sununcaya dek Tanr›’lar› hakk›nda asla konuﬂmad›lar.
24 ﬁimdi Alma bunu görünce,
yüre¤i s›zlad›; çünkü onlar›n
kötü ve aksi bir halk olduklar›n› anlad›; evet, onlar›n gönlünün alt›nda, gümüﬂte ve her
türlü güzel eﬂyalarda oldu¤unu gördü.
25 Evet ve ayr›ca onlar›n yüreklerindeki gururla böbürlenip kendilerini göklere ç›kard›¤›n› gördü.
26 Ve gö¤e do¤ru seslenip
ﬂöyle diyerek hayk›rd›: Ah! Ya
Rab, hizmetkârlar›n›n insançocuklar› aras›nda bu kadar i¤renç kötülükleri görmeleri için
ne zamana dek burada aﬂa¤›da,
bu bedende kalmalar›na izin
vereceksin?
27 ‹ﬂte, ey Tanr›, onlar sana
yakar›yorlar, ancak yüreklerini
gurur sarm›ﬂt›r. ‹ﬂte, ey Tanr›,
onlar dünyan›n boﬂ ﬂeyleriyle,
kendi büyüklükleriyle böbürlenirken, a¤›zlar›yla sana yakar›yorlar.
28 Ey Tanr›m, onlar›n pahal›
giysilerine ve yüzüklerine ve
bileziklerine ve alt›ndan tak›lar›na ve kendilerini süsledikleri
bütün k›ymetli ﬂeylerine bir bak;
ve iﬂte, onlar›n gönlü bu ﬂeylerdedir ve yinede sana yakar›p:
“Ey Tanr›, baﬂkalar› mahvolup
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giderken biz senin seçilmiﬂ halk›n oldu¤umuz için sana teﬂekkür ederiz” diyorlar.
29 Evet ve onlara Mesih’in
gelmeyece¤ini bildirmiﬂ oldu¤unu söylüyorlar.
30 Ey Rab Tanr›, bu halk›n
aras›nda böyle bir kötülü¤ün
ve sadakatsizli¤in olmas›na ne
zamana kadar tahammül edeceksin? Ya Rab, acizli¤imden
dolay› bana dayanma gücü ver.
Çünkü ben zay›f bir insan›m ve
bu halk aras›nda böyle bir kötülü¤ün olmas› ruhuma ac›lar
veriyor.
31 Ya Rab, yüre¤im kan a¤l›yor; ruhumu Mesih’te teselli
eder misin? Ya Rab, bu halk›n
kötülükleri yüzünden üzerime
gelecek olan bu s›k›nt›lara sab›rla katlanabilmem için bana
güç verir misin?
32 Ya Rab, ruhumu teselli eder
misin ve benim ve ayr›ca benimle beraber emek veren arkadaﬂlar›m›n baﬂar›l› olmas›n› sa¤lar
m›s›n — evet, Ammon’un ve
Harun’un ve Omner’in ve ayr›ca Amulek ile Zeezrom’un ve
ayr›ca iki o¤lumun — evet, onlar›n hepsini teselli eder misin,
ya Rab? Evet, onlar›n ruhlar›n›
Mesih’te teselli eder misin?
33 Bu halk›n kötülükleri
yüzünden üzerlerine gelecek
s›k›nt›lara katlanabilmeleri için
onlara güç verir misin?
34 Ya Rab, onlar› Mesih’in
arac›l›¤›yla tekrar sana getirebilmemiz için bizim baﬂar›l›
olmam›z› sa¤lar m›s›n?
35 ‹ﬂte ya Rab, onlar›n canlar›
k›ymetlidir ve onlar›n ço¤u
kardeﬂlerimizdir; bu yüzden,
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ya Rab bu kardeﬂlerimizi tekrar sana getirebilmemiz için
bize ak›l ve güç ver.
36 ﬁimdi öyle oldu ki Alma bu
sözleri söyledikten sonra onunla
beraber olan herkesin üzerine
elini koydu. Ve iﬂte, ellerini onlar›n üzerine koydu¤unda, onlar Kutsal Ruh’la doldular.
37 Ve onlar bundan böyle
ne yiyece¤iz veya ne içece¤iz
ya da ne giyece¤iz diye hiç
kayg›lanmadan birbirlerinden
ayr›ld›lar.
38 Ve Rab, aç ve susuz kalmamalar› için onlara gerekeni
sa¤lad›; evet ve Mesih’in sevinciyle her türlü s›k›nt›lar› aﬂabilmeleri için onlara ayr›ca kuvvet
verdi. ﬁimdi bu, Alma’n›n duas›na göre oldu; ve bu, Alma
inançla dua etti¤i için oldu.
32. BÖLÜM
Alma, çektikleri s›k›nt›lar yüzünden alçakgönüllü olan yoksullara ö¤retir — ‹nanç, gerçek olan
ama görülmeyen bir ﬂey için duyulan umuttur — Alma, meleklerin
erkeklere, kad›nlara ve çocuklara
hizmet etti¤ine tan›kl›k eder —
Alma, sözü bir tohuma benzetir —
Ekilerek bak›lmas› gerekir—Sonra
büyüyüp bir a¤aç olur, ondan sonsuz yaﬂam›n meyvesi toplan›r. m.ö.
tahminen 74 y›l›.
Ve öyle oldu ki onlar ç›k›p halka
Tanr›’n›n sözünü vaaz etmeye
baﬂlad›lar; onlar›n sinagoglar›na
ve evlerine girdiler; evet ve sözü
sokaklar›nda bile vaaz ettiler.
2 Ve öyle oldu ki onlar›n
aras›nda çok çal›ﬂt›ktan sonra,
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halk›n yoksul kesimi aras›nda
baﬂar› elde etmeye baﬂlad›lar;
çünkü iﬂte, onlar giysilerinin
kabal›¤› yüzünden sinagoglardan kovulmuﬂlard›.
3 Bu nedenle, pislik olarak
görüldüklerinden, onlar›n Tanr›’ya ibadet etmek için sinagoglar›na girmelerine izin verilmemiﬂti; bu yüzden yoksuldular;
evet, kardeﬂleri taraf›ndan süprüntü olarak görülüyorlard›;
dolay›s›yla onlar bu dünyan›n
mal›na göre yoksuldular; ve
ayn› zamanda yüreklerinde de
yoksuldular.
4 ﬁimdi Alma, Onida tepesinde halka ö¤retip konuﬂurken,
yan›na az önce sözünü etmiﬂ
oldu¤umuz dünya mal›na göre
yoksul olmalar› nedeniyle yürekte de yoksul olan kimselerden büyük bir kalabal›k geldi.
5 Ve onlar Alma’n›n yan›na
geldiler ve içlerinden en önde
duran› ona ﬂöyle dedi: ‹ﬂte, bu
kardeﬂlerim ne yaps›nlar, çünkü
onlar yoksulluklar›ndan dolay›
bütün insanlar taraf›ndan, evet
ve özellikle rahiplerimiz taraf›ndan küçük görülüyorlar; çünkü
onlar bizim kendi ellerimizle
çok çal›ﬂ›p yapt›¤›m›z sinagoglar›m›zdan bizi kovdular; ve
çok fakir oldu¤umuz için bizi
kovdular; ve bizim Tanr›m›za
ibadet edebilece¤imiz hiçbir
yerimiz yok; ve iﬂte, biz ne
yapaca¤›z?
6 Ve ﬂimdi Alma bunu duyar
duymaz döndü ve yüzünü derhal ona do¤ru çevirip büyük
bir sevinçle bakt›; çünkü çektikleri s›k›nt›lar›n onlar› gerçekten
alçakgönüllü yapt›¤›n› ve onla-
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r›n sözü dinlemeye haz›r olduklar›n› gördü.
7 Bu yüzden di¤er kalabal›¤a
daha fazla bir ﬂey söylemedi;
elini uzat›p, gerçekten tövbekâr
oldu¤unu gördü¤ü kiﬂilere seslendi ve onlara ﬂöyle dedi:
8 Görüyorum ki alçakgönüllüsünüz; ve e¤er öyleyse, ne
mutlu sizlere!
9 ‹ﬂte kardeﬂiniz: “Biz ne yapaca¤›z, çünkü sinagoglar›m›zdan
at›ld›k, bu yüzden Tanr›m›za
ibadet edemiyoruz” dedi.
10 ‹ﬂte, size derim ki: Sizler sinagoglar›n›zdan baﬂka bir yerde
Tanr›’ya ibadet edemeyece¤inizi mi san›yorsunuz?
11 Ve ayr›ca size sorar›m:
Tanr›’ya yaln›zca haftada bir
kere mi ibadet etmeniz gerekti¤ini san›yorsunuz?
12 Size derim ki alçakgönüllü olabilmeniz ve hikmet
ö¤renebilmeniz için sinagoglar›n›zdan kovulman›z hay›rl›
olmuﬂ; çünkü hikmet ö¤renmeniz gereklidir; çünkü oradan kovuldu¤unuz için kardeﬂleriniz taraf›ndan hor
görüldünüz ve çok yoksul oldu¤unuz için alçakgönüllü
oldunuz; çünkü alçakgönüllü
olmaya zorland›n›z.
13 Ve ﬂimdi, alçakgönüllü olmaya zorland›¤›n›z için sizlere
ne mutlu! Zira insan bazen, e¤er
alçakgönüllü olmaya zorlan›rsa, tövbe etmek ister; ve ﬂimdi
tövbe eden herkes mutlaka merhamet bulacakt›r ve merhamet
bulup sonuna kadar dayanan
kiﬂi kurtulacakt›r.
14 Ve ﬂimdi size söyledi¤im
gibi, alçakgönüllü olmaya zor-
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land›¤›n›z için kutsand›n›z; sözden dolay› kendilerini gerçekten
alçaltanlar›n daha fazla kutsanaca¤›n› düﬂünmez misiniz?
15 Evet, kendini gerçekten alçaltan ve günahlar›ndan tövbe
ederek sonuna kadar dayanan
kimse, kutsanacak olan odur —
evet, çok yoksul olduklar› için,
alçakgönüllü olmak zorunda
kalanlardan daha çok kutsanacaklard›r.
16 Bu yüzden alçakgönüllü olmaya zorlanmadan kendilerini
alçaltanlara ne mutlu! Ya da
baﬂka bir deyiﬂle, Tanr›’n›n
sözüne inanan ve yüre¤inde
inatç›l›k olmadan vaftiz olan
kiﬂiye, evet, söz kendisine bildirilmeden ya da onu bilmeye zorlanmadan inananlara ne mutlu!
17 Evet, e¤er sen bize gökten
bir iﬂaret gösterirsen, o zaman
kesinlikle bilece¤iz ve o zaman
inanaca¤›z diyenler çoktur.
18 ﬁimdi sorar›m, bu inanç m›d›r? ‹ﬂte, size derim ki: Hay›r!
Çünkü e¤er insan bir ﬂeyi bilirse, inanmas› için hiçbir neden
yoktur; çünkü onu biliyordur.
19 Ve ﬂimdi Tanr›’n›n iste¤ini
bilip de onu yapmayan kiﬂi,
yaln›zca inanan ya da yaln›zca
inanmaya nedeni olan fakat günaha düﬂen kiﬂiden çok daha
fazla lanetli olmaz m›?
20 ﬁimdi, bu konuda yarg›ya
siz var›n. ‹ﬂte, size derim ki bir
tarafta nas›lsa öbür tarafta da
öyledir; ve herkes yapt›¤›n›n
karﬂ›l›¤›n› alacakt›r.
21 Ve ﬂimdi inanç hakk›nda
dedi¤im gibi, inanç bir ﬂey hakk›nda tam bilgi sahibi olmak
de¤ildir; ancak inanc›n›z varsa,
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görülmeyen fakat gerçek olan
ﬂeyleri ümit edersiniz.
22 Ve ﬂimdi, iﬂte size söylüyorum ve Tanr›’n›n, ad›na inanan
herkese karﬂ› merhametli oldu¤unu hat›rlaman›z› diliyorum;
bu yüzden O, sizin her ﬂeyden
önce inanman›z›, evet, hem de
O’nun sözüne inanman›z› arzu
eder.
23 Ve ﬂimdi O, sözünü meleklerin vas›tas›yla insanlara bildirir; evet, yaln›zca erkeklere
de¤il, ayn› zamanda kad›nlara
da bildirir. ﬁimdi hepsi bu
kadar de¤ildir; küçük çocuklara da ço¤u zaman ak›ll› ve bilgili insanlar› ﬂaﬂ›rtan sözler
verilmiﬂtir.
24 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, s›k›nt› içinde oldu¤unuz ve
kap› d›ﬂar› edildi¤iniz için ne
yapaca¤›n›z› mademki benden
ö¤renmek istediniz—ﬂimdi sizi
kesinlikle yanl›ﬂ bir ﬂekilde yarg›lamak niyetinde oldu¤umu
düﬂünmenizi istemiyorum —
25 Çünkü ben hepinizin alçakgönüllü olmaya zorland›¤›n›
söylemek istemiyorum; çünkü
aran›zda durumu ne olursa olsun, mütevaz› olanlar›n bulundu¤una gerçekten inan›yorum.
26 ﬁimdi, inanç hakk›nda söyledi¤im gibi — inanç tam bir
bilgi de¤ildir — benim sözlerim
de böyledir. Sizler inanc›n tam
bir bilgi olmad›¤› gibi, benim
sözlerimin de do¤ru oldu¤unu
hemen bilemezsiniz.
27 Fakat iﬂte, sizler uyan›p içinizdeki cevheri söyledi¤im
sözleri tecrübe edebilecek derecede harekete geçirir ve bir
parça inanç gösterirseniz, evet,
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hatta inanmay› arzu etmekten
daha fazlas›n› yapam›yorsan›z,
sözlerimin bir k›sm›na yer
verecek ﬂekilde inan›ncaya
kadar b›rak›n bu arzu sizin içinizde iﬂlesin.
28 ﬁimdi, sözü bir tohuma
benzetelim. ﬁimdi, e¤er yüre¤inizde bir tohumun ekilmesine
yer verirseniz, iﬂte, bu gerçek
bir tohum ya da iyi bir tohum
ise, inançs›zl›¤›ndan dolay› onu
d›ﬂar› atmazsan›z, böylece
Rab’bin Ruhu’na karﬂ› durmazsan›z, iﬂte o gö¤üslerinizde kabarmaya baﬂlayacakt›r ve
siz bu kabarma hareketini hissetti¤iniz zaman kendi kendinize ﬂöyle demeye baﬂlayacaks›n›z: Bunun iyi bir tohum olmas›
gerekir veya söz iyidir; çünkü
ruhumu açmaya baﬂl›yor, evet,
anlay›ﬂ›m› ayd›nlatmaya baﬂl›yor, evet, bana lezzetli gelmeye
baﬂl›yor.
29 ﬁimdi iﬂte, bu sizin inanc›n›z› artt›rmaz m›? Size derim ki:
Evet! Yine de o eksiksiz bir bilgi
olacak kadar büyümemiﬂtir.
30 Fakat iﬂte tohum kabar›p
filizlenince ve büyümeye baﬂlay›nca, o zaman tohumun iyi
oldu¤unu söylemeniz gerekir;
çünkü iﬂte tohum kabar›p filizlenmiﬂ ve büyümeye baﬂlam›ﬂt›r. Ve ﬂimdi iﬂte, bu sizin inanc›n›z› güçlendirmez mi? Evet,
sizin inanc›n›z› güçlendirecektir; çünkü siz: “Ben bunun iyi
bir tohum oldu¤unu biliyorum”
diyeceksiniz; çünkü iﬂte filizlenip büyümeye baﬂlam›ﬂt›r.
31 Ve ﬂimdi iﬂte, bunun gerçekten iyi bir tohum oldu¤una
emin misiniz? Size derim ki:
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Evet! Çünkü her tohum kendi
benzerini ç›kar›r.
32 Bu yüzden, e¤er bir tohum
büyürse, iyidir; fakat büyümezse, iﬂte o iyi de¤ildir; onun
için at›l›r.
33 Ve ﬂimdi iﬂte, siz tecrübe
edip tohumu ekti¤iniz için ve
o da kabar›p filizlendi¤i ve
büyümeye baﬂlad›¤› için tohumun iyi oldu¤unu bilmeniz
gerekir.
34 Ve ﬂimdi iﬂte, bilginiz tam
m›d›r? Evet, bilginiz bu konuda tamd›r ve inanc›n›z durmuﬂtur; ve bunun nedeni
bilmenizdir; çünkü sözün ruhunuzu doldurdu¤unu bilirsiniz ve ayn› zamanda onun
filizlendi¤ini de biliyorsunuz;
öyle ki anlay›ﬂ›n›z ayd›nlanmaya baﬂlam›ﬂ ve zihniniz aç›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
35 Öyleyse, bu gerçek de¤il midir? Size derim ki: Evet! Çünkü
bu ›ﬂ›kt›r ve ayd›nl›k olan her
ﬂey iyidir; çünkü fark edilir; bu
yüzden, onun iyi oldu¤unu bilmeniz gerekir; ve ﬂimdi iﬂte, siz
bu ›ﬂ›¤›n tad›n› ald›ktan sonra,
bilginiz tam m›d›r?
36 ‹ﬂte size derim ki: Hay›r! Ve
inanc›n›z› bir kenara atmamal›s›n›z, zira siz tohumun iyi
olup olmad›¤›n› görüp denemek
için onu ekerek sadece inanc›n›z› gösterdiniz.
37 Ve iﬂte, a¤aç büyümeye baﬂlad›¤›nda siz: “Ona iyi bak›p
besleyelim, kök sal›p büyüsün
ve bize meyve versin” diyeceksiniz. Ve ﬂimdi iﬂte, onu büyük
bir özenle beslerseniz, köklenip
büyüyecek ve meyve verecektir.
38 Fakat siz a¤ac› ihmal edip

291
onun beslenmesine önem
vermezseniz, iﬂte kök salmayacakt›r; ve kökü olmad›¤› için
güneﬂin s›cakl›¤› gelip onu kavurdukça solup kuruyacakt›r
ve siz de kopar›p onu d›ﬂar›
atars›n›z.
39 ﬁimdi bu, tohumun iyi olmamas›ndan dolay› de¤ildir;
ne de meyvesinin arzu edilmedi¤indendir; fakat topra¤›n›z›n k›s›r oluﬂundan ve a¤ac›
beslemek istememenizdendir;
dolay›s›yla onun meyvesini
alamazs›n›z.
40 Ve böylece e¤er sözü beslemek istemez ve onun meyvesini
bir inanç gözüyle beklemezseniz, yaﬂam a¤ac›n›n meyvesini
hiçbir zaman toplayamazs›n›z.
41 Fakat e¤er sözü beslerseniz,
evet, a¤ac› büyümeye baﬂlarken
beslerseniz, büyük gayretle ve
sab›rla onun meyvesini almay›
inançla beklerseniz, o kök salacak ve iﬂte sonsuz hayata büyüyen bir a¤aç olacakt›r.
42 Ve sözü içinizde köklenmesi için gayretinizle, inanc›n›zla
ve sabr›n›zla besledikçe, iﬂte
yak›nda onun en de¤erli, tatl›
olan her ﬂeyden daha tatl› ve
beyaz olan her ﬂeyden daha beyaz, evet ve saf olan her ﬂeyden
daha saf olan meyvesini koparacaks›n›z; ve bu meyveden
doyas›ya yiyerek kendinize ziyafet vereceksiniz; öyle ki bir
daha ne ac›kacaks›n›z, ne de
susayacaks›n›z.
43 O zaman, ey kardeﬂlerim,
a¤ac›n size meyve getirmesini
beklerken inanc›n›z›n ve gayretinizin ve sabr›n›z›n ve dayan›kl›l›¤›n›z›n ödülünü biçeceksiniz.

Alma 32:39–33:4
33. BÖLÜM
Zenos insanlar›n her yerde dua
edip ibadet etmelerini ve yarg›lar›n O¤ul nedeniyle geri çevrilece¤ini ö¤retmiﬂtir—Zenok, merhametin O¤ul’dan dolay› verildi¤ini
ö¤retmiﬂtir — Musa çölde Tanr›’n›n O¤lu’nun bir simgesini havaya kald›rm›ﬂt›r. m.ö. tahminen
74 y›l›.
ﬁimdi, Alma bu sözleri söyledikten sonra, ona birini gönderdiler. Sözünü etmiﬂ oldu¤u
bu meyveyi elde edebilmek bir
Tanr›’ya inanmalar› gerekip gerekmedi¤ini ya da sözünü etmiﬂ
oldu¤u, yüreklerine ekilmesi
gerekti¤ini söyledi¤i tohumu
ya da sözü nas›l ekmeleri gerekti¤ini, yani inançlar›n› nas›l
göstermeye baﬂlayacaklar›n› ö¤renmek istediler.
2 Ve Alma onlara ﬂöyle dedi:
‹ﬂte, sinagoglar›n›zdan kovuldu¤unuz için Tanr›n›za ibadet
edemedi¤inizi söylediniz. Fakat
iﬂte size söylüyorum, e¤er Tanr›’ya ibadet edemeyece¤inizi
düﬂünüyorsan›z, çok yan›l›yorsunuz ve kutsal yaz›lar› araﬂt›rman›z gerekir; e¤er kutsal
yaz›lar›n size bunu ö¤retti¤ini
düﬂünüyorsan›z, onlar› anlam›yorsunuz.
3 Siz eski peygamberlerden
Zenos’un dua veya ibadet hakk›nda söyledi¤i sözleri okudu¤unuzu hat›rl›yor musunuz?
4 Çünkü o ﬂöyle dedi: Ey Tanr›m, sen merhametlisin; çünkü
ben çöldeyken bile duam› iﬂittin; evet, düﬂmanlar›m için dua
etti¤imde merhametini esirge-
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meyip onlar›n bana dönmelerini sa¤lad›n.
5 Evet, ey Tanr›m, ve tarlamda
sana yakard›¤›mda bana merhamet gösterdin; dua edip sana
yakard›¤›mda beni iﬂittin.
6 Ve yine, ey Tanr›m, evime
dönerken etti¤im duam› iﬂittin.
7 Ve iç odama çekilip sana dua
etti¤imde, ya Rab, beni iﬂittin.
8 Evet, insanlar taraf›ndan
duyulmak için de¤il, senin taraf›ndan duyulmak için sana
yakard›klar›nda çocuklar›na
merhamet gösterirsin ve onlar›
iﬂitirsin.
9 Evet, ey Tanr›m, bana merhamet ettin ve senin cemaatlerinin ortas›nda yakar›ﬂlar›ma
kulak verdin.
10 Evet ve düﬂmanlar›m taraf›ndan kap› d›ﬂar› edilip hor
görüldü¤ümde de sen beni iﬂittin; evet, yakar›ﬂlar›m› iﬂittin
ve düﬂmanlar›ma k›z›p öfkenle
onlar› anî bir y›k›ma u¤ratt›n.
11 Ve çekti¤im s›k›nt›lar ve
samimiyetimden dolay› beni
duydun; ve O¤lun nedeniyle
bana böyle merhamet ettin; bunun için her s›k›nt›mda sana
hayk›raca¤›m; çünkü benim
sevincim sendedir; çünkü O¤lun’dan dolay› yarg›lar›n› üzerimden geri çevirdin.
12 Ve ﬂimdi Alma onlara: “Eskiden yaﬂam›ﬂ olanlar›n yazd›¤› bu kutsal yaz›lara inan›yor
musunuz?” dedi.
13 ‹ﬂte, e¤er inan›yorsan›z,
Zenos’un dediklerine de inanmal›s›n›z; çünkü iﬂte o: “O¤lu’ndan dolay› yarg›lar›n› geri
çevirdin” demiﬂtir.
14 ﬁimdi iﬂte kardeﬂlerim,
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sizlere: “Kutsal yaz›lar› okudunuz mu?”diye sormak istiyorum.
E¤er okuduysan›z, Tanr›’n›n
O¤lu’na nas›l inanamazs›n›z?
15 Çünkü bu konuda sadece
Zenos’un söyledikleri de¤il,
Zenok’un sözleri de yaz›l›d›r.
16 Çünkü iﬂte Zenok: “Ya Rab,
O¤lun’dan dolay› kendilerine
gösterdi¤in merhametini anlamak istemedikleri için bu halka
öfkelisin” demiﬂtir.
17 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, gördü¤ünüz gibi geçmiﬂte ikinci
bir peygamber de Tanr›’n›n
O¤lu hakk›nda tan›kl›k etmiﬂtir ve halk onun sözlerini anlamak istemedi¤i için onu taﬂlay›p öldürmüﬂtür.
18 Fakat iﬂte, bununla bitmiyor; Tanr›’n›n O¤lu hakk›nda
konuﬂanlar sadece onlar de¤ildir.
19 ‹ﬂte, Musa da O’nun hakk›nda konuﬂmuﬂtur; evet ve
iﬂte, çölde bir simge yukar› kald›r›ld›; öyle ki kim bu simgeye
bakarsa yaﬂayacakt›. Ve birçok
kiﬂi bakt› ve yaﬂad›.
20 Fakat bu ﬂeylerin manas›n›
sadece birkaç kiﬂi anlad› ve
bunun nedeni ise kat› yürekli
olmalar›yd›. Fakat içlerinde o
denli kat› olanlar vard› ki
bakmak bile istemediler; bu
yüzden öldüler. ﬁimdi onlar›n
bakmamalar›n›n sebebi, bunun
kendilerini iyileﬂtirece¤ine inanmamalar›yd›.
21 Ey kardeﬂlerim, e¤er siz sadece gözlerinizi kald›rmakla
ﬂifa bulabilseydiniz, o zaman
iyileﬂmek için çabucak bakmaz
m›yd›n›z? Yoksa gözlerinizi
kald›rmamak için inançs›zl›kla
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yüreklerinizi sertleﬂtirip tembel
olmay› ve sonuçta ölüp gitmeyi mi ye¤lerdiniz?
22 E¤er istedi¤iniz buysa, üzerinize felâketler ya¤acakt›r; ama
istedi¤iniz bu de¤ilse, o zaman
gözlerinizi kald›r›p Tanr›’n›n
O¤lu’na, kendi halk›n› fidye ile
kurtarmak için O’nun gelece¤ine ve onlar›n günahlar›n›n kefareti için ac› çekip ölece¤ine ve
yeniden diriliﬂi meydana getirmek üzere ölülerin aras›ndan
dirilece¤ine, bütün insanlar›n
yapt›klar› iﬂlere göre yarg›lanmak üzere son günde, yani yarg› gününde O’nun önünde
duraca¤›na inanmaya baﬂlay›n.
23 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, bu
sözü yüre¤inize ekmenizi ve
büyümeye baﬂlad›¤›nda onu
inanc›n›z ile beslemenizi arzu
ederim. Ve iﬂte o içinizde sonsuz
yaﬂama dek büyüyen bir a¤aç
olacakt›r. Ve ﬂimdi dilerim Tanr›, kendi O¤lu’nun sevinciyle
çekti¤iniz yüklerin hafiflemesini
ihsan eder. Ve isterseniz, bütün
bunlar› yapabilirsiniz. Amin.
34. BÖLÜM
Amulek, Mesih’te olan sözün kurtuluﬂ için oldu¤una tan›kl›k eder
—Kefaret olmad›¤› takdirde bütün
insanl›k mahvolacakt›r—Musa yasas›n›n tümü Tanr›’n›n O¤lu’nun
kurbanl›¤›na iﬂaret eder — Ebedi
fidye ile kurtuluﬂ plan› iman ve tövbe üzerine kurulmuﬂtur — Maddi
ve manevi nimetler için dua edin
— Bu yaﬂam insanlar›n Tanr›’yla
karﬂ›laﬂmaya haz›rlanacaklar› zamand›r—Tanr›’n›n önünde korka-

rak kendi kurtuluﬂunuzu baﬂar›n.
m.ö. tahminen 74 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma bu
sözleri onlara söyledikten sonra
yere oturdu ve Amulek aya¤a
kalkarak onlara ö¤retmeye baﬂlad› ve ﬂöyle dedi:
2 Kardeﬂlerim, Tanr›’n›n O¤lu
oldu¤unu ö¤retti¤imiz Mesih’in
geliﬂi ile ilgili olarak söylenenler hakk›nda bilgisiz kalman›z
mümkün de¤ildir san›r›m; evet,
biliyorum ki bunlar size aram›zdan ayr›lman›zdan önce
ayr›nt›l› olarak ö¤retildi.
3 Ve sizler sevgili kardeﬂimden
s›k›nt›lar›n›z konusunda neler
yapman›z gerekti¤ini size bildirmesini arzu etti¤iniz için, o
da sizin zihinlerinizi haz›rlamak
üzere biraz konuﬂtu; evet ve sizi
inanmaya ve sab›rl› olmaya —
4 Evet, hatta sözün ne kadar
iyi oldu¤unu tecrübe edebilmeniz için, yüreklerinize onu
ekebilecek kadar inançl› olmaya teﬂvik etti.
5 Ve zihninizi kurcalayan
büyük sorunun acaba sözün
Tanr›’n›n O¤lu’nda m› oldu¤unu, yoksa bir Mesih’in gelip gelmeyece¤i mi oldu¤unu gördük.
6 Ve ayn› zamanda kardeﬂimin
size birçok örnekle kurtuluﬂa
götüren sözün Mesih’te oldu¤unu kan›tlad›¤›n› gördünüz.
7 Kardeﬂim, fidye ile kurtuluﬂun Tanr›’n›n O¤lu arac›l›¤› ile
gelece¤ini söyleyen Zenos’un
sözlerini ve ayn› ﬂekilde Zenok’un sözlerini hat›rlatt›; ve bu
arada bunlar›n do¤ru olduklar›n› kan›tlamak için de Musa’y›
örnek gösterdi.

Alma 34:8–21
8 Ve ﬂimdi iﬂte, size bunlar›n
do¤ru oldu¤una kendim de tan›kl›k etmek istiyorum. ‹ﬂte size
derim ki: Mesih’in insançocuklar›n›n aras›na halk›n›n suçlar›n›
üzerine almak için gelece¤ini
ve dünyan›n günahlar› için kefaret edece¤ini biliyorum; çünkü bunu Rab Tanr› söyledi.
9 Çünkü bir kefaretin olmas›
gerekir; çünkü Ebedi Tanr›’n›n
yüce plan›na göre bir kefaret
olmal›d›r; yoksa bütün insanl›¤›n mahvolmas› kaç›n›lmaz
olacakt›r; evet, herkes yüre¤ini
sertleﬂtirmiﬂ, evet, herkes düﬂüp kaybolmuﬂtur ve yap›lmas› gerekli olan kefaret vas›ta
olmad›kça da bütün herkes
mahvolacakt›r.
10 Çünkü büyük ve son bir
kurban›n olmas› gereklidir;
evet, bu ne bir insan›n, ne bir
hayvan›n, ne de bir çeﬂit kuﬂun
kurban edilmesi de¤ildir; çünkü
bu bir insan›n kurban› olmayacakt›r; aksine bunun evrensel
ve sonsuz bir kurban olmas›
gerekecektir.
11 ﬁimdi, bir baﬂkas›n›n günahlar›n› ödemek için kendi
kan›n› kurban edebilecek insan
yoktur. ﬁimdi bir insan cinayet
iﬂlerse, iﬂte âdil olan yasam›z,
onun kardeﬂinin can›n› al›r m›?
Size derim: Hay›r, almaz.
12 Fakat yasa öldürenin can›n› ister; bu yüzden dünyan›n
günahlar› için ancak s›n›rs›z
bir kefaret yeterli olacakt›r.
13 Bunun için büyük ve son
bir kurban olmas› gerekecektir
ve o zaman kan dökülmesi son
bulacak ya da son bulmas›
gerekecektir; o zaman Musa
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yasas› tamamlanm›ﬂ olacakt›r;
evet, yasa tam olarak her harfi
ve noktas›yla tamamlanacakt›r
ve hiçbir ﬂey ortadan kalkmayacakt›r.
14 Ve iﬂte, yasan›n bütün anlam› budur; her zerresi o büyük
ve son kurban› iﬂaret etmektedir ve o büyük ve son kurban
Tanr›’n›n O¤lu olacakt›r, evet,
s›n›rs›z ve ebedi olacakt›r.
15 Ve böylece O, ad›na inanacak herkese kurtuluﬂ getirecektir; bu son kurban›n amac›,
adalete üstün gelen ve insanlara inan›p tövbe etmeleri için
vas›talar sa¤layan merhametin
ne kadar derin oldu¤unu göstermektir.
16 Ve bu ﬂekilde merhamet
adaletin gereklerini yerine getirip onlar› güvenli¤in kollar›
aras›nda sararken, tövbe etmek
üzere inanc›n› kullanmayan
kiﬂi ise adaletin gerektirdi¤i
bütün yasalar› karﬂ›s›nda bulacakt›r; bu yüzden büyük ve
sonsuz kurtuluﬂ plan› sadece
inan›p tövbe eden kiﬂilere getirilecektir.
17 Bu nedenle kardeﬂlerim,
Tanr› size lütfetsin ki sizler,
inanc›n›z› tövbe ederek gösterir ve size karﬂ› merhametli olmas› için O’nun kutsal ad›n›
ça¤›rmaya baﬂlars›n›z.
18 Evet, O’na merhamet göstermesi için yalvar›n; çünkü O
kurtaracak güçtedir.
19 Evet, alçakgönüllü olun ve
O’na sürekli dua edin.
20 Tarlalar›n›zda iken, evet,
bütün sürüleriniz için O’na
yalvar›n.
21 Evlerinizde, evet, bütün ev
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halk›n›z için, sabah, ö¤le ve akﬂam O’na yalvar›n.
22 Evet, düﬂmanlar›n›z›n gücüne karﬂ› O’na yalvar›n.
23 Evet, her do¤rulu¤un düﬂman› olan ﬂeytana karﬂ› O’na
yalvar›n.
24 Tarlalar›n›zdaki ürün için
O’na yalvar›n ki ürününüz bereketli olsun.
25 Tarlalar›n›zdaki sürüler için
O’na yalvar›n ki onlar ço¤als›n.
26 Fakat bununla da yetinmeyip iç odalar›n›zda, gizli ve ›ss›z yerlerinizde içinizi O’na
dökmelisiniz.
27 Evet, ve Rab’be yalvarmad›¤›n›z zaman, yürekleriniz
dolu olarak, kendi iyili¤iniz ve
ayn› zamanda etraf›n›zda bulunan insanlar›n iyili¤i için sürekli yürekten dua ederek O’na
yaklaﬂ›n.
28 Ve ﬂimdi iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, size derim ki her ﬂeyin
bu kadar oldu¤unu sanmay›n;
çünkü sizler bütün bunlar› yapt›ktan sonra e¤er muhtaç olanlar› ve ç›plaklar› geri çevirirseniz
ve hastalar› ve s›k›nt›da olanlar›
ziyaret etmezseniz ve e¤er varsa, mal›n›zdan muhtaç olanlara
vermezseniz, size derim ki, e¤er
bunlardan hiçbirini yapmazsan›z, iﬂte dualar›n›z boﬂunad›r
ve size hiçbir faydas› olmaz ve
sizler de inanc› inkâr eden iki
yüzlüler gibi olursunuz.
29 Bu yüzden, e¤er sizler hay›rsever olmay› hat›rlamazsan›z,
madencilerin att›¤› ve insanlar›n
ayaklar› alt›nda çi¤nenen art›klar gibi (bunun hiçbir de¤eri
yoktur) olursunuz.
30 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim,

Alma 34:22–34
sizlerin bu kadar tan›kl›k elde
ettikten sonra, kutsal yaz›lar›n
da bunlara tan›kl›k etti¤ini görerek harekete geçmenizi ve
tövbeye yaraﬂ›r meyveler vermenizi dilerim.
31 Evet uyanarak yüreklerinizi daha fazla sertleﬂtirmemenizi dilerim; çünkü iﬂte, kurtuluﬂunuzun zaman› ve günü
ﬂimdidir; ve bundan dolay›
e¤er tövbe edip yüreklerinizi
sertleﬂtirmezseniz, büyük kurtuluﬂ plan› sizin için derhal
uygulanacakt›r.
32 Çünkü iﬂte bu hayat, insanlar›n Tanr› ile karﬂ›laﬂmaya
haz›rland›klar› zamand›r; evet,
iﬂte bu hayat›n günü insanlar›n
iﬂlerini yapacaklar› gündür.
33 Ve ﬂimdi, size daha önce
söyledi¤im gibi, mademki pek
çok tan›kl›¤›n›z oldu, o halde
size yalvar›yorum ki tövbe
gününüzü hayat›n›z›n sonuna
kadar geciktirmeyin; çünkü,
bize sonsuzlu¤a haz›rlanal›m
diye verilmiﬂ olan bu hayat
gününden sonra, iﬂte e¤er biz
bu hayattayken zaman›m›z› iyi
bir ﬂekilde de¤erlendirmezsek,
arkas›ndan, içinde hiçbir iﬂin
yap›lamayaca¤› karanl›k gece
gelecektir.
34 Sizler o korkunç dönüm
noktas›na getirildikten sonra:
“Ben tövbe etmek istiyorum,
Tanr›ma dönmek istiyorum”
diyemeyeceksiniz. Hay›r, bunu
diyemeyeceksiniz, çünkü bu
hayattan ayr›laca¤›n›z zamanda bedeninize sahip olan o ayn›
ruh, o sonsuz dünyada da bedeninize hükmetmeye gücü olacak
o ayn› ruhtur.

Alma 34:35–35:4
35 Çünkü iﬂte, e¤er siz tövbe edece¤iniz günü ta ölüme
kadar geciktirmiﬂseniz, iﬂte,
ﬂeytan›n ruhuna teslim olmuﬂsunuz demektir ve o sizi kendisine mühürlemiﬂtir; bu yüzden
Rab’bin Ruhu sizden uzaklaﬂm›ﬂ ve içinizde O’na yer kalmam›ﬂt›r ve ﬂeytan sizin üzerinizde
tüm güce sahiptir; ve kötülerin
son durumu budur.
36 Ve ben bunu biliyorum,
çünkü Rab, kutsal olmayan tap›naklarda bulunmayaca¤›n›,
ancak do¤rular›n yüreklerinde
yaﬂayaca¤›n› söylemiﬂtir; evet
ve ayn› ﬂekilde do¤rular›n bir
daha d›ﬂar› ç›kmamak üzere
O’nun Krall›¤›’nda oturaca¤›n›,
giysilerinin Kuzu’nun kan›yla
beyazlat›lm›ﬂ olaca¤›n› söylemiﬂtir.
37 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, sizlerin bunlar› hat›rlayarak Tanr›’n›n önünde, korkuyla kurtuluﬂunuzu baﬂarman›z› ve Mesih’in gelece¤ini bir
daha inkâr etmemenizi arzu
ediyorum.
38 Bir daha Kutsal Ruh’a karﬂ›
gelmemenizi, aksine O’nu kabul
edip Mesih’in ad›n› üzerinize
alman›z› ve kendinizi yere kadar alçalt›p her nerede olursan›z
olun Tanr›’ya ruhla ve do¤rulukla ibadet etmenizi ve O’nun
size ba¤›ﬂlad›¤› pek çok merhamet ve nimet için her gün minnettarl›k içinde yaﬂaman›z› arzu
ediyorum.
39 Evet ve ayn› zamanda kardeﬂlerim, ﬂeytan taraf›ndan
ayart›lmaman›z, ona ma¤lûp
olup son günde onun köleleri
olmaman›z için sürekli uyan›k
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durup dua etmenizi ö¤ütlerim;
çünkü iﬂte, o size ödül olarak
iyi hiçbir ﬂey vermez.
40 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim, size sab›rl› olman›z›, her
türlü s›k›nt›lara dayanman›z›
ve büyük yoksullu¤unuzdan
dolay› sizi kap› d›ﬂar› edenlere
karﬂ› hakaret etmemenizi tavsiye ederim; yoksa onlar gibi
günahkâr olursunuz.
41 Aksine sizi sab›rl› olmaya
ve bir gün bütün s›k›nt›lar›n›zdan kurtulaca¤›n›z›n kesin
umudu ile bu s›k›nt›lara katlanmaya teﬂvik ederim.
35. BÖLÜM
Sözün vaaz edilmesi Zoraml›lar’›n hilelerini ortadan kald›r›r —
‹nananlar› aralar›ndan atarlar,
onlar da Yerﬂon’daki Ammon halk›na kat›l›rlar — Alma, halk›n kötülüklerinden dolay› kederlenir.
m.ö. tahminen 74 y›l›.
ﬁimdi öyle oldu ki Amulek bu
sözleri söyledikten sonra, toplanan kalabal›ktan ayr›l›p Yerﬂon ülkesine geldiler.
2 Evet ve Zoraml›lar’a sözü
vaaz ettikten sonra geri kalan
kardeﬂler de Yerﬂon ülkesine
geldiler.
3 Ve öyle oldu ki Zoraml›lar’›n aras›ndaki popüler kesim
kendilerine vaaz edilen sözler
hakk›nda birbirlerine dan›ﬂt›ktan sonra, hilelerini bozdu¤u
için sözden dolay› öfkelendiler;
bu yüzden bu sözleri dinlemek
istemediler.
4 Ve onlar ülkenin her yan›na
haber salarak bütün halk› topla-
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d›lar ve söylenilmiﬂ olan sözler
hakk›nda onlarla görüﬂtüler.
5 ﬁimdi onlar›n yöneticileri, rahip ve ö¤retmenleri niyetlerini
halka bildirmediler; dolay›s›yla
bütün halk›n ne düﬂündü¤ünü
gizlice ö¤renmiﬂ oldular.
6 Ve öyle oldu ki onlar bütün
halk›n fikrini anlad›ktan sonra,
Alma ve kardeﬂlerinin söyledi¤i sözlere hak verenler ülkeden
kovuldular; ve kovulanlar›n say›s› çoktu; ve onlar da Yerﬂon
ülkesine geldiler.
7 Ve öyle oldu ki Alma ile kardeﬂleri onlara hizmet ettiler.
8 ﬁimdi Zoram halk› Yerﬂon
ülkesinde bulunan Ammon halk›na öfkelendi; ve çok kötü bir
insan olan Zoraml›lar’›n baﬂ
yöneticisi, Ammon halk›na haber göndererek kendilerinden
ayr›l›p onlar›n ülkesine gelmiﬂ
olan herkesi ülkelerinden kovmalar›n› istedi.
9 Ve onlara tehdit dolu sözler
savurdu. Ve ﬂimdi Ammon
halk› onlar›n sözlerinden korkmad›; bu yüzden onlar› ülkelerinden kovmad›lar, fakat kendilerine gelen bütün fakir
Zoraml›lar’a kucak aç›p onlar›
doyurup beslediler, giydirdiler
ve onlara miras toprak verdiler; ve ihtiyaçlar›na göre onlara
yard›m ettiler.
10 ﬁimdi bu durum Zoraml›lar’› Ammon halk›na karﬂ› k›ﬂk›rt›p öfkelendirdi; ve Zoraml›lar, Lamanl›lar’la kaynaﬂ›p
onlar› da Ammon halk›na karﬂ›
k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›lar.
11 Ve böylece Zoraml›lar ve
Lamanl›lar, Ammon halk›na
ve ayr›ca Nefi halk›na karﬂ›

Alma 35:5–16
savaﬂmak üzere haz›rl›klara
baﬂlad›lar.
12 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
on yedinci y›l› sona erdi.
13 Ve Ammon halk› Yerﬂon
ülkesinden ayr›l›p Melek ülkesine geldi; ve böylece Nefili ordusunun Lamanl› ve Zoraml›
ordular›na karﬂ› savaﬂabilmesi
için Yerﬂon ülkesinde yer aç›lm›ﬂ oldu; ve böylece hakimler
yönetiminin on sekizinci y›l›nda
Lamanl›lar ve Nefililer aras›nda bir savaﬂ baﬂlad›; ve onlar›n
yapt›klar› savaﬂlar daha sonra
anlat›lacakt›r.
14 Ve Alma ve Ammon ve
onlar›n kardeﬂleri ve ayr›ca Alma’n›n iki o¤lu, Tanr›’n›n elinde arac› olup Zoraml›lar’›n pek
ço¤unu tövbeye getirdikten
sonra Zarahemla ülkesine geri
döndüler ve tövbeye getirilen
herkes ülkelerinden kovulmuﬂ
olsalar da Yerﬂon ülkesinde
miras topraklar› oldu ve onlar
kendilerini ve eﬂlerini ve çocuklar›n› ve vatanlar›n› savunmak
için silaha sar›ld›lar.
15 ﬁimdi Alma, halk›n›n kötülükleri, evet, aralar›nda olan
savaﬂlar, dökülen kanlar ve çekiﬂmeler yüzünden kedere bo¤uldu; ve her ﬂehirdeki bütün
halk›n aras›na sözü bildirmek
amac›yla gitmiﬂ ya da sözü bildirmek üzere gönderilmiﬂti; ve
halk›n yüre¤inin kat›laﬂmaya
baﬂlad›¤›n› ve sözün s›k›l›¤›
yüzünden onlar›n gücenmeye
baﬂlad›¤›n› gördü¤ü için yüre¤ini ac›lar sard›.
16 Bu yüzden o¤ullar›n›n her
birine do¤rulukla ilgili konular-

Alma 36:1–11
da kendi emirlerini verebilmek
için onlar›n toplanmalar›n› buyurdu. Ve kendi kay›tlar›na
göre o¤ullar›na verdi¤i emirlerinin anlat›m› ﬂöyledir.
Alma’n›n, o¤lu Helaman’a verdi¤i emirler.
36. Bölüm’ün baﬂ›ndan
37. Bölüm’ün sonuna kadar.

36. BÖLÜM
Alma, bir melek gördükten sonra
inanca nas›l döndü¤ünü Helaman’a anlat›r — Hüküm giymiﬂ
bir ruhun ac›lar›n› duyar; ‹sa’n›n
ad›n› anar ve sonra da Tanr›’dan
do¤ar — Tatl› bir sevinç onun ruhunu doldurur — S›ra s›ra meleklerin Tanr›’y› övdü¤ünü görür —
Do¤ru inanc› bulan birçok kiﬂi de
onun tad›p gördü¤ü ﬂeyleri tad›p
görürler. m.ö. tahminen 74 y›l›.
O¤lum, sözlerimi iyi dinle;
çünkü sana yemin ederim ki
Tanr›’n›n emirlerini yerine getirdi¤in sürece bu ülkede refaha kavuﬂacaks›n.
2 Atalar›m›z›n tutsak ediliﬂini ben nas›l akl›mdan ç›karmam›ﬂsam senin de bunu hat›rlaman› isterim; çünkü onlar
tutsakl›k alt›nda yaﬂ›yorlard›
ve ‹brahim’in Tanr›’s›ndan ve
‹shak’›n Tanr›’s›ndan ve Yakup’un Tanr›’s›ndan baﬂka hiç
kimse onlar› kurtaramazd›;
ﬂüphesiz ki onlar› s›k›nt›dan
kurtaran O’dur.
3 Ve ﬂimdi, ey o¤lum Helaman,
iﬂte sen daha gençsin ve bu
nedenle senden sözlerimi din-
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lemeni ve benden ö¤renmeni
diliyorum; çünkü biliyorum
ki Tanr›’ya güvenen herkes
yaﬂad›klar› denemelerde, zorluklarda ve s›k›nt›larda desteklenecek ve son günde yukar›
kald›r›lacakt›r.
4 Bunu kendili¤imden bildi¤imi düﬂünmeni istemem; bilgim
maddi de¤il, manevîdir; dünyasal düﬂüncelerden de¤il, Tanr›’dan gelmiﬂtir.
5 ﬁimdi iﬂte sana söylüyorum:
E¤er Tanr›’dan do¤mam›ﬂ olsayd›m, bu ﬂeyleri bilemezdim;
ama Tanr›, kutsal mele¤inin a¤z›ndan bana bu ﬂeyleri bildirdi;
ama lây›k oldu¤um için de¤il.
6 Çünkü ben, Mosiya’n›n o¤ullar›yla beraber Tanr›’n›n Kilisesi’ni yok etmek için dolaﬂ›yordum; ama iﬂte, Tanr› kutsal
mele¤ini göndererek bizi yolumuz üzerinde durdurdu.
7 V e i ﬂ t e , m e l e k g ö k g ürültüsünü and›ran bir sesle bize
konuﬂtu ve aya¤›m›z›n alt›ndaki her yer sars›ld›; ve hepimiz
yere düﬂtük; çünkü Rab korkusu üzerimize çökmüﬂtü.
8 Fakat iﬂte, ses bana: “Aya¤a
kalk!” dedi. Ve ben do¤rulup
aya¤a kalkt›m ve mele¤i gördüm.
9 Ve melek bana: “Sen kendi
ölümüne raz› olsan bile, bir
daha Tanr›’n›n Kilisesi’ni yok
etmeye çal›ﬂma!” dedi.
10 Ve öyle oldu ki yere düﬂtüm
ve üç gün üç gece ne a¤z›m›
açabildim ne de elimi aya¤›m›
k›m›ldatabildim..
11 Ve melek bana daha baﬂka
ﬂeyler söyledi; söylenenleri kardeﬂlerim duydular, ancak ben
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duymad›m; çünkü “Sen kendi
ölümüne raz› olsan bile, bir
daha Tanr›’n›n Kilisesi’ni yok
etmeye çal›ﬂma!” sözünü iﬂitir
iﬂitmez, belki de ölece¤im diye,
öyle büyük bir korku ve ﬂaﬂk›nl›k içinde yere y›¤›ld›m ki art›k
baﬂka bir ﬂey iﬂitmedim.
12 Sonsuz bir ac›yla iﬂkence
çektim; çünkü ruhum ac›lar›n
en büyü¤ünü gördü ve iﬂledi¤im bütün günahlar bana iﬂkence ediyordu.
13 Evet iﬂledi¤im günah ve
kötülüklerin hepsini hat›rlad›m; bu yüzden cehennem azab› çekiyordum; evet, Tanr›ma
karﬂ› isyan etti¤imi ve O’nun
kutsal emirlerini hiçe sayd›¤›m› anlad›m.
14 Evet ve ben, O’nun çocuklar›ndan pek ço¤unu öldürmüﬂtüm; baﬂka bir deyiﬂle onlar›
y›k›ma sürüklemiﬂtim; evet
ve k›sacas›, o kadar büyük kötülükler iﬂlemiﬂtim ki Tanr›’m›n
huzuruna ç›kma düﬂüncesi bile
ruhumu tarif edilemez bir korkuyla dolduruyordu.
15 Ah keﬂke Tanr›’m›n huzuruna ç›kar›l›p yapt›klar›ma göre
yarg›lanaca¤›ma, kovulup hem
ruhum hem bedenim yok olsayd›, diye düﬂündüm.
16 Ve ﬂimdi, üç gün üç gece
cehennem ateﬂiyle yanan bir
ruhun çekti¤i ac›lar› çektim.
17 Ve öyle oldu ki bu ﬂekilde
ac›yla iﬂkence çekerken, yüre¤im iﬂledi¤im onca günah›n
hat›ras›yla paramparça olmuﬂken, iﬂte babam›n halka, Tanr›’n›n O¤lu olan bir ‹sa Mesih’in,
dünyan›n günahlar› için kefaret
etmek üzere gelece¤ine dair
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söylemiﬂ oldu¤u peygamberli¤i hat›rlad›m.
18 ﬁimdi, akl›m bu düﬂünceyi
yakalad›¤›nda kalbimden: “Ey
Tanr›’n›n O¤lu ‹sa, ölümün sonsuz zincirleri ile sar›l›p öd ac›s›
içinde olan bana merhamet et!”
diye hayk›rd›m.
19 Ve ﬂimdi iﬂte, bunu düﬂündü¤ümde art›k ac›lar›m› hat›rlayamaz oldum; evet, günahlar›m akl›ma geldi¤inde art›k ac›
duymuyordum.
20 O zaman, ah nas›l da sevindim ve ne fevkalâde bir ›ﬂ›k gördüm; evet, ruhumun sevinci
çekti¤im a¤r›lar kadar büyüktü.
21 Evet, o¤lum sana derim ki:
Çekti¤im ac›dan daha büyü¤ü
ve kötüsü olamaz. Evet ve yine
sana söylüyorum o¤lum, di¤er
tarafta ise benim sevincimden
daha güzel, daha tatl› bir ﬂey
olamaz.
22 Evet, atam›z Lehi nas›l görmüﬂse ben de Tanr›’y› taht›nda
otururken görür gibi oldum.
O’nun etraf›n› ﬂark›lar söyleyen
ve Tanr›’lar›n› övüyormuﬂ gibi
gözüken say›lamayacak kadar
büyük bir melek toplulu¤u
sarm›ﬂt›; evet ve ruhum orada
olmaya can at›yordu.
23 Fakat iﬂte, elim, aya¤›m yeniden tutmaya baﬂlad›; ve ben
aya¤a kalk›p halka Tanr›’dan
do¤muﬂ oldu¤umu bildirdim.
24 Evet ve o günden ﬂu ana
dek, insanlar› tövbeye getirmek,
kendi tatt›¤›m müthiﬂ sevinci
onlara da tatt›rmak ve böylece
onlar da Tanr›’dan do¤up Kutsal Ruh’la dolsunlar diye hiç
durmadan çal›ﬂt›m.
25 Evet ve ﬂimdi iﬂte, ey
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o¤lum, Rab, emeklerimin meyvesinden dolay› beni çok ama
çok sevindiriyor.
26 Çünkü O’nun bana verdi¤i
sözün sayesinde, iﬂte, birçok kiﬂi
Tanr›’dan do¤du ve onlar da
benim gibi tad›p gözleriyle gördüler; dolay›s›yla söyledi¤im bu
ﬂeyleri benim gibi biliyorlar; ve
benim bilgim Tanr›’dand›r.
27 Ve çekti¤im her türlü zorlukta ve s›namada, evet ve her
türlü s›k›nt›da yaln›z b›rak›lmad›m; evet, Tanr›, beni hapisten,
zincirlerden ve ölümden kurtard›; evet ve ben O’na güvenirim
ve O beni yine kurtaracakt›r.
28 Ve ben biliyorum ki, Tanr›
beni son günde kendisiyle beraber görkem içinde yaﬂamam için
diriltecektir; evet ve ben O’nu
sonsuza dek övece¤im; çünkü
O atalar›m›z› M›s›r’dan ç›kar›p,
M›s›rl›lar’› K›z›ldeniz’de yutmuﬂtur; ve gücüyle onlar› vaadedilen diyara götürmüﬂtür; evet
ve onlar› zaman zaman kölelik
ve tutsakl›ktan kurtarm›ﬂt›r.
29 Evet ve ayr›ca atalar›m›z›
da Yeruﬂalem ülkesinden ç›karm›ﬂt›r ve sonsuz gücüyle
onlar› zaman zaman kölelik ve
tutsakl›ktan kurtar›p bugüne
kadar getirmiﬂtir; ve ben onlar›n
tutsakl›¤›n› hep hat›r›mda tuttum; evet ve benim gibi sen de
onlar›n tutsakl›¤›n› hat›r›nda
tutmal›s›n.
30 Fakat iﬂte, o¤lum, hepsi bununla bitmiyor; çünkü benim
bildi¤im gibi sen de bilmelisin
ki Tanr›’n›n emirlerini yerine
getirdi¤in sürece ülkede refaha
kavuﬂacaks›n; ve ayr›ca ﬂunu da
bil ki Tanr›’n›n emirlerini yerine
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getirmezsen, O’nun huzurundan kovulacaks›n. ﬁimdi bu,
Tanr›’n›n dedi¤i gibi olacakt›r.
37. BÖLÜM
Pirinç levhalar ve di¤er kutsal yaz›lar insanlar› kurtuluﬂa kavuﬂturmak amac›yla korunur—Yaredliler
kötülüklerinden dolay› yok edilmiﬂtir — Onlar›n gizli yeminleri ve
antlaﬂmalar› halktan uzak tutulmal›d›r—Yapt›¤›n›z her ﬂeyde Rab’be
dan›ﬂ›n—Liyahona, Nefililer’e yol
gösterdi¤i gibi Mesih’in sözleri de
insanlara sonsuz yaﬂam›n yolunu
gösterir. m.ö. tahminen 74 y›l›.
Ve ﬂimdi o¤lum Helaman sana
bana emanet edilen bu kay›tlar›
alman› emrediyorum.
2 Ve ayr›ca sana benim yapt›¤›m gibi bu halk›n baﬂ›ndan
geçenleri Nefi Levhalar›’na kaydetmeni ve benim koruyup saklad›¤›m bütün bu kutsal ﬂeyleri
benim korudu¤um gibi senin de
koruman› emrediyorum; çünkü bunlar bilgece bir amaç için
korunmaktad›r.
3 Ve iﬂlenmiﬂ bu yaz›lar› içeren, üzerinde kutsal yaz›lar›n
bulundu¤u, hatta baﬂlang›çtan
beri atalar›m›z›n soya¤ac›n›
gösteren bu pirinç levhalar —
4 ‹ﬂte, atalar›m›z bu levhalar›n korunup bir kuﬂaktan di¤erine aktar›laca¤›na ve her ulusa,
sülâleye, dile ve halka ulaﬂ›p
içindeki s›rlar onlar taraf›ndan
bilininceye kadar Rab’bin eliyle korunup saklanaca¤›na dair
peygamberlik etmiﬂlerdir.
5 Ve ﬂimdi iﬂte, onlar korunduklar› sürece parlakl›klar›n›
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yitirmeyecek, evet ve parlamaya devam edecektir; evet ve
ayr›ca kutsal yaz›lar› içeren bu
levhalar›n hepsi her zaman
parlak kalacakt›r.
6 ﬁimdi, sen bunu benim bir
ak›ls›zl›¤›m olarak düﬂünebilirsin; fakat iﬂte sana derim ki küçük ve basit ﬂeylerden büyük
ﬂeyler do¤ar ve küçücük ﬂeyler
ço¤u zaman bilgeleri utand›r›r.
7 Ve Rab Tanr›, yüce ve sonsuz
amaçlar›n› gerçekleﬂtirebilmek
için de¤iﬂik yollardan çal›ﬂ›r;
ve Rab, çok önemsiz gibi gözüken ﬂeylerle bilgeleri utand›r›r
ve birçok insan›n kurtulmas›n›
sa¤lar.
8 Ve ﬂimdi, bu ﬂeylerin bugüne kadar korunmas› Tanr›’n›n
hikmetiydi; çünkü iﬂte, onlar
bu halk›n haf›zas›n› açt›, evet,
içlerinden pek ço¤una tuttuklar› yolun yanl›ﬂl›¤›n› gösterip
canlar›n›n kurtuluﬂu için onlar›
Tanr›’lar›n›n bilgisine getirdi.
9 Evet, sana derim ki bunlar
olmasayd›, yani bu levhalar
üzerinde bulunan bu kay›tlar
olmasayd›, Ammon ve kardeﬂleri binlerce Lamanl›y› atalar›n›n gelene¤inin yanl›ﬂl›¤›
konusunda yola getiremezlerdi; evet, bu kay›tlar ve onlar›n
sözleri Lamanl›lar’› tövbeye
getirmiﬂtir; yani, bunlar onlar›
Tanr›lar› Rab’bin bilgisine
ve Fidye ile Kurtar›c›lar› olan
‹sa Mesih’le sevinç duymaya
getirmiﬂtir.
10 Ve kim bilir belki bunlar
sayesinde onlardan ve ﬂimdi
günah ve kötülükle yüreklerini
sertleﬂtiren bizim dik kafal›
Nefili kardeﬂlerimizden binler-
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cesi Kurtar›c›lar›n› tan›maya
getirileceklerdir.
11 ﬁimdi bu s›rlar ﬂimdilik
bana tümüyle bildirilmemiﬂ oldu¤undan bu konuda fazla bir
ﬂey söylemek istemiyorum.
12 Ve onlar›n bilgece bir amaç
için korunup sakland›¤›n› söylemekle yetinece¤im; bu amac›
ise Tanr› biliyor; çünkü O, yapt›¤› her iﬂte bilgelikle ö¤üt verir
ve O’nun yollar› do¤rudur; ve
O’nun izledi¤i yol sonsuz bir
yuvarlakt›r.
13 Ey o¤lum Helaman, Tanr›’n›n emirlerinin ne kadar s›k›
oldu¤unu hat›rla, hat›rla! Ve
O: “E¤er siz emirlerimi yerine
getirirseniz, ülkede refaha kavuﬂacaks›n›z” demiﬂtir. Fakat
siz O’nun emirlerini yerine getirmezseniz, O’nun huzurundan kovulacaks›n›z.
14 Ve ﬂimdi, ey o¤lum, Tanr›’n›n gelecek kuﬂaklara gücünü
göstermek için kutsal tuttu¤u ve
ayr›ca kendisinde bulunan bilgece bir amaçla koruyup saklayaca¤› bu kutsal ﬂeyleri sana
emanet etti¤ini hat›rla.
15 Ve ﬂimdi iﬂte, ben peygamberlik ruhuyla sana söylüyorum
ki e¤er Tanr›’n›n emirlerini çi¤nersen, iﬂte, kutsal olan bu ﬂeyler Tanr›’n›n gücüyle senden
al›nacakt›r ve sen yelin sürükledi¤i saman ufa¤› gibi elenmek
üzere ﬂeytana teslim edileceksin.
16 Ancak Tanr›’n›n emirlerini
tutar, kutsal olan bu ﬂeylere
Rab’bin sana emretti¤i gibi sahip ç›karsan, (çünkü bu kutsal
ﬂeylerle neleri gerçekleﬂtirece¤ini ö¤renmek için her konuda
Tanr›’ya dan›ﬂmal›s›n) iﬂte ne
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dünyan›n ne de cehennemin
hiçbir gücü bunlar› senden alamayacakt›r; çünkü Tanr›, bütün sözlerini yerine getirecek
güçtedir.
17 Çünkü sana verece¤i bütün
sözleri yerine getirecektir; çünkü atalar›m›za verdi¤i sözleri
yerine getirmiﬂtir.
18 Çünkü O atalar›m›za, gelecek kuﬂaklara gücünü göstermek için kendisindeki bilgece
bir amaçla bu ﬂeyleri koruyup
saklayaca¤› sözünü vermiﬂtir.
19 Ve ﬂimdi iﬂte Lamanl›lar’dan binlercesini gerçe¤in bilgisine döndürerek bu amaçlar›ndan
birini yerine getirdi; ve gücünü
bu kutsal ﬂeylerle göstermiﬂtir
ve gücünü bunlarla gelecek
kuﬂaklara da gösterecektir; bu
nedenle bunlar korunup saklanacakt›r.
20 Bu yüzden o¤lum Helaman,
sana gayret edip bütün sözlerimi tutman› ve yaz›ld›¤› ﬂekilde
Tanr›’n›n emirlerini yerine getirmeni emrediyorum.
21 Ve ﬂimdi sana bu yirmi
dört levhadan söz edece¤im.
Bunlar› iyi koru. Öyle ki karanl›k dolu iﬂler, s›rlar ve onlar›n
gizli iﬂleri, yani ﬂu y›k›ma u¤rat›lan halk›n gizli iﬂleri, bu
halk›n gözü önüne serilsin;
evet, onlar›n bütün cinayetleri
ve h›rs›zl›klar› ve ya¤mac›l›klar› ve bütün kötülükleri ve
i¤rençlikleri bu halk›n gözü
önüne serilsin; evet ve bu çeviricileri de koru.
22 Çünkü iﬂte Rab, halk›n›n
karanl›k iﬂler çevirmeye baﬂlad›¤›n›, evet, gizli cinayetler iﬂleyip i¤rençlikler yapt›¤›n› gördü;
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bu nedenle, e¤er tövbe etmezlerse yeryüzünden silinip yok
edileceklerini söyledi.
23 Ve Rab ﬂöyle dedi: Hizmetkâr›m Gazelem için parlay›p
karanl›¤› ›ﬂ›¤a çevirecek bir taﬂ
haz›rlayaca¤›m; böylece bana
hizmet eden halk›ma bildirece¤im, onlara kardeﬂlerinin iﬂlerini, evet, onlar›n gizli iﬂlerini,
karanl›k iﬂlerini ve yapt›klar›
kötülükleri ve i¤rençlikleri bildirece¤im.
24 Ve ﬂimdi, ey o¤lum, bu
çeviriciler Tanr›’n›n söyledi¤i
ﬂu sözün yerine gelmesi için
haz›rland›:
25 Onlar›n bütün gizli iﬂlerini
ve i¤rençliklerini karanl›ktan
ayd›nl›¤a ç›karaca¤›m; ve tövbe etmeyecek olurlarsa onlar›
yeryüzünden silip ataca¤›m; ve
onlar›n bütün s›rlar›n› ve i¤rençliklerini ayd›nl›¤a ç›karaca¤›m;
bu ülkeye gelecekte sahip olacak her ulus bunlar› bilecek.
26 Ve ﬂimdi o¤lum, onlar›n
tövbe etmediklerini görüyoruz;
bu yüzden yok edilmiﬂlerdir ve
Tanr›’n›n sözü de bugüne kadar
yerine gelmiﬂtir; evet, onlar›n
gizli i¤rençlikleri karanl›ktan
ç›kar›l›p bize bildirilmiﬂtir.
27 Ve ﬂimdi o¤lum, onlar›n
bütün yeminlerini, sözleﬂmelerini ve gizli i¤rençlikler yapmak
üzere girdikleri anlaﬂmalar›n›
gizli tutman› sana emrediyorum; evet ve onlar›n bütün iﬂaret ve acayipliklerini bu halktan
gizleyeceksin; öyle ki onlar bu
ﬂeyleri ö¤renmesinler, çünkü
halk›n bilmeden karanl›¤a düﬂmesinden ve yok olup gitmesinden korkar›m.
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28 Çünkü iﬂte, bütün bu ülkenin üzerinde bir lanet vard›r;
öyle ki karanl›¤›n iﬂçileri tam
anlam›yla olgunlaﬂt›klar›nda,
Tanr›’n›n gücü hepsinin üzerine
ölüm gönderecektir; bu yüzden,
bu halk›n yok olmas›n› istemem.
29 Bu nedenle onlar›n yeminleri ve antlaﬂmalar› olan bu gizli
planlar› bu halktan gizleyeceksin ve onlara yaln›zca onlar›n
kötülüklerini, cinayetlerini ve
i¤rençliklerini bildireceksin ve
halka bu tür kötülüklerden, i¤rençliklerden ve cinayetlerden
nefret etmelerini ö¤reteceksin;
ve ayr›ca onlara bu halk›n kendi kötülükleri, i¤rençlikleri ve
cinayetleri yüzünden yok edildi¤ini de ö¤reteceksin.
30 Çünkü iﬂte, onlar günahlar›n› yüzlerine vurmak üzere aralar›na gelmiﬂ olan Rab’bin her
peygamberini öldürdüler; ve
onlar›n öldürdü¤ü peygamberlerin kan› kendilerini öldürenlerden öç al›nmas› için Tanr›lar›
Rab’be yakard›; ve böylece Tanr›’n›n yarg›lar› bu karanl›¤›n
ve gizli örgütlerin iﬂçileri üzerine geldi.
31 Evet ve onlar tamam›yla
olgunlaﬂmadan önce tövbe etmeyecek olurlarsa, dilerim bu
ülke o karanl›¤›n ve gizli örgütlerin iﬂçileri için sonsuza dek
hep lanetli olsun ve yok olup
gitsinler.
32 Ve ﬂimdi o¤lum, sana söyledi¤im bu sözleri unutma; bu
gizli planlar› bu halka emanet
etme, ama onlara günah ve
kötülükten sonsuza dek nefret
etmelerini ö¤ret.
33 Onlara tövbe edip Rab ‹sa
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Mesih’e iman etmelerini vaaz et;
onlara kendilerini alçalt›p yumuﬂak huylu ve alçakgönüllü
olmalar›n› ö¤ret; onlara Rab ‹sa
Mesih’e olan imanlar› ile ﬂeytan›n her ayartmas›na karﬂ› durmalar›n› ö¤ret.
34 Onlara yumuﬂak huylu ve
alçakgönüllü olmalar›n›, iyi iﬂlerde bulunmaktan y›lmamay›
ö¤ret; çünkü ruhu huzur bulacak olan kimseler bunlard›r.
35 Ey o¤lum bunlar› unutma
ve genç yaﬂta ak›l ö¤ren; evet,
Tanr›’n›n emirlerini tutmas›n›
daha gençken ö¤ren.
36 Evet ve geçimini sa¤lamak
için her konuda Tanr›’ya yakar;
evet, her iﬂin Rab için olsun ve
her nereye gidersen gidiﬂin Rab
için olsun; evet, bütün düﬂüncelerin Rab’be yönelmiﬂ olsun;
evet, yüre¤indeki sevgi sonsuza dek Rab’be olsun.
37 Sen her iﬂinde Rab’be ak›l
dan›ﬂ ve O seni hay›rl› iﬂlere
yöneltecektir; evet, gece yataca¤›n zaman, Rab için yat ki Rab
seni uyurken korusun; ve sabah
kalkt›¤›nda, yüre¤in Tanr›’na
ﬂükranla dolsun; ve e¤er bu dediklerimi yaparsan, son günde
yukar› kald›r›lacaks›n.
38 Ve ﬂimdi o¤lum, atalar›m›z›n küre ya da k›lavuz ad›n›
verdikleri ﬂey hakk›nda söyleyeceklerim var—daha do¤rusu
atalar›m›z buna tercümesi pusula anlam›na gelen Liyahona
ad›n› vermiﬂlerdir; ve bunu Rab
haz›rlam›ﬂt›r.
39 Ve iﬂte, böyle ince bir iﬂçilikle yap›lm›ﬂ bir ﬂeyi insano¤lu yapm›ﬂ olamaz. Ve iﬂte bu,
atalar›m›z›n çölde gidecekleri
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yolu onlara göstermek için
haz›rlanm›ﬂt›.
40 Ve bu pusula onlar›n Tanr›’ya olan inançlar›na göre iﬂliyordu; bu nedenle onlar gidecekleri
yolu bu i¤lerle Tanr›’n›n kendilerine gösterebilece¤ine inand›klar›nda, iﬂte istedikleri oldu;
dolay›s›yla Tanr›’n›n gücüyle bu
mucizeyi ve bunun gibi daha
birçok mucizeyi her gün gerçekleﬂtirir oldular.
41 Bu mucizeler önemsiz say›lacak yollarla oldu, ancak onlara ola¤anüstü iﬂler gösterdi.
Onlar tembeldiler ve iman edip
gayret göstermeyi unuttular;
iﬂte o zaman, o harikulâde iﬂlerin sonu geldi ve yollar›nda
ilerleyemediler.
42 Bu yüzden, iﬂledikleri günahlar yüzünden çölde kald›lar,
yani dosdo¤ru ilerleyemediler;
ve açl›k ve susuzluk çektiler.
43 Ve ﬂimdi ey o¤lum, bu ﬂeylerin gölgesiz olmad›klar›n›
anlaman› isterim; çünkü atalar›m›z uyuﬂuk davran›p bu pusulaya dikkat etmedikleri için
(ﬂimdi bunlar gelip geçici ﬂeylerdi), bolluk ve bereket göremediler; ruhsal konularda da durum
de¤iﬂmez.
44 Çünkü iﬂte, atalar›m›z›n
vaadedilen diyara giden do¤ru
yolu kendilerine gösteren bu
pusulaya dikkat etmeleri ne
kadar kolay idiyse, sonsuz saadete giden do¤ru yolu sana
gösterecek Mesih’in sözlerini
dinlemek de o kadar kolayd›r.
45 Ve dedi¤im gibi ﬂimdi burada bir benzetme söz konusu
de¤il midir? Çünkü, gösterdi¤i
yönü izleyen atalar›m›z› bu k›-
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lavuz kuﬂkusuz nas›l vaadedilen diyara getirmiﬂse, Mesih’in
sözleri de, e¤er onlar›n gösterece¤i yolu izlersek, bizi bu
üzüntü vadisinden çok daha
iyi olan vaadedilmiﬂ bir diyara
götürecektir.
46 Ey o¤lum, yolun kolay oluﬂu yüzünden tembel olmayal›m; çünkü atalar›m›z için de
durum buydu; çünkü onlar
için böyle bir yol haz›rlanm›ﬂt›;
öyle ki onlar bakt›klar› zaman
yaﬂayacaklard›; bizim için de
durum budur. Yol haz›rlanm›ﬂt›r ve biz bakarsak, sonsuza dek
yaﬂayabiliriz.
47 Ve ﬂimdi o¤lum, bu kutsal
ﬂeyleri özenle koru; evet,
gözünü Tanr›’dan ay›rmamaya dikkat et ve yaﬂa. Gidip bu
halka sözü bildir ve ciddi ol.
O¤lum, hoﬂça kal.
Alma’n›n, o¤lu ﬁiblon’a emirleri.
38. Bölüm’ün sonuna kadar.

38. BÖLÜM
ﬁiblon, do¤ruluk u¤runa eziyet
çeker — Kurtuluﬂ, dünyan›n yaﬂam› ve ›ﬂ›¤› olan Mesih’tedir — Bütün tutkular›n›z› dizginleyin.
m.ö. tahminen 74 y›l›.
O¤lum, sözlerime kulak ver;
çünkü Helaman’a söyledi¤im
gibi sana da söylüyorum: Tanr›’n›n emirlerini yerine getirdi¤in
sürece ülkede refaha kavuﬂacaks›n; ve Tanr›’n›n emirlerini yerine getirmedi¤in zaman da onun
huzurundan kovulacaks›n.
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2 Ve ﬂimdi o¤lum, Tanr›’ya
ba¤l›l›kta gösterdi¤in kararl›l›k, ümit ederim, beni çok sevindirecek; çünkü genç yaﬂta
Rab Tanr›’na bakmaya baﬂlad›¤›n gibi, onun emirlerini dinlemeyi sürdürece¤ini umuyorum;
çünkü ne mutlu sonuna kadar
dayanan kiﬂiye!
3 Ey o¤lum sana derim ki Zoram halk› aras›ndayken gösterdi¤in ba¤l›l›k ve gayret ve sab›r
ve dayan›kl›l›ktan dolay› beni
daha önce çok sevindirdin.
4 Çünkü senin zincire vurulmuﬂ oldu¤unu biliyorum; evet
ve ayr›ca Tanr›’n›n sözü u¤runa taﬂland›¤›n› da biliyorum;
ve bütün bunlara sab›rla dayand›n, çünkü Rab seninleydi
ve ﬂimdi biliyorsun ki seni kurtaran Rab’di.
5 Ve ﬂimdi o¤lum ﬁiblon, hat›rlaman› isterim ki Tanr›’ya olan
güvenin ölçüsünde geçirdi¤in
denemelerden, zorluklardan ve
üzüntülerden kurtulacak ve son
günde yukar› kald›r›lacaks›n.
6 ﬁimdi o¤lum, bunlar› kendili¤imden bildi¤imi sanman› istemem; bunlar› bana bildiren
Tanr›’n›n bende bulunan Ruhu’dur; çünkü ben Tanr›’dan
do¤mam›ﬂ olsayd›m, bu ﬂeyleri
bilemezdim.
7 Ama iﬂte, Rab yüce merhametiyle halk› aras›ndaki y›k›m
iﬂini b›rakmam› bana bildirmek
üzere mele¤ini gönderdi; evet
ve bir melekle yüz yüze geldim
ve o benimle konuﬂtu; ve onun
sesi gök gürültüsünü and›r›yordu; ve her yer sars›ld›.
8 Ve öyle oldu ki üç gün üç
gece ruhum en derin ac›lar ve
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›st›rap içinde yand› kavruldu;
ve Rab ‹sa Mesih’e yakar›p merhametini dileyinceye kadar günahlar›mdan asla ba¤›ﬂlanmad›m. Ama iﬂte, O’na yalvard›m
ve ruhum huzura kavuﬂtu.
9 Ve ﬂimdi o¤lum, bunu sana
ak›l ö¤renesin; insanl›¤›n kurtulabilmesi için Mesih’in ve
O’nun arac›l›¤› olmadan baﬂka
bir yol ya da çarenin olmad›¤›n› benden ö¤renesin diye söyledim. ‹ﬂte O, dünyan›n hayat›
ve nurudur. ‹ﬂte O, hakikatin
ve do¤rulu¤un sözüdür.
10 Ve ﬂimdi sözü ö¤retmeye
baﬂlad›¤›n gibi sürdürmeni dilerim ve her konuda gayretli ve
ölçülü olman› isterim.
11 Sak›n kendini gurura kapt›rma; evet, sak›n kendi bilgeli¤in ve gücünle övünme.
12 At›lgan ol, ama buyurucu
olma; ayr›ca yüre¤inin sevgiyle dolmas› için bütün tutkular›n› dizginlemeye özen göster;
tembellikten uzak durmaya
dikkat et.
13 Zoraml›lar gibi dua etme;
çünkü gördü¤ün gibi onlar insanlar taraf›ndan duyulmak ve
bilgelikleriyle övünmek için
dua ederler.
14 “Ey Tanr›m, kardeﬂlerimizden daha iyi oldu¤umuz için
sana ﬂükürler olsun” demek yerine “Ya Rab, sana lay›k olamad›m beni ba¤›ﬂla ve kardeﬂlerimi
hat›rlay›p onlara merhamet göster” de — evet, Tanr›’n›n önünde de¤ersizli¤ini her zaman
kabul et.
15 Ve Rab, ruhunu kutsay›p
seni son günde krall›¤›na kabul etsin. Orada huzur içinde
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oturas›n. ﬁimdi, o¤lum, git ve
bu halka sözü ö¤ret! Ciddi ol
o¤lum, hoﬂça kal.
Alma’n›n, o¤lu Koriyanton’a
emirleri.
39. Bölüm’ün baﬂ›ndan
42. Bölüm’ün sonuna kadar.

39. BÖLÜM
Cinsel günah i¤rençliktir — Koriyanton’un günahlar› Zoraml›lar’›n
sözü kabul etmesini engeller —
Mesih’in fidye ile kurtar›ﬂ› kendisinden önce gelen imanl›lar› da
kapsar. m.ö. tahminen 74 y›l›.
Ve ﬂimdi o¤lum, sana, kardeﬂine söyledi¤imden daha baﬂka
söyleyeceklerim var; çünkü iﬂte
sen, kardeﬂinin Tanr›’n›n emirlerini tutmadaki kararl›l›¤›n›,
ba¤l›l›¤›n› ve gayretini görmedin mi? ‹ﬂte o, sana iyi bir örnek
olmad› m›?
2 Çünkü sen, Zoram halk› aras›ndayken benim sözlerime
kardeﬂinin gösterdi¤i özeni
göstermedin. ﬁimdi sana karﬂ›
oldu¤um konu ﬂu: Sen kendi
gücün ve bilgeli¤inle övünmeyi b›rakmad›n.
3 Ve bununla da kalmay›p, o¤lum, bana yürekler ac›s› veren
bir ﬂey yapt›n; çünkü sen rahiplik görevini b›rak›p Lamanl›lar’›n s›n›rlar› içindeki Siron ülkesine, fahiﬂe ‹zabel’e gittin.
4 Evet, o birçok kiﬂinin yüre¤ini çalm›ﬂt›r; fakat bu senin
için bir mazeret de¤ildi o¤lum.
Senin, sana emanet edilen göreve sad›k kalman gerekirdi.
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5 O¤lum, bunlar›n Rab’bin
gözünde bir i¤rençlik oldu¤unu
bilmez misin? Evet, masum kan›
dökmekten veya Kutsal Ruh’u
inkâr etmekten sonra bütün günahlar›n en i¤renci oldu¤unu
bilmez misin?
6 Çünkü iﬂte, e¤er sen Kutsal
Ruh’u bir kere içinde yer ald›ktan sonra inkâr edersen ve O’nu
inkâr etti¤ini biliyorsan, iﬂte bu
ba¤›ﬂlanmayacak bir günaht›r;
evet ve kim Tanr›’n›n ›ﬂ›¤› ve
bilgisi alt›nda cinayet iﬂlerse,
onun ba¤›ﬂlanmas› kolay de¤ildir; evet, sana derim ki o¤lum,
o kiﬂinin ba¤›ﬂlanmas› kolay
de¤ildir.
7 Ve ﬂimdi o¤lum, Tanr›’dan
diledim ki keﬂke bu kadar
büyük bir suç iﬂlememiﬂ olsayd›n. E¤er senin iyili¤in için olmasayd›, suçlar›n üzerinde bu
kadar durup da ruhuna böylesine eziyet etmezdim.
8 Fakat iﬂte suçlar›n› Tanr›’dan gizleyemezsin ve tövbe
etmedikçe, bunlar son günde
sana karﬂ› tan›kl›k edecektir.
9 ﬁimdi o¤lum, dilerim tövbe
edip günahlar›ndan vazgeçer
ve gözlerinin tutkusunun peﬂinden daha fazla koﬂmazs›n;
dilerim bütün bu hususlarda
kendine hakim olursun; çünkü
bunu yapmazsan hiçbir ﬂekilde
Tanr›’n›n Krall›¤›’n› miras alamazs›n. Ah o¤lum, bunlar›
hat›rla ve bunlardan kendini
sak›nmay› görev bil.
10 Ve sana yapt›¤›n iﬂlerde
a¤abeylerine dan›ﬂmay› görev
bilmeni emrediyorum; çünkü
iﬂte sen gençlik y›llar›ndas›n
ve a¤abeylerin taraf›ndan
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kollanmaya ihtiyac›n var. Ve
onlar›n ö¤ütlerine kulak ver.
11 Kendini boﬂ ve aptalca ﬂeylere kapt›rma; ﬂeytan›n senin
yüre¤ini o kötü fahiﬂelerin ard›ndan sürüklemesine bir daha
izin verme. ‹ﬂte ey o¤lum, Zoraml›lar’a ne kadar büyük bir
kötülük yapt›n; çünkü onlar senin davran›ﬂ›n› gördükten sonra benim sözlerime inanmak
istemediler.
12 Ve ﬂimdi Rab’bin Ruhu
bana ﬂöyle diyor: Çocuklar›na
iyilik etmelerini emret ki, birçok insan›n yüre¤ini yok olmaya sürüklemesinler; bu yüzden
ey o¤lum, Tanr› korkusuyla,
sana kötülüklerinden vazgeçmeni emrediyorum.
13 Bütün akl›n, gücün ve kuvvetinle Rab’be dönmeni ve hiç
kimsenin yüre¤ini daha fazla
kötülük yapmaya sürüklememeni, fakat onlara dönerek
hatalar›n› ve yapm›ﬂ oldu¤un
haks›zl›klar› kabul etmeni emrediyorum.
14 Bu dünyan›n zenginliklerinin ve boﬂ ﬂeylerinin peﬂinde
koﬂma; çünkü iﬂte, onlar› yan›nda götüremezsin.
15 Ve ﬂimdi de o¤lum, Mesih’in geliﬂi ile ilgili olarak sana
birkaç ﬂey söylemek istiyorum.
‹ﬂte sana derim ki dünyan›n
günahlar›n› kald›rmak üzere
muhakkak gelecek olan O’dur;
evet, O, halk›na kurtuluﬂ müjdesini bildirmeye gelecektir..
16 Ve ﬂimdi ey o¤lum, bu halka
bu sevindirici haberi duyurup
onlar›n zihinlerini haz›rlamak
üzere ça¤r›ld›¤›n görev buydu;
ya da baﬂka bir deyiﬂle, kurtu-
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luﬂun onlara gelebilmesi için
ça¤r›ld›n; öyle ki O geldi¤i
zaman sözü dinlemeleri için
kendi çocuklar›n›n zihinlerini
haz›rlayabilsinler.
17 Ve ﬂimdi akl›n› bu konuda
biraz rahatlatay›m. ‹ﬂte, sen
bunlar›n bu kadar önceden bilinmesine ﬂaﬂ›yorsun. ‹ﬂte sana
derim ki ﬂu anda yaﬂayan bir
can Tanr›’ya göre, Mesih’in gelece¤i zamandaki can kadar
de¤erli de¤il midir?
18 Fidye ile kurtuluﬂ plan›n›n
bu halk›n çocuklar›na oldu¤u
kadar, kendilerine de bildirilmesi gerekli de¤il midir?
19 Rab’bin bir mele¤ini gönderip bu sevindirici haberleri bize
ﬂimdi bu zamanda aç›klamas›,
çocuklar›m›za ya da O’nun geliﬂinden sonra aç›klamas› kadar
kolay de¤il midir?
40. BÖLÜM
Mesih bütün insanlar›n diriliﬂini
gerçekleﬂtirecektir — Do¤ru yaﬂam›ﬂ olan ölüler Dinlenme Yeri’ne
ve kötüler de d›ﬂ karanl›¤a gidip
dirilecekleri günü bekleyeceklerdir
— Diriliﬂte bütün her ﬂey kendine
uygun mükemmel yap›s›na geri
döndürülecektir. m.ö. tahminen
74 y›l›.
ﬁimdi o¤lum, sana söyleyece¤im bir kaç ﬂey daha var; çünkü
senin akl›n›n, ölülerin diriliﬂi
konusunda rahats›z oldu¤unu
görüyorum.
2 ‹ﬂte sana derim ki Mesih’in
geliﬂinden önce ölümden diriliﬂ
yoktur, yani bir baﬂka deyiﬂle
ﬂunu demek istiyorum ki bu
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ölümlü beden ölümsüzlü¤ü;
bu çürüme çürümezli¤i giymeyecektir.
3 ‹ﬂte O, ölülerin diriliﬂini gerçekleﬂtirecektir. Fakat iﬂte, o¤lum, ölümden dirilme henüz
gelmemiﬂtir. ﬁimdi sana bir s›r
vereyim; asl›nda sakl› tutulan
nice s›rlar vard›r ki onlar› Tanr›’n›n kendisinden baﬂka hiç
kimse bilmez. Fakat benim
Tanr›’dan bilmek için gayretle
sordu¤um bir ﬂey vard› ki sana
onu gösterece¤im; bu, ölümden
sonra dirilme ile ilgilidir.
4 ‹ﬂte herkesin ölümden sonra
dirilece¤i bir zaman kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. ﬁimdi bunun ne zaman
gelece¤ini hiç kimse bilmez,
kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan zaman›
ancak Tanr› bilir.
5 ﬁimdi insanlar›n ölümden
sonra dirilmeleri bir kere mi,
ikinci kere mi, yoksa üçüncü
kere mi olacak, bu o kadar
önemli de¤ildir; çünkü Tanr›
bütün bunlar› bilir; ve benim
için böyle olaca¤›n› bilmek, yani
herkesin ölümden dirilece¤i bir
zaman›n kararlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤unu bilmek yeterlidir.
6 ﬁimdi ölüm zaman› ile diriliﬂ
zaman› aras›nda bir süre olmas› gerekmektedir.
7 Ve ﬂimdi bu ölüm zaman›
ile diriliﬂ için kararlaﬂt›r›lm›ﬂ
olan zamana kadar insanlar›n
ruhlar›na ne olaca¤›n› sormak
istiyorum.
8 ﬁimdi insanlar›n ölümden
dirilmesi için birden fazla
kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bir zaman›n
olup olmamas› o kadar önemli
de¤ildir; çünkü herkes bir seferde ölmeyecektir ve bu da
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önemli de¤ildir; Tanr› kat›nda
her ﬂey bir tek gün gibidir ve
zaman yaln›zca insanlar için
ölçülüdür.
9 Bu nedenle, insanlar›n ölümden sonra tekrar dirilecekleri
bir zaman kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r ve
ölüm zaman› ile dirilme zaman› aras›nda bir süre vard›r. Ve
ﬂimdi, benim Rab’den ö¤renmek için gayretle sordu¤um
husus, bu süre zarf›nda insanlar›n ruhlar›na ne oldu¤udur;
ve ben ﬂimdi ﬂunu biliyorum.
10 Ve bütün insanlar›n dirilecekleri zaman geldi¤inde, onlar
Tanr›’n›n insan için kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan bütün süreleri bildi¤ini göreceklerdir.
11 ﬁimdi, ruhun ölüm ile diriliﬂ aras›ndaki durumu hakk›nda; iﬂte, bir melek taraf›ndan
bana bütün insanlar›n ruhlar›n›n bu ölümlü bedenden ayr›l›r
ayr›lmaz, evet, iyi ya da kötü
olsun, bütün insanlar›n ruhlar›n›n eve, onlara hayat vermiﬂ
olan Tanr›’n›n yan›na götürülece¤i bildirilmiﬂtir.
12 Ve o zaman öyle olacak ki
do¤rular›n ruhlar› Dinlenme
Yeri denilen büyük bir mutluluk
durumuna, çektikleri tüm s›k›nt›lardan, kayg› ve üzüntülerden
dinlenecekleri bir dinlenme durumuna, bir huzur durumuna
kabul edilecektir.
13 Ve o zaman öyle olacak ki
kötülerin ruhlar›, evet, kötü
olanlar›n — çünkü iﬂte, onlar
Rab’bin Ruhu’ndan hiçbir pay
ya da nasip alamam›ﬂt›r; çünkü iﬂte, onlar iyi iﬂler yerine
kötü iﬂleri seçmiﬂlerdir; bu
yüzden ﬂeytan›n ruhu onlar›n
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içine girmiﬂ ve onlar›n evine
sahip olmuﬂtur — ve bunlar d›ﬂar›daki karanl›¤a at›lacaklard›r; orada a¤lama, inleme ve
diﬂ g›c›rt›s› olacakt›r; ve bunun
nedeni kendi kötülüklerinden
dolay› ve ﬂeytan›n iste¤i üzerine tutsak olarak götürülmüﬂ
olmalar›d›r.
14 ‹ﬂte, kötülerin ruhlar›n›n
durumu budur; evet, onlar karanl›kta ve berbat bir durumda
korkuyla, Tanr›’n›n gazab›n›n
ateﬂli öfkesinin üzerlerine gelmesini beklerler; onlar tekrar
dirilecekleri zamana kadar bu
durumda böyle beklerlerken,
do¤rular da Dinlenme Yeri’nde
kalacaklard›r.
15 ﬁimdi, ruhun diriliﬂten
önceki bu mutluluk ve sefalet
durumunu, ilk dirilme olarak
anlayanlar vard›r. Evet, ben bu
söylenmiﬂ olan sözlere göre, bunun ruhun ya da can›n kalkarak
mutlulu¤a ya da sefalete gönderilmesine bir dirilme denilebilece¤ini kabul ediyorum.
16 Ve iﬂte, Mesih’in ölülerin
aras›ndan dirilece¤i zamana
kadar yaﬂam›ﬂ olan, ﬂu an yaﬂamakta olan ya da daha sonra
yaﬂayacak olan herkesin dirilmesi anlam›na gelen bir ilk dirilmeden de söz edilmiﬂtir.
17 ﬁimdi bu ﬂekilde sözü edilen bu ilk dirilmenin canlar›n
dirilmesi ve onlar›n mutluluk
ya da sefalete gönderilmesi
olabilece¤ini sanm›yoruz. Sen
de bunun o anlama geldi¤ini
sanmamal›s›n.
18 ‹ﬂte, sana derim ki: Hay›r.
Fakat bu, Adem’in gününden
Mesih’in diriliﬂine kadar ölmüﬂ
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olan insanlar›n ruhlar›yla bedenlerinin yeniden birleﬂmesi
anlam›na gelir.
19 ﬁimdi sözü edilmiﬂ olanlar›n, yani kötülerin ve do¤rular›n ruhlar› ile bedenlerinin bir
kerede birleﬂip birleﬂmeyece¤ini
söylemiyorum. ﬁunu söylemekle yetineyim: Onlar›n hepsi dirilecektir; baﬂka bir deyiﬂle, onlar›n diriliﬂi Mesih’in diriliﬂinden
sonra ölenlerin dirilmesinden
önce olacakt›r.
20 ﬁimdi o¤lum, onlar›n diriliﬂinin Mesih’in dirilece¤i zaman
olaca¤›n› söylemiyorum; fakat
iﬂte, ben kendi fikrime göre,
do¤rular›n ruhlar› ile bedenlerinin Mesih’in dirildi¤i zaman ve
O’nun gö¤e yükseliﬂinde yeniden birleﬂece¤ini söylüyorum.
21 Fakat bunun, O dirildi¤i
zaman m›, yoksa daha sonra m›
olaca¤›n› söylemiyorum; fakat
ﬂu kadar›n› söyleyeyim ki, bedenin ölümü ile diriliﬂi aras›nda bir süre ve Tanr› taraf›ndan
kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan ölülerin
dirilecekleri ve hem ruh hem
de bedenin yeniden birleﬂece¤i
ve Tanr›’n›n önüne getirilerek
yapt›klar› iﬂlere göre yarg›lanacaklar› zamana kadar ruhun
bir mutluluk ya da sefalet durumu vard›r.
22 Evet bu, peygamberlerin
a¤›zlar›ndan söylenmiﬂ olan bu
ﬂeylerin eski durumlar›na getirilmesini sa¤lar.
23 Ruh bedene ve beden de
ruha iade edilecektir; evet ve
bedenin her parças› ve her eklem kendi bedenine dönecektir; evet, baﬂtaki bir tel saç bile
kaybolmayacakt›r; fakat her ﬂey
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kendi uygun ve mükemmel
yap›s›na dönüﬂtürülecektir.
24 Ve ﬂimdi o¤lum, peygamberlerin a¤z›yla söylenmiﬂ olan
eski duruma dönüﬂ budur.
25 Ve o zaman do¤rular, Tanr›’n›n Krall›¤›’nda parlayacaklard›r.
26 Fakat iﬂte, kötülerin üzerine
korkunç bir ölüm gelir; çünkü
onlar do¤rulukla ilgili de¤erlere göre ölürler; çünkü onlar
temiz de¤ildirler ve temiz olmayan hiçbir ﬂey Tanr›’n›n
Krall›¤›’n› miras alamaz; ancak
onlar d›ﬂar› at›l›p kendi emeklerinin ya da yapt›klar› kötü
iﬂlerinin meyvelerini yemeye
gönderilirler ve bir ac› barda¤›n tortusunu içerler.
41. BÖLÜM
‹nsanlar dirildiklerinde sonsuz
bir mutluluk ya da sonsuz sefalet
durumuna gidecektir — Kötülük
hiçbir zaman mutluluk olmam›ﬂt›r
— ﬁehvet dolu insanlar bu dünyada Tanr›’s›zd›rlar — Herkes ölümlülükte elde etmiﬂ oldu¤u huy ve
özellikleri taﬂ›yacakt›r. m.ö. tahminen 74 y›l›.
Ve ﬂimdi o¤lum, sana sözü geçen eski duruma dönüﬂ hakk›nda söyleyece¤im baz› ﬂeyler
var; çünkü iﬂte baz› kiﬂiler kutsal yaz›lar› çarp›tm›ﬂlar ve bu
yüzden do¤ru yoldan iyice sapm›ﬂlard›r. Ve senin akl›n›n da
bu konuda rahats›z oldu¤unu
görüyorum. Ama iﬂte, sana
bunu aç›klayaca¤›m.
2 Sana derim ki o¤lum, eski
duruma getirme plan› Tanr›’-
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n›n adaletinin gere¤idir; çünkü
her ﬂeyin uygun düzenine göre
eski durumuna getirilmesi gereklidir. ‹ﬂte, Mesih’in gücü ve
diriliﬂine göre, insan›n ruhunun
bedeniyle tekrar birleﬂmesi ve
bedenin her parças›n›n eski durumuna geri getirilmesi adil ve
gereklidir.
3 Ve Tanr›’n›n adaletine göre
insanlar›n, yapt›klar› iﬂlere göre
yarg›lanmas› gerekir; ve e¤er
onlar›n bu hayattaki iﬂleri ve
yüreklerinin arzular› iyi olmuﬂsa, onlar›n son günde de iyi
olana döndürülmeleri gerekir.
4 Ve e¤er onlar›n yapt›klar› iﬂler kötüyse, onlara kötülük iade
edilecektir. Bu yüzden her ﬂey
kendi do¤ru düzenine ve kendi
do¤al yap›s›na geri döndürülecektir — ölümlülük ölümsüzlükle, çürüme çürümezlikle dirilecektir — kimileri bir tarafta
Tanr›’n›n Krall›¤›’n› miras almak için sonsuz mutlulu¤a diriltilirken, kimileri de di¤er
tarafta ﬂeytan›n krall›¤›n› miras almak için sonsuz sefalete
diriltileceklerdir —
5 Mutluluk arzular› olan mutlulu¤a ya da iyilik arzular› olan
iyili¤e diriltilecektir; ve kötülük
arzular› olan kimse ise kötülü¤e diriltilecektir; çünkü bütün
gün kötülük yapmay› arzulayan kiﬂi, gece geldi¤inde kötülü¤ünün karﬂ›l›¤›n› alacakt›r.
6 Ve öbür tarafta da durum
budur. E¤er kiﬂi günahlar›ndan
tövbe edip ömrünün sonuna
kadar do¤rulu¤u arzu etmiﬂse,
o da do¤rulu¤unun ödülünü
alacakt›r.
7 Bunlar Rab taraf›ndan fidye
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ile kurtar›lan kimselerdir; evet,
bunlar o sonsuz karanl›k geceden kurtar›l›p ç›kar›lanlard›r;
ve böylece onlar ya dururlar,
ya da düﬂerler; çünkü iﬂte onlar
iyilik ya da kötülük yapma
konusunda kendi kendilerinin
yarg›çlar›d›r.
8 ﬁimdi, Tanr›’n›n emirleri
de¤iﬂtirilemez; bunun için yol
haz›rlanm›ﬂt›r ve kim isterse
oradan yürüyüp kurtulabilir.
9 Ve ﬂimdi iﬂte o¤lum, bugüne
kadar günah iﬂlemek pahas›na
kendini tehlikeye atm›ﬂ oldu¤un
bu ö¤retiler konusunda Tanr›’na
karﬂ› baﬂka bir suç iﬂleme tehlikesine girme.
10 ‹lk duruma geri dönüﬂten
söz edildi¤i için kendinin günahtan mutlulu¤a geri getirilece¤ini sanma. ‹ﬂte sana derim
ki, kötülük hiçbir zaman mutluluk olmam›ﬂt›r.
11 Ve ﬂimdi o¤lum, do¤al durumlar›nda, daha do¤rusu bedensel durumlar›nda olan bütün insanlar diyeyim, öd ac›l›¤›
içindedirler ve kötülü¤ün ba¤lar› ile ba¤lanm›ﬂlard›r; onlar
bu dünyada Tanr›’s›zd›rlar ve
Tanr›’n›n tabiat›na karﬂ› gelmiﬂlerdir; bu yüzden onlar
mutlulu¤un tabiat›na karﬂ› bir
durumdad›rlar.
12 Ve ﬂimdi iﬂte, ilk duruma
dönüﬂ sözünün anlam›, do¤al
durumda olan bir ﬂeyi al›p onu
do¤al olmayan bir duruma
koymak m›d›r, yoksa onu tabiat›na karﬂ› olan bir duruma m›
koymakt›r?
13 Ey benim o¤lum, durum
böyle de¤ildir; ilk duruma dönüﬂ
sözünün anlam›, kötülü¤ü tek-
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rar kötülük edene ya da bedenseli tekrar bedensel olana ya da
ﬂeytanl›¤› tekrar ﬂeytan olana
iade etmektir; iyiyi tekrar iyi
olana, do¤ruyu tekrar do¤ru
olana, âdili tekrar âdil olana,
merhameti tekrar merhametli
olana geri döndürmektir.
14 Bu yüzden o¤lum, kardeﬂlerine karﬂ› merhametli olmaya
özen göster; adaletle hareket
et, do¤rulukla yarg›la ve sürekli
olarak iyilik yap; ve e¤er bütün
bunlar› yaparsan, o zaman
ödülünü alacaks›n; evet, merhamet sana tekrar geri verilecektir;
adalet sana tekrar geri verilecektir; do¤ru yarg› sana tekrar
geri verilecektir; ve sen tekrar
iyilikle ödüllendirileceksin.
15 Çünkü gönderdiklerin sana
tekrar geri dönüp eski durumuna gelecektir; dolay›s›yla eski
duruma dönüﬂ sözü günahkâr›
daha çok suçlayarak onu hiçbir
ﬂekilde hakl› ç›karmaz.
42. BÖLÜM
Ölümlülük insanlar›n tövbe edip
Tanr›’ya hizmet etmelerine imkan
tan›yan bir s›nama dönemidir —
Düﬂüﬂ bütün insanl›¤›n üzerine
bedensel ve ruhsal bir ölüm getirmiﬂtir—Fidye ile kurtuluﬂ tövbe ile
gelir—Tanr›’n›n kendisi dünyan›n
günahlar›na kefaret edecektir —
Merhamet tövbe edenler içindir,
tövbe etmeyenler ise Tanr›’n›n adaleti ile karﬂ› karﬂ›yad›r—Merhamet
kefaretten dolay› gelir — Sadece
gerçek tövbekârlar kurtulacakt›r.
m.ö. tahminen 74 y›l›.
Ve ﬂimdi o¤lum, senin zihnini
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kurcalayan ve anlayamad›¤›n
daha baﬂka ﬂeyler oldu¤unu
görüyorum — bu, günahkâr›n
cezaland›r›lmas›nda Tanr›’n›n
adaleti ile ilgilidir; çünkü akl›ndan günahkâr›n bir sefalet
durumuna gönderilmesinin
haks›zl›k oldu¤unu düﬂünmeye çal›ﬂ›yorsun.
2 ﬁimdi iﬂte o¤lum, bunu sana
aç›klayaca¤›m. Çünkü iﬂte, Rab
Tanr› ilk anne ve babam›z› yarat›lm›ﬂ olduklar› topra¤› iﬂlemek üzere Aden bahçesinden
ç›kard›ktan sonra — evet, insan› oradan kovdu ve hayat a¤ac›n› korumak için Aden bahçesinin do¤u ucuna Kerubileri ve
her tarafa dönen alevli bir k›l›ç
yerleﬂtirdi —
3 ﬁimdi görüyoruz ki insan
iyiyi ve kötüyü bilerek, Tanr›
gibi olmuﬂtu ve elini uzat›p hayat a¤ac›ndan al›p yemesin ve
sonsuza dek yaﬂamas›n diye
Rab Tanr›, meyveden yememesi için Kerubileri ve alevli k›l›c›
koydu.
4 Ve böylece görüyoruz ki insana tövbe etmesi, evet, tövbe
edip Tanr›’ya hizmet etmesi
için bir süre, bir s›nanma süresi
verilmiﬂtir.
5 Çünkü iﬂte, e¤er Adem hemen elini uzat›p hayat a¤ac›ndan yemiﬂ olsayd›, tövbe edecek
vakti olmadan Tanr›’n›n sözüne
göre sonsuza kadar yaﬂayacakt›; evet ve ayr›ca Tanr›’n›n sözü
boﬂa ç›kacak ve büyük kurtuluﬂ
plan› da baﬂar›s›zl›¤a u¤ram›ﬂ
olacakt›.
6 Fakat iﬂte, insan›n ölmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r—bu yüzden onlar›n hayat a¤ac›ndan mahrum
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edildikleri gibi, yeryüzünden
de kovulmalar› gerekiyordu —
ve insan sonsuza dek kay›p,
evet, düﬂmüﬂ insan oldu.
7 Ve ﬂimdi sen bununla görüyorsun ki ilk anne babam›z
hem bedensel hem de ruhsal
olarak Rab’bin huzurundan
mahrum kald›lar; ve böylece
onlar›n kendi iradelerine göre
hareket etmek zorunda kald›klar›n› görüyoruz.
8 ﬁimdi iﬂte, insan›n bu bedensel ölümden kurtar›lmas› uygun
de¤ildi; çünkü bu, büyük mutluluk plan›n› yok ederdi.
9 Dolay›s›yla ruh hiçbir zaman ölemeyece¤i için ve düﬂüﬂ bütün insanl›¤›n üzerine
hem bedensel hem de ruhsal
bir ölüm getirdi¤i için, yani
Rab’bin huzurundan mahrum
kald›klar› için, insanl›¤›n bu
ruhsal ölümden kurtar›lmas›
gerekiyordu.
10 Dolay›s›yla, onlar tabiatlar›
bak›m›ndan bedensel, ﬂehvetli
ve ﬂeytanî olduklar›ndan, bu
s›nanma durumu onlar için bir
haz›rlanma durumu oldu; bir
haz›rl›k durumu oldu.
11 Ve ﬂimdi o¤lum, unutma
ki e¤er fidye ile kurtuluﬂ plan›
olmasayd›, (yani bir kenara
at›lm›ﬂ olsayd›) insanlar ölür
ölmez, ruhlar› Rab’bin huzurundan mahrum kalacak ve
onlar sefil olacaklard›.
12 Ve ﬂimdi, insan›n itaatsizli¤i yüzünden kendi üzerine getirmiﬂ oldu¤u bu düﬂkünlük
durumundan onlar› kurtarman›n hiçbir yolu yoktu.
13 Bu nedenle adalete göre,
fidye ile kurtuluﬂ plan› ancak
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insanlar›n bu s›nanma durumunda, evet, bu haz›rl›k durumunda tövbe etmeleri koﬂuluyla
yerine getirilebilirdi; zira bu
koﬂullar olmasayd›, merhamet
adaletin iﬂlerini yok etmedikçe,
etkisini gösteremeyecekti. ﬁimdi, adaletin iﬂleri yok edilemezdi; e¤er böyle olsayd›, Tanr›
art›k Tanr› olamazd›.
14 Ve böylece bütün insanl›¤›n
düﬂmüﬂ oldu¤unu ve onlar›n
adaletin pençesinde bulunduklar›n›, evet, onlar› sonsuza kadar huzurundan mahrum edip
gönderen Tanr›’n›n adaletini
görüyoruz.
15 Ve ﬂimdi merhamet plan›
bir kefaret olmadan gerçekleﬂemezdi; bu yüzden Tanr›’n›n bizzat kendisi merhamet plan›n›
gerçekleﬂtirip adaletin isteklerini karﬂ›lamak üzere dünyan›n
günahlar› için kefaret eder; öyle
ki Tanr› bunu mükemmel, âdil
bir Tanr› ve ayn› zamanda
merhametli bir Tanr› olmak
için yapar.
16 ﬁimdi ruhun hayat›n›n sonsuz olmas› gerekti¤i kadar sonsuz bir cezaland›rma olmasayd›,
tövbe insanlara gelemezdi; bu
ceza, ruhun hayat› gibi sonsuz
olan mutluluk plan›na karﬂ›
konulmuﬂtur.
17 ﬁimdi bir insan günah iﬂlemeden nas›l tövbe edebilirdi?
E¤er hiçbir yasa olmasayd›, nas›l günah iﬂleyebilirdi? Ceza olmadan nas›l bir yasa olabilirdi?
18 ﬁimdi kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bir
ceza vard›r ve insana vicdan
azab› veren do¤ru bir yasa verilmiﬂtir.
19 ﬁimdi “Bir insan öldürürse o
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ölmelidir” diyen bir yasa olmasayd›, o zaman öldüren kimse,
ölmekten korkar m›yd›?
20 Ve ayn› ﬂekilde, e¤er günaha
karﬂ› hiçbir yasa verilmeseydi,
insanlar günah iﬂlemekten hiç
korkmazlard›.
21 Ve e¤er hiçbir yasa verilmemiﬂ olsayd›, insanlar›n günah
iﬂlemesi karﬂ›s›nda adalet veya
merhamet ne yapabilirdi? Çünkü onlar›n yarat›l›ﬂ üzerinde
hiçbir haklar› olmayacakt›.
22 Fakat verilmiﬂ olan bir yasa
vard›r ve ona ba¤l› olarak ceza
vard›r ve tövbe verilmiﬂtir; merhamet tövbe ister; yoksa adalet
yarat›l›ﬂtan hakk›n› isteyip yasay› yerine getirir; yasa da cezay›
uygular; e¤er böyle olmasayd›, adaletin iﬂleri yok edilmiﬂ
olurdu ve Tanr› da art›k Tanr›
olmazd›.
23 Fakat Tanr›, Tanr› olmaktan vazgeçmez ve merhamet
tövbekâr›n üzerinde hak iddia
eder; merhamet de kefaretten
dolay› gelir ve kefaret ölülerin
diriliﬂini gerçekleﬂtirir; ve ölülerin diriliﬂi de insanlar› Tanr›’n›n huzuruna geri getirir; ve
böylece onlar yasa ve adalet
gere¤ince, yapt›klar› iﬂlere göre
yarg›lanmak üzere Tanr›’n›n
huzuruna geri getirilirler.
24 Çünkü iﬂte, adalet bütün
gereklerini yerine getirir ve
merhamet kendisinin olan her
ﬂey üzerinde hak iddia eder; ve
böylece gerçekten tövbe etmiﬂ
olanlar›n d›ﬂ›nda hiç kimse
kurtar›lmaz.
25 Ne, sen merhametin adaleti
soyabilece¤ini mi san›yorsun?
Sana derim ki: Hay›r, zerre

Alma 42:26–43:4
kadar bile de¤il. E¤er öyle olsayd›, Tanr› art›k Tanr› olmazd›.
26 Ve Tanr›, bu ﬂekilde dünyan›n kuruluﬂundan beri haz›rlanm›ﬂ olan büyük ve sonsuz
amaçlar›n› gerçekleﬂtirir. Ve
böylece kurtuluﬂ ve insanlar›n
fidye ile kurtuluﬂu ve ayn› zamanda onlar›n y›k›m› ve sefaleti
meydana gelir.
27 Bu yüzden, ey o¤lum, gelmek isteyen gelsin ve hayat
sular›ndan serbestçe içsin; ve
gelmek istemeyen kimse ise
gelmeye zorlanmaz; yaln›z son
günde iﬂlerine göre kendisine
geri verilecektir.
28 E¤er kiﬂi, ömrü boyunca kötülük yapmay› arzulay›p tövbe
etmemiﬂse, iﬂte, Tanr›’n›n iade
ediﬂine göre kötülük kendisine
geri verilecektir.
29 Ve ﬂimdi o¤lum, bu konularda daha fazla rahats›z olmaman› arzu ediyorum; ve seni
yaln›zca günahlar›n rahats›z
etsin ve o s›k›nt› da seni tövbeye götürsün.
30 Ey o¤lum, Tanr›’n›n adaletini bir daha inkâr etmeni istemem. Tanr›’n›n adaletini inkâr
ederek, günahlar›ndan dolay›
en ufak bir noktada bile kendini
mazur görmeye çal›ﬂma; fakat
Tanr›’n›n adaletinin, merhametinin ve sabr›n›n yüre¤inde tam
hüküm sürmesini sa¤la ve bu
seni alçakgönüllülükle yerin tozuna kadar alçalts›n.
31 Ve ﬂimdi ey o¤lum, sen Tanr› taraf›ndan sözü bu halka vaaz
etmek için ça¤r›ld›n. Ve ﬂimdi
o¤lum, yoluna git, sözü do¤rulukla ve a¤›rbaﬂl›l›kla duyur ki
canlar› tövbeye getirebilesin ve
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büyük merhamet plan›n›n onlar›n üzerinde hükmü olabilsin.
Ve Tanr› da her ﬂeyi sana sözlerime göre versin. Amin.
43. BÖLÜM
Alma’yla o¤ullar› sözü vaaz ederler — Zoraml›lar ve di¤er Nefili
ayr›l›kç›lar Lamanl› olur—Lamanl›lar Nefililer’e karﬂ› savaﬂ açar —
Moroni, Nefililer’e koruyucu z›rh
giydirir — Rab, Alma’ya Lamanl›lar’›n savaﬂ stratejisini bildirir —
Nefililer evlerini, özgürlüklerini,
ailelerini ve dinlerini savunurlar
—Moroni’nin ve Lehi’nin ordular›
Lamanl›lar’›n etraf›n› çevirir. m.ö.
tahminen 74 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Alma’n›n
o¤ullar› sözü bildirmek üzere
halk›n aras›na ç›kt›. Ve Alma’n›n kendisi de oturup dinlenemezdi; ve o da gitti.
2 ﬁimdi onlar›n vaazlar› hakk›nda daha fazla söylemeyece¤iz, ancak ﬂu kadar›n› söyleyeyim ki peygamberlik ve vahiy
ruhuna göre sözü ve gerçe¤i
vaaz ettiler ve ça¤r›lm›ﬂ olduklar› Tanr›’n›n kutsal düzenine
göre vaaz ettiler.
3 Ve ﬂimdi hakimler yönetiminin on sekizinci y›l›nda Nefililer ile Lamanl›lar’›n aras›nda
geçen savaﬂlar›n öyküsüne
dönüyorum.
4 Çünkü iﬂte, öyle oldu ki
Zoraml›lar Lamanl› oldular;
bu yüzden Nefi halk› on sekizinci y›l›n baﬂlar›nda Lamanl›lar’›n kendilerine sald›raca¤›n›
anlad›; bunun üzerine savaﬂ
haz›rl›¤› yapt›lar; evet, kendi
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ordular›n› Yerﬂon ülkesinde
bir araya toplad›lar.
5 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
binlerce askerleriyle gelip Zoraml›lar’›n ülkesi olan Antiyonum ülkesine girdiler; ve onlar›n lideri Zerahemna ad›nda
bir adamd›.
6 Ve ﬂimdi Amalekililer aslen
ve tabiatça Lamanl›lar’dan daha
kötü ve cani ruhlu oldu¤undan,
bu yüzden Zerahemna Lamanl›lar’›n üzerine baﬂkomutanlar
atad› ve onlar›n hepsi Amalekililer ve Zoraml›lar’d›.
7 ﬁimdi Zerahemna bunu onlar› kendi emellerine alet etmek ve
Nefililer’e karﬂ› duyduklar› kini
canl› tutmak için yap›yordu.
8 Çünkü iﬂte, onun plan› Lamanl›lar’› Nefililer’e karﬂ› k›ﬂk›rt›p öfkelendirmekti; bunu
onlar›n üzerinde büyük yetki
sahibi olabilmek ve ayr›ca Nefililer’i köleli¤e sokarak onlar›n
üzerinde güç kazanmak için
yap›yordu.
9 Ve ﬂimdi Nefililer’in amac›
ise kendi vatanlar›n› ve evlerini
ve eﬂlerini ve çocuklar›n› savunup onlar› düﬂmanlar›n›n elinden koruyabilmekti; ve ayr›ca
kendi hak ve ayr›cal›klar›n›,
evet ve ayn› zamanda özgürlüklerini koruyup Tanr›’ya diledikleri ﬂekilde ibadet edebilmekti.
10 Çünkü onlar Lamanl›lar’›n
eline düﬂecek olurlarsa, onlar›n Tanr›’ya, gerçek ve yaﬂayan
Tanr›’ya ruh ve do¤rulukla
ibadet eden herkesi öldüreceklerini biliyorlard›.
11 Evet ve ayr›ca Lamanl›lar’›n Ammon halk› ad›n› alan
kendi kardeﬂleri Anti-Nefi-Lehi
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halk›na duyduklar› aﬂ›r› nefreti
de biliyorlard›—ve onlar silaha
dokunmak istemiyorlard›, evet,
bir antlaﬂma yapm›ﬂlard› ve onu
bozmak istemiyorlard›—bu nedenle Lamanl›lar’›n eline düﬂecek olurlarsa, bu onlar›n sonu
olacakt›.
12 Ve Nefililer onlar›n yok
edilmesine izin veremezlerdi;
bu nedenle onlara miraslar›
olarak toprak verdiler.
13 Ve Ammon halk› da Nefililer’in ordular›n›n gereksinimlerini karﬂ›lamak için mallar›n›n
büyük bir k›sm›n› onlara verdiler; ve böylece Nefililer Laman,
Lemuel ve ‹smail o¤ullar›ndan
oluﬂan Lamanl›lar’a ve Nefililer’den ayr›lm›ﬂ olan Amalekililer’e, Zoraml›lar’a ve Nuh’un
rahiplerinin soyundan gelenlere
karﬂ› tek baﬂlar›na karﬂ› koymak
zorundayd›lar.
14 ﬁimdi, bu soylardan gelenlerin say›s› hemen hemen
Nefililer kadar vard›; ve böylece Nefililer kardeﬂleriyle kan
dökmek derecesine kadar çarp›ﬂmak zorunda kald›lar.
15 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ordular› Antiyonum ülkesinde topland›klar›nda, iﬂte
Nefililer’in ordular› onlar› karﬂ›lamak üzere Yerﬂon ülkesinde haz›r bekliyorlard›.
16 ﬁimdi Nefililer’in baﬂkan›,
baﬂka bir deyiﬂle, Nefililer’in
baﬂ›na baﬂkomutan olarak seçilen adam›n—ﬂimdi bütün Nefili
ordular›n›n komutas› baﬂkomutan›n elindeydi — ve onun ad›
Moroni’ydi;
17 Ve Moroni bütün ordular›n
komutas›n› ve savaﬂlar›n›n yö-
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netimini üzerine ald›. Ve Nefili
ordular›n›n baﬂ›na baﬂkomutan olarak atand›¤›nda henüz
yirmi beﬂ yaﬂ›ndayd›.
18 Ve öyle oldu ki Moroni,
Yerﬂon ülkesi s›n›r›nda Lamanl›lar’› karﬂ›lad› ve halk› k›l›ç,
pala ve her türlü savaﬂ silahlar›yla donanm›ﬂt›.
19 Ve Lamanl› ordular› Nefi
halk›n› görünce, daha do¤rusu
Moroni’nin, halk›n› gö¤üs z›rhlar›yla ve kol-kalkanlar›yla, evet
ve ayr›ca baﬂlar›n› korumak
üzere kalkanlarla haz›rlad›¤›n›
ve ayr›ca onlar›n kal›n giysiler
giymiﬂ olduklar›n› görünce —
20 ﬁimdi Zerahemna’n›n ordusu böyle haz›rl›kl› de¤ildi;
onlar›n sadece k›l›çlar› ve palalar›, yaylar› ve oklar›, taﬂlar› ve
sapanlar› vard›; ve bellerine
kuﬂand›klar› bir deri parças›n›n d›ﬂ›nda ç›plakt›lar; evet,
Zoraml›lar ve Amalekililer’in
d›ﬂ›nda hepsi ç›plakt›.
21 Fakat onlar›n ne gö¤üs z›rhlar› ne de kalkanlar› vard› — bu
nedenle say›lar› Nefililer’den
kat kat üstün olmas›na ra¤men,
silahlar›ndan dolay› Nefili ordular›ndan çok korktular.
22 ‹ﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki onlar
Yerﬂon s›n›r›ndaki Nefililer’e
sald›rmaya cesaret edemediler;
bu nedenle Antiyonum ülkesinden çöle ç›kt›lar; ve Manti
ülkesine gelip bu ülkeyi ele geçirebilmek için ileride bulunan
Sidon ›rma¤›n›n kayna¤›ndan
geçerek dolambaçl› bir ﬂekilde
çölde yol ald›lar; çünkü Moroni’nin ordular› nereye gitti¤imizi bilemez diye düﬂünüyorlard›.
23 Fakat öyle oldu ki onlar çöle
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ç›kar ç›kmaz, Moroni, onlar›n
ordugâh›n› gözetlemek üzere
çöle casuslar gönderdi; ve Moroni ayr›ca Alma’n›n peygamberlikleri hakk›nda bildi¤i için
ona birkaç adam›n› gönderdi
ve ondan Lamanl› ordular›na
karﬂ› kendilerini savunmak için
Nefili ordular›n›n nereye gitmeleri gerekti¤i konusunda Rab’be
dan›ﬂmas›n› istedi.
24 Ve öyle oldu ki Rab’bin
sözü Alma’ya geldi ve Alma,
Moroni’nin habercilerine Lamanl› ordular›n›n çölde dolaﬂmakta oldu¤unu, sonra Manti
ülkesine geçip halk›n zay›f k›sm› üzerine sald›r› baﬂlatacaklar›n› bildirdi. Ve bu haberciler
gidip bu haberi Moroni’ye teslim etti.
25 ﬁimdi Moroni, Lamanl›lar’›n
bir bölümü ülkeye geri dönüp
herhangi bir ﬂekilde ﬂehri ele geçirir endiﬂesiyle ordusunun bir
k›sm›n› Yerﬂon ülkesinde b›rakt›; ordusunun geri kalan k›sm›n›
da al›p Manti ülkesine do¤ru
yürüyüﬂe geçti.
26 Ve ülkenin bu bölgesinde
yaﬂayan herkesi, Lamanl›lar’a
karﬂ› topraklar›n› ve vatanlar›n›,
haklar›n› ve özgürlüklerini korumak üzere savaﬂmalar› için
toplad›; dolay›s›yla Lamanl›lar’›
karﬂ›lamaya haz›rd›lar.
27 Ve öyle oldu ki Moroni, ordusuna çölde Sidon ›rma¤›n›n
bat› taraf›nda bulunan Sidon
›rma¤›n›n kenar›ndaki vadide
gizlenmelerini emretti.
28 Ve Moroni, Lamanl› ordugâh›n›n gelece¤i zaman› bilmek
için etrafa casuslar yerleﬂtirdi.
29 Ve ﬂimdi Moroni, Lamanl›-
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lar’›n niyetini biliyordu; biliyordu ki onlar›n niyeti kendi kardeﬂlerini öldürmek ya da onlar›
egemenlik alt›na al›p tutsakl›¤a
düﬂürmekti, böylece kendileri
için bütün ülkede bir krall›k
kurabileceklerdi.
30 Ve Moroni Nefililer’in tek
arzusunun ise vatanlar›n›, özgürlüklerini ve kiliselerini korumak oldu¤unu biliyordu;
bunu bildi¤i için de onlar› hileye baﬂvurarak savunman›n günah say›lmayaca¤›n› düﬂündü;
bu nedenle casuslar›n›n sayesinde Lamanl›lar’›n geçece¤i
yolu ö¤rendi.
31 Bunun üzerine ordusunu
ikiye bölüp askerlerinin bir
bölümünü vadiye getirerek onlar› vadinin do¤u taraf›na ve
Ripla tepesinin güney s›rt›na
gizledi.
32 Ve geri kalanlar› da Sidon
›rma¤›n›n bat› yakas›ndaki bat›
vadisine ve Manti ülkesinin s›n›rlar›na dek gizledi.
33 Ve böylece ordusunu istedi¤i gibi yerleﬂtirdikten sonra
onlar› karﬂ›lamaya haz›rd›.
34 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
tepenin kuzeyinde Moroni’nin
ordusunun bir k›sm›n›n saklanm›ﬂ oldu¤u yere geldiler.
35 Ve Lamanl›lar Ripla tepesini
aﬂ›p vadiye geldiklerinde ve
Sidon ›rma¤›n› geçme¤e baﬂlad›klar›nda, tepenin güney taraf›nda saklanmakta olan ordu,
Lehi ad›ndaki bir adam taraf›ndan yönetiliyordu ve o birden
ordusunu ileri sürdü ve Lamanl›lar’› do¤u yönünde arkadan
kuﬂatt›.
36 Ve öyle oldu ki Nefililer’-
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in arkadan sald›r›ya geçti¤ini
gören Lamanl›lar dönüp Lehi’nin ordusuyla çarp›ﬂmaya baﬂlad›lar.
37 Ve her iki tarafta da ölüm iﬂi
baﬂlam›ﬂt›; ancak ölüm Lamanl›lar taraf›nda daha dehﬂetliydi;
çünkü onlar›n ç›plak bedenleri
hemen hemen her vuruﬂta ölüm
getiren Nefililer’in k›l›ç ve palalar›n›n güçlü darbelerine karﬂ› korunmas›zd›.
38 Oysa öbür tarafta, Nefililer’in aras›nda ancak arada bir Lamanl›lar’›n k›l›c›yla yaralan›p
kan kayb›ndan düﬂen oluyordu;
Nefililer’in vücutlar›n›n önemli
k›s›mlar› korunmuﬂ oldu¤undan, daha do¤rusu vücudun
hayatî noktalar› gö¤üs z›rhlar›,
kalkanlar› ve mi¤ferleri ile
korunmuﬂ oldu¤undan Lamanl›lar’›n darbelerinden kurtuldular; ve böylece Nefililer Lamanl›lar’›n aras›ndaki ölüm iﬂini
sürdürdüler.
39 Ve öyle oldu ki içlerinden
ço¤unun öldürüldü¤ünü gören
Lamanl›lar o kadar çok korktular ki sonunda Sidon ›rma¤›na
do¤ru kaçmaya baﬂlad›lar.
40 Ve onlar Lehi ve adamlar›
taraf›ndan kovaland›lar ve Lehi
taraf›ndan Sidon sular›na kadar
sürüldüler; ve Sidon sular›n›
geçtiler. Ve Lehi, ›rma¤› geçmesinler diye ordusunu Sidon ›rma¤›n›n kenar›nda durdurdu.
41 Ve öyle oldu ki Moroni ve
ordusu Lamanl›lar’› Sidon ›rma¤›n›n öbür taraf›ndaki vadide
karﬂ›lad› ve üzerlerine sald›r›p
onlar› öldürmeye baﬂlad›.
42 Ve Lamanl›lar onlar›n önünden tekrar Manti ülkesine do¤ru
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kaçt›lar ve tekrar Moroni’nin
ordusuyla karﬂ›laﬂt›lar.
43 ﬁimdi bu durumda Lamanl›lar büyük bir h›rsla savaﬂt›lar;
evet, ﬂimdiye kadar, hatta baﬂ›ndan beri Lamanl›lar’›n böyle ola¤anüstü büyük bir kuvvet
ve cesaretle savaﬂmalar› asla
görülmemiﬂtir.
44 Ve onlar baﬂkomutanlar›
ve liderleri olan Zoraml›lar ve
Amalekililer taraf›ndan, ayr›ca
baﬂkomutanlar› ya da büyük
liderleri ve yarbaylar› olan
Zerahemna taraf›ndan gayrete
getirildiler; evet, onlar ejderhalar gibi savaﬂt›lar ve Nefililer’in
ço¤u onlar›n eliyle öldürüldü;
evet, çünkü Nefililer’in ço¤unun
mi¤ferlerini yard›lar, gö¤üs
z›rhlar›n› deldiler ve kollar›n›
kestiler; ve Nefililer’i bu ﬂekilde
k›zg›n öfkeleriyle vurdular.
45 Ancak Nefililer’e ilham veren daha geçerli bir neden vard›;
çünkü onlar monarﬂi ve kuvvet
için savaﬂm›yorlard›, ama yuvalar› ve özgürlükleri, eﬂleri ve
çocuklar› ve sahip olduklar› her
ﬂey için, evet, ibadet törenleri ve
kiliseleri u¤runa savaﬂ›yorlard›.
46 Ve onlar Tanr›’lar›na borçlu hissettikleri görevi yerine
getiriyorlard›; çünkü Rab onlara
ve ayr›ca atalar›na ﬂöyle demiﬂti: Birinci ve ikinci sald›r› sizin
suçunuz olmad›¤› sürece, düﬂmanlar›n›z›n sizi öldürmesine
izin vermeyeceksiniz.
47 Ve Rab ayr›ca: “Ailelerinizi
kan dökülmesi pahas›na koruyacaks›n›z” demiﬂti. Dolay›s›yla
Nefililer bundan dolay›, kendilerini ve ailelerini ve topraklar›n›, vatanlar›n› ve haklar›n› ve
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dinlerini savunmak için Lamanl›lar’la savaﬂ›yorlard›.
48 Ve öyle oldu ki Moroni’nin
adamlar› Lamanl›lar’›n ﬂiddet
ve öfkesini gördüklerinde geri
çekilip onlardan kaçmak üzereydiler. Ve onlar›n niyetini
anlayan Moroni, haberciler salarak onlar› ﬂu düﬂüncelerle, evet,
vatanlar›n›n, özgürlüklerinin,
evet, tutsakl›ktan kurtulmalar›n›n düﬂüncesiyle yüreklendirdi.
49 Ve öyle oldu ki dönüp Lamanl›lar’›n üzerine sald›rd›lar
ve hep bir a¤›zdan Tanr›lar›
Rab’be özgürlükleri için ve kölelikten kurtulmak için yakard›lar.
50 Ve kuvvetle Lamanl›lar’a
karﬂ› durmaya baﬂlad›lar; ve
kendilerini kurtarmas› için
Rab’be yakarmaya baﬂlad›klar›
saatte Lamanl›lar önlerinden
kaçmaya baﬂlad› ve Sidon sular›na do¤ru kaçt›lar.
51 ﬁimdi Lamanl›lar say›ca
daha fazlayd›, evet, Nefililer’in
iki kat›ndan daha fazla olmalar›na ra¤men Sidon nehrinin
kenar›ndaki vadide tek bir vücut halinde toplan›ncaya kadar
sürüldüler.
52 Bu yüzden Moroni’nin ordular› onlar›n etraf›n› kuﬂatt›;
evet, hem de ›rma¤›n her iki taraf›ndan onlar›n etraf›n› sard›;
çünkü iﬂte, do¤uda Lehi’nin
adamlar› bekliyordu.
53 Bu nedenle Sidon ›rma¤›n›n
do¤usunda Lehi’nin adamlar›n›
ve Sidon ›rma¤›n›n bat›s›nda
Moroni’nin ordular›n› gören Zerahemna dört bir yandan Nefililerce sar›lm›ﬂ oldu¤unu anlay›nca, hepsi korkuya kap›ld›lar.
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54 ﬁimdi Moroni onlar›n dehﬂete düﬂtüklerini görünce,
adamlar›na art›k kan dökmemelerini emretti.
44. BÖLÜM
Moroni, Lamanl›lar’a bar›ﬂ antlaﬂmas› yapmalar›n› emreder, aksi
takdirde hepsi öldürülecektir —
Zerahemna öneriyi reddeder ve savaﬂ yeniden baﬂlar — Moroni’nin
ordular› Lamanl›lar’› yener. m.ö.
tahminen 74–73 y›llar›.
Ve öyle oldu ki onlar durup
birkaç ad›m geriye çekildiler.
Ve Moroni Zerahemna’ya ﬂöyle dedi: ‹ﬂte Zerahemna, biz
kan döken insanlar olmak istemiyoruz. Elimize düﬂtü¤ünü
biliyorsun, yine de sizi öldürmek istemiyoruz.
2 ‹ﬂte, güç kazanmak için kan›n›z› dökmek üzere sizlerle savaﬂmaya gelmedik; hiç kimseyi
tutsakl›k boyunduru¤una koymay› da arzu etmiyoruz. Oysa
sizin bize sald›rman›z›n as›l
nedeni budur; evet ve dinimiz
yüzünden bize k›z›yorsunuz.
3 Ama ﬂimdi, görüyorsunuz
ki Rab bizimledir; ve görüyorsunuz ki sizi elimize teslim etti.
Ve ﬂimdi bunun dinimiz ve
Mesih’e olan inanc›m›zdan
dolay› oldu¤unu anlaman›z›
isterim. Ve ﬂimdi bizim bu
inanc›m›z› y›kamayaca¤›n›z›
görüyorsunuz.
4 ﬁimdi görüyorsunuz ki
bu, Tanr›’ya olan gerçek
inançt›r; evet, görüyorsunuz ki
Tanr›, O’na, inanc›m›za ve dinimize ba¤l› kald›¤›m›z sürece

bizi destekleyecek ve bizi
gözetip koruyacakt›r; ve biz
günaha düﬂmedikçe ve inanc›m›z› inkâr etmedikçe, Rab
bizim yok edilmemize asla izin
vermeyecektir.
5 Ve ﬂimdi ey Zerahemna, kollar›m›za güç verip sizleri yenmemizi sa¤layan, her ﬂeye gücü
yeten Tanr› ad›na, iman›m›z, dinimiz ve ibadet törenlerimiz ve
Kilisemiz ve eﬂlerimizi ve çocuklar›m›z› korumakla yükümlü oldu¤umuz kutsal görev, bizi
topra¤›m›za ve vatan›m›za ba¤layan özgürlük, evet, ayr›ca tüm
mutlulu¤umuzu borçlu oldu¤umuz Tanr›’n›n kutsal sözünün
korunmas› ve bizim için en de¤erli olan her ﬂey ad›na sana
emrediyorum.
6 Evet ve hepsi bu kadar de¤il;
yaﬂamak u¤runa sahip oldu¤unuz her arzu ad›na, savaﬂ silahlar›n›z› bize teslim etmenizi size
emrediyorum ki biz sizin kan›n›z› dökmek istemiyoruz; e¤er
yolunuza gidip bir daha bize
karﬂ› savaﬂmaya gelmezseniz,
hayat›n›z› ba¤›ﬂlayaca¤›z.
7 Ve ﬂimdi, e¤er bunu yapmazsan›z, iﬂte elimizdesiniz ve ben
adamlar›ma üzerinize sald›rmalar›n› emredece¤im ve onlar
vücudunuzda ölüm yaralar›
açacaklard›r; böylece yok olup
gideceksiniz; ve o zaman bu
halk›n üzerinde kimin gücü
olacak görece¤iz; evet, kim tutsakl›¤a getirilecek görece¤iz.
8 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Zerahemna bu sözleri iﬂittikten sonra
ileriye do¤ru ç›k›p k›l›c›n›, palas›n› ve yay›n› Moroni’nin eline
teslim etti ve ona ﬂöyle dedi: iﬂte
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savaﬂ silahlar›m›z burada; onlar› sana teslim ediyoruz;
ancak bizim ve çocuklar›m›z›n
bozaca¤›n› bildi¤imiz bir yemini etmeye raz› olmay›z;
savaﬂ silahlar›m›z› al›n ve bizi
b›rak›n çöle gidelim; yoksa k›l›çlar›m›z› b›rakmay›z; ya ölürüz ya da galip geliriz.
9 ‹ﬂte, biz sizin iman›n›zdan
de¤iliz; bizi sizin elinize teslim
edenin Tanr› oldu¤una inanm›yoruz; kurnazl›¤›n›z sayesinde
k›l›çlar›m›zdan kurtuldu¤unuza inan›yoruz. ‹ﬂte sizi kurtaran
gö¤üs z›rhlar›n›z ve kalkanlar›n›zd›r.
10 Ve ﬂimdi Zerahemna bu sözleri bitirdi¤inde, Moroni alm›ﬂ
oldu¤u k›l›c› ve savaﬂ silahlar›n› Zerahemna’ya geri vererek:
“‹ﬂte, bu tart›ﬂmaya burada son
verece¤iz.“
11 “ﬁimdi söylemiﬂ oldu¤um
sözleri geri alamam; bu nedenle
Rab’bin yaﬂad›¤› nas›l gerçekse, bir daha bizimle savaﬂmaya
gelmeyece¤inize dair yemin
edip gitmezseniz, buray› terk
edemezsiniz. ﬁimdi nas›l olsa
elimizdesiniz, ya önerdi¤im koﬂullara uyacaks›n›z ya da kan›n›z› yere dökece¤iz” dedi.
12 Ve ﬂimdi Moroni bu sözleri
söyledi¤inde, Zerahemna k›l›c›n› b›rakmad› ve Moroni’ye
öfkelenerek onu öldürmek üzere ileri at›ld›; ama k›l›c›n› kald›rd›¤›nda, iﬂte, Moroni’nin askerlerinden biri k›l›c›na vurup
onu yere düﬂürdü ve k›l›c›n
kabzas› k›r›ld›; ve asker ayr›ca
Zerahemna’ya da vurup onun
kafa derisini yüzdü ve bu
deri yere düﬂtü. Ve Zerahemna
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önlerinden çekilip askerlerinin
aras›na gitti.
13 Ve öyle oldu ki orada durup Zerahemna’n›n kafa derisini yüzen asker, bu kafa derisini
saç taraf›ndan tutup yerden
kald›rd› ve onu k›l›c›n›n ucuna
koydu ve k›l›c›n› Lamanl›lar’a
do¤ru uzatarak onlara yüksek
sesle ﬂöyle dedi:
14 Savaﬂ silahlar›n›z› teslim
etmezseniz ve bar›ﬂ antlaﬂmas›
yaparak buradan çekip gitmezseniz, ﬂefinizin kafa derisi olan
bu kafa derisi yere düﬂtü¤ü
gibi, siz de ayn› ﬂekilde yere
serileceksiniz.
15 ﬁimdi birçok kiﬂi bu sözleri
iﬂitip k›l›c›n ucunda olan kafa
derisini görünce korkudan
dona kald›; ve pek ço¤u gelip
savaﬂ silahlar›n› Moroni’nin
ayaklar›n›n önüne att› ve bar›ﬂ
antlaﬂmas› yapt›lar. Ve antlaﬂma yapan herkesin çöle gitmesine izin verdiler.
16 ﬁimdi öyle oldu ki Zerahemna öfkeden kudurmuﬂtu
ve askerlerinin geri kalan›n›
Nefililer’e karﬂ› daha büyük bir
güçle savaﬂmalar› için k›ﬂk›rt›p
öfkelendirdi.
17 Ve ﬂimdi Lamanl›lar’›n inat
etmesi Moroni’yi k›zd›rm›ﬂt›;
bu nedenle halk›na üzerlerine
at›l›p onlar› öldürmeleri emrini verdi. Ve öyle oldu ki onlar›
öldürmeye baﬂlad›lar; evet ve
Lamanl›lar ellerinde k›l›çlar›
bütün güçleriyle savaﬂt›lar.
18 Fakat iﬂte, onlar›n ç›plak
tenleri ve aç›k baﬂlar› Nefililer’in keskin k›l›çlar› karﬂ›s›nda korunmas›zd›; evet, iﬂte onlar k›l›ç
darbeleriyle delik deﬂik edilip
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vuruldular; evet ve Nefililer’in
k›l›çlar› önünde h›zl› bir ﬂekilde
yere serildiler ve Moroni’nin askerinin kehanet etti¤i gibi silinip
süpürülmeye baﬂlad›lar.
19 ﬁimdi tümüyle öldürülüp
yok edileceklerini anlayan Zerahemna, Moroni’ye bütün gücüyle seslenerek, geri kalanlar›n
hayat› ba¤›ﬂlan›rsa, kendisinin
ve ayr›ca halk›n›n onlarla antlaﬂma yapaca¤›na ve bir daha
onlara karﬂ› savaﬂmaya gelmeyeceklerine dair söz verdi.
20 Ve öyle oldu ki Moroni,
halk›n aras›nda devam eden bu
ölüm iﬂini yeniden durdurdu.
Ve Lamanl›lar’dan savaﬂ silahlar›n› ald›; ve Moroni’yle bar›ﬂ
antlaﬂmas› yapt›ktan sonra çöle
gitmelerine izin verildi.
21 ﬁimdi onlar›n ölülerinin say›s› çok oldu¤undan say›lmad›;
evet, hem Lamanl›lar’dan hem
de Nefililer’den ölenlerin say›s› çok büyüktü.
22 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
kendi ölülerini Sidon sular›na
att›lar ve onlar›n cesetleri aç›klara sürüklenip denizin derinliklerine gömüldü.
23 Ve Nefililer’in yani Moroni’nin ordular› geri çekilerek
kendi evlerine ve topraklar›na
döndüler.
24 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
on sekizinci y›l› sona ermiﬂ oldu.
Ve böylece Nefi Levhalar›’na
yaz›lm›ﬂ olan Alma’n›n kay›tlar› sona erdi.
Helaman’›n hayattayken tutmuﬂ oldu¤u kay›tlara göre
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onun zaman›nda yaﬂayan Nefi
halk›n›n öyküsü, onlar›n yapt›¤› savaﬂlar ve aralar›nda ç›kan
anlaﬂmazl›klar.
45. Bölüm’ün baﬂ›ndan
62. Bölüm’ün sonuna kadar.

45. BÖLÜM
Helaman, Alma’n›n sözlerine inan›r—Alma, Nefililer’in yok olaca¤›na dair peygamberlik eder–Ülkeyi hem kutsar hem de lanetler —
Alma, Musa gibi Ruh taraf›ndan
gö¤e al›nm›ﬂ olabilir — Kilise’de
anlaﬂmazl›klar ço¤al›r. m.ö. tahminen 73 y›l›.
‹ﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki Nefi halk›, Rab bir kez daha kendilerini
düﬂmanlar›n›n ellerinden kurtard›¤› için son derece sevindi;
bu nedenle Tanr›lar› Rab’be
ﬂükranlar›n› sundular; evet ve
çok oruç tutup dua ettiler ve
büyük bir sevinçle Tanr›’ya
ibadet ettiler.
2 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin on dokuzuncu y›l›nda Alma
kendi o¤lu Helaman’a gelip ona:
“Bugüne kadar tutulan kay›tlarla ilgili sana söyledi¤im sözlerime inan›yor musun?” dedi.
3 Ve Helaman ona: “Evet, inan›yorum” dedi.
4 Ve Alma yeniden: “Gelecek
olan ‹sa Mesih’e inan›yor musun?” dedi.
5 Ve o: “Evet, söyledi¤in her
söze inan›yorum” dedi.
6 Ve Alma yeniden ona:
“Emirlerimi yerine getirecek
misin?” dedi.
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7 Ve Helaman: “Evet, emirlerini tüm kalbimle yerine getirece¤im” dedi.
8 O zaman Alma ona ﬂöyle
dedi: Ne mutlu sana! Ve Rab
seni bu ülkede refaha kavuﬂturacak.
9 Fakat iﬂte, sana peygamberlikte bulunaca¤›m baz› ﬂeyler
var; ama sana peygamberlik
edece¤im ﬂeyleri kimseye bildirmeyeceksin; evet, sana peygamberlik edece¤im ﬂeyler ancak yerine geldikten sonra bildirilecektir; bu yüzden söyleyece¤im sözleri yaz.
10 Ve söyleyeceklerim ﬂudur:
‹ﬂte, bendeki vahiy ruhuna göre
ﬂunu alg›l›yorum ki bu ayn›
halk, yani Nefililer, ‹sa Mesih
onlara göründükten dört yüz y›l
sonra inançlar›n› kaybedecektir.
11 Evet ve o zaman, Nefi halk›n›n sonu gelinceye kadar savaﬂlar ve salg›n hastal›klar,
evet, k›tl›klar ve cinayetler göreceklerdir.
12 Evet ve bunlar olacak; çünkü inançlar›n› yavaﬂ yavaﬂ kaybedecekler ve karanl›k iﬂlerin,
ﬂehvetin ve her türlü kötülü¤ün
içine düﬂecekler; evet, sana derim ki onlar o kadar büyük nur
ve bilgiye karﬂ› günah iﬂleyecekleri için, evet, sana söylüyorum,
o günden baﬂlayarak dördüncü
kuﬂak tümüyle yok olmadan
bu büyük kötülük gelecektir.
13 Ve o büyük gün geldi¤inde,
iﬂte, ﬂimdi hayatta olanlar›n ya
da ﬂu anda Nefi halk› aras›nda
say›lanlar›n soyunun bir daha
Nefi halk›n›n aras›nda say›lmayaca¤› zaman çok h›zl› bir ﬂekilde gelecektir.
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14 Fakat bu büyük ve korkunç günde yok olmay›p sa¤
kalan herkes Lamanl›lar’›n aras›nda say›lacak ve Rab’bin ö¤rencileri ad›yla an›lacak birkaç
kiﬂi d›ﬂ›nda herkes onlar gibi
olacakt›r; ve Lamanl›lar Rab’bin ö¤rencileri yok oluncaya
kadar onlar›n peﬂinden koﬂturacakt›r. Ve ﬂimdi, bu peygamberlik kötülük yüzünden
yerine gelecektir.
15 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Alma
bu ﬂeyleri Helaman’a söyledikten sonra onu ve di¤er o¤ullar›n› da kutsad›; ve do¤rular için
dünyay› da kutsad›.
16 Ve Alma ﬂöyle dedi: Rab
Tanr› ﬂöyle diyor. Ülke, evet,
bu ülke zaman› geldi¤inde,
kötülük iﬂleyen her ulusun, sülalenin, dilin ve halk›n yok
olup gitmesi için lanetlensin;
ve dedi¤im gibi de olacakt›r;
çünkü ülkemiz üzerinde olan
Tanr›’n›n laneti ve bereketi
budur; çünkü Rab günaha hiçbir ﬂekilde müsaade gözüyle
bakamaz.
17 Ve ﬂimdi Alma bu sözleri
söyledikten sonra, Kilise’yi,
evet, bundan böyle imanda s›k›
duracak olan herkesi kutsad›.
18 Ve Alma bunu yapt›ktan
sonra Melek ülkesine gidiyormuﬂ gibi Zarahemla ülkesinden
ayr›ld›. Ve öyle oldu ki ondan
bir daha haber al›namad›; onun
nas›l öldü¤ü veya nereye
gömüldü¤ü konusunda hiçbir
ﬂey bilmiyoruz.
19 ‹ﬂte ﬂunu biliyoruz ki o do¤ru bir insand›; ve Kilise’de onun
ayn› Musa gibi Ruh taraf›ndan
gö¤e al›nd›¤› ya da Rab’bin

323
eliyle gömüldü¤ü sözü yay›ld›.
Fakat iﬂte, kutsal yaz›lar Rab’bin
Musa’y› kendi yan›na ald›¤›n›
söyler; ve biz Alma’y› da ruhta
kendi yan›na ald›¤›n› san›yoruz;
dolay›s›yla bu yüzden onun
ölümü ve gömülmesi hakk›nda
hiçbir ﬂey bilmiyoruz.
20 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin on dokuzuncu y›l›n›n baﬂ›nda, Helaman sözü vaaz etmek
üzere halk›n aras›na ç›kt›.
21 Çünkü iﬂte, Lamanl›lar’la
yapt›klar› savaﬂlar ve halk›n
aras›nda ç›kan birçok önemsiz
bozuﬂma ve kar›ﬂ›kl›ktan dolay›, Tanr› sözünün aralar›nda
bildirilmesi gerekiyordu; evet
ve bütün Kilise’nin düzenlenmesi gerekiyordu.
22 Bu yüzden Helaman ve
kardeﬂleri Kilise’yi bütün ülkede yeniden düzene sokmak
için yola ç›kt›lar, evet, Nefi halk›n›n sahip oldu¤u bütün ülkede bulunan her ﬂehre gittiler.
Ve öyle oldu ki bütün ülkede
her kilisenin üzerine rahipler
ve ö¤retmenler atad›lar.
23 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Helaman ve kardeﬂleri kiliselere
rahipler ve ö¤retmenler atad›ktan sonra üyelerin aras›nda
anlaﬂmazl›klar ç›kt›; ve onlar
Helaman ve kardeﬂlerinin sözlerini dinlemek istemediler.
24 Ne var ki çok büyük zenginliklerinden dolay› gururlan›p
yüreklerinde böbürlendiler; bu
yüzden kendi gözlerinde zengin oldular ve Tanr›’n›n önünde dosdo¤ru yürümeleri için
kendilerine söylenilen sözleri
dikkate almad›lar.
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46. BÖLÜM
Amalikiya kral olmak için bir
komplo düzenler — Moroni, Özgürlük Hakk›’n› gö¤e kald›r›r —
Dinlerini savunmalar› için halk›
bir araya toplar — Gerçekten inananlara “Mesih’e ‹nananlar” denir — Yusuf’un soyundan geri
kalanlar›n bir k›sm› korunacakt›r—Amalikiya ve ayr›l›kç›lar Nefi
ülkesine kaçarlar — Özgürlük davas›n› desteklemeyenler ölüme
mahkûm olur. m.ö. tahminen 73–
72 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Helaman’›n ve
kardeﬂlerinin sözlerini dinlemek
istemeyen herkes kendi kardeﬂlerine karﬂ› birlik oldular.
2 Ve ﬂimdi iﬂte, o kadar çok
öfkelenmiﬂlerdi ki onlar› öldürme karar› ald›lar.
3 ﬁimdi kendi kardeﬂlerine karﬂ› öfkelenenlerin lideri büyük
ve güçlü bir adamd›; ve onun
ad› Amalikiya idi.
4 Ve Amalikiya kral olmak istiyordu ve yan›ndaki öfkeli halk
da onun kral olmas›n› istiyordu;
ve ülkede bulunan alt yarg›çlar
bu halk›n büyük bir k›sm›n›
oluﬂturuyordu ve onlar›n iste¤i
güç kazanmakt›.
5 Ve onlar Amalikiya’n›n
ya¤c› sözleriyle yönlendiriliyorlard›; e¤er onu destekleyip
kral olmas›n› sa¤larlarsa, o da
onlar› halk›n baﬂ›na yönetici
yapacakt›.
6 Böylece onlar Helaman’›n
ve kardeﬂlerinin vaazlar›na
ra¤men, Amalikiya’n›n k›ﬂk›rtmalar›na alet olup kardeﬂlerinden ayr›ld›lar, evet, Helaman’›n
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ve kardeﬂlerinin Kilise’ye gösterdikleri o kadar büyük ilgiye
ra¤men, çünkü onlar Kilise’nin
yüksek rahipleriydi.
7 Ve Kilise’de Amalikiya’n›n
gurur okﬂay›c› sözlerine inanan
bir sürü insan vard›; bu yüzden
onlar Kilise’den bile ayr›ld›lar;
ve böylece Lamanl›lar’a karﬂ›
kazand›klar› büyük zafere ve
Rab’bin eliyle kurtar›lm›ﬂ olduklar› için duyduklar› o büyük
sevince karﬂ›n, Nefi halk›n›n
iﬂleri iyice sallant›da ve tehlikeli bir durumdayd›.
8 Böylece insançocuklar›n›n
Tanr›lar› Rab’bi ne kadar çabuk
unuttu¤unu, evet, ne kadar çabuk kötülük yapt›¤›n› ve kötü
olan taraf›ndan nas›l kand›r›ld›¤›n› görüyoruz.
9 Evet ve ayn› zamanda çok
kötü bir insan›n insançocuklar›
aras›nda ne kadar büyük kötülüklere neden olabilece¤ini
de görüyoruz.
10 Evet, kurnaz marifetlerin
ve gönül al›c› sözlerin adam›
olan Amalikiya’n›n pek çok insan›n yüre¤ini kötülük yapmaya, evet ve Tanr›’n›n Kilisesi’ni
ortadan kald›rmaya ve Tanr›’n›n onlara verdi¤i özgürlü¤ün
temelini ya da do¤rular›n hat›r›
için Tanr›’n›n ülkenin üzerine
gönderdi¤i bu nimeti y›kmaya
sürükledi¤ini görüyoruz.
11 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Nefili
ordular›n›n baﬂkumandan› olan
Moroni bu kar›ﬂ›kl›¤› duydu¤unda Amalikiya’ya öfkelendi.
12 Ve öyle oldu ki üzerindeki
giysiyi y›rtt›; bir parças›n› al›p
üstüne—Tanr›m›z›n, dinimizin
ve özgürlü¤ün ve bar›ﬂ›m›z›n,
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eﬂlerimizin ve çocuklar›m›z›n
an›s›na — diye yazd› ve bunu
bir dire¤in ucuna ba¤lad›.
13 Ve mi¤ferini tak›nd› ve
gö¤üs z›rh›n› ve kalkanlar›n›
giyinerek silah›n› beline kuﬂand›; ve ucunda y›rt›k giysisi
olan dire¤i ald› (ve ona Özgürlük Hakk› ad›n› verdi) ve yere
kapan›p bütün gücüyle Tanr›s›na ülkeye sahip ç›kacak bir
tek Mesih’e ‹nananlar toplulu¤u kal›ncaya dek kardeﬂlerinin
üzerinden özgürlük bereketini
eksik etmemesi için dua etti.
14 Çünkü Mesih’e gerçekten
inan›p Tanr›’n›n Kilisesi’ne üye
olan herkese Kilise’ye üye olmayanlar taraf›ndan böyle denildi.
15 Ve Kilise’ye üye olanlar
iman sahibi kiﬂilerdi; evet,
‹sa’ya gerçekten inananlar›n
hepsi gelecek olan Mesih’e duyduklar› inançlar›ndan dolay›
Mesih’in ad›n› ya da ça¤r›ld›klar› gibi Mesih’e ‹nananlar ad›n›
üzerlerine seve seve ald›lar.
16 Ve bu nedenle Moroni o zaman Mesih’e ‹nananlar’›n davas›n›n galip gelmesi ve ülkenin
özgürlü¤ünün korunmas› için
dua etti.
17 Ve öyle oldu ki Moroni,
Tanr›’ya içini döktükten sonra,
Harabe ülkesinin güneyindeki
bütün topraklara, evet ve k›sacas› hem kuzeydeki hem de
güneydeki bütün topraklara
seçkin ülke ve özgürlük ülkesi
ad›n› verdi.
18 Ve ﬂöyle dedi: Kendi suçlar›m›zla kendimizi yok etmedi¤imiz sürece Tanr›, Mesih’in ad›n›
üzerimize ald›¤›m›z için nefret
edilen bizlerin ayaklar alt›na
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al›n›p yok edilmesine kesinlikle izin vermeyecektir.
19 Ve Moroni bu sözleri söyledikten sonra, halk›n aras›na ç›karak, herkes o giysi parças›
üzerine yazm›ﬂ oldu¤u yaz›y›
görsün diye giysisinin y›rt›k
parças›n› havada sallayarak
yüksek sesle ba¤›r›p ﬂöyle dedi:
20 ‹ﬂte, bu bayra¤›n vatan›m›zda dalgalanmas›n› isteyen herkes Rab’bin gücüyle ileri gelsin
ve Rab Tanr›’n›n kendisini mübarek k›lmas› için haklar›m›z›
ve dinimizi koruyaca¤›na dair
antlaﬂma yaps›n.
21 Ve öyle oldu ki Moroni bu
sözleri ilan etti¤inde, iﬂte, halk
silahlar›n› bellerine kuﬂanarak
koﬂup geldi; Tanr›lar› Rab’bi
terk etmeyeceklerinin iﬂareti
olarak, yani antlaﬂma yapt›klar›n› göstermek için üzerlerindeki
giysilerini y›rtt›lar; ya da baﬂka
bir deyiﬂle, Tanr›’n›n emirlerini
çi¤neyecek olurlarsa veya günaha düﬂecek olurlarsa ve Mesih’in ad›n› üzerlerine almaktan
utanç duyacak olurlarsa, giysilerini y›rtt›klar› gibi Rab’de onlar› öyle parçalara ay›racakt›.
22 ﬁimdi onlar›n yapt›klar›
antlaﬂma buydu ve onlar giysilerini Moroni’nin ayaklar›n›n
önüne atarak ona: “E¤er günaha
düﬂecek olursak, kuzey ülkesindeki kardeﬂlerimiz gibi yok olup
gidece¤imize dair Tanr›m›zla
bir antlaﬂma yap›yoruz; evet,
e¤er günaha düﬂersek, giysilerimizi senin ayaklar›n›n önüne
att›¤›m›z gibi, Tanr› da bizi düﬂmanlar›m›z›n ayaklar› alt›nda
çi¤nenmemiz için onlar›n ayaklar›n›n dibine ats›n” dediler.
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23 Moroni onlara ﬂöyle dedi:
‹ﬂte, biz Yakup’un soyundan
geri kalan bir parçay›z; evet,
giysisi kardeﬂleri taraf›ndan paramparça edilmiﬂ olan Yusuf’un
soyundan geri kalan bir parçay›z; evet ve ﬂimdi iﬂte, Tanr›’n›n
emirlerini tutmay› hat›rlayal›m;
yoksa giysilerimiz kardeﬂlerimizce y›rt›l›r, hapislere at›l›r›z,
ya bizi öldürürler ya da satarlar.
24 Evet, Yusuf’tan geride kalan
bir halk olarak özgürlü¤ümüze
sahip ç›kal›m; evet, Yakup’un
ölmeden önce söyledi¤i sözleri
hat›rlayal›m; çünkü iﬂte, Yusuf’un giysisinden kalan bir parçan›n çürümedi¤ini ve korunmuﬂ
oldu¤unu gördü. Ve ﬂöyle dedi:
O¤lumun giysisinden geri kalan bu parça nas›l korunmuﬂsa,
o¤lumun soyundan geride kalan bir bölüm Tanr›’n›n eliyle
öyle korunacak ve Tanr›’n›n
yan›na al›nacakt›r; öbürleri ise
giysisinin çürüyen k›s›mlar› gibi yok olup gidecektir.
25 ﬁimdi iﬂte, bu durum benim
ruhumu üzüyor; yine de o¤lumun soyundan bir bölümünün
Tanr›’n›n yan›na al›nacak olmas›ndan dolay›, ruhum o¤lum
için sevinç duyuyor.
26 ﬁimdi iﬂte, Yakup’un söyledikleri bunlard›.
27 Ve ﬂimdi kim bilir Yusuf’un
soyundan geriye kalan, onun
giysisi gibi yok olup gidecek
olanlar belki de bizden ayr›lanlard›r? Evet ve Mesih’e olan
inanc›m›zda s›k› durmazsak
belki de yok edilecek olanlar
biz olaca¤›z.
28 Ve ﬂimdi öyle oldu ki
Moroni bu sözleri söyledikten
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sonra gitti ve ülkenin neresinde kar›ﬂ›kl›k ç›km›ﬂsa oraya
ayr›ca adamlar›n› gönderdi ve
özgürlüklerine sahip ç›kmak
isteyen ve Amalikiya’ya ve ayr›l›p Amalikiyal›lar ad›n› alanlara karﬂ› durmak isteyen bütün
halk› bir araya toplad›.
29 Ve öyle oldu ki Amalikiya,
Moroni halk›n›n Amalikiyal›lar’dan daha kalabal›k oldu¤unu görünce — ve ayn› zamanda
kendi halk›n›n savunduklar›
davan›n hakl›l›¤› konusunda
ﬂüpheye düﬂtü¤ünü gördü —
bu yüzden amac›na ulaﬂamayaca¤›ndan korkup, halk›ndan
kendisiyle gelmek isteyenleri
yan›na kat›p Nefi ülkesine do¤ru yola ç›kt›.
30 ﬁimdi Moroni, Lamanl›lar’›n daha fazla güçlenmesinin
pek yerinde olmayaca¤›n› düﬂünüyordu; bu yüzden Amalikiya halk›n›n yolunu kesmeyi
ya da onlar› yakalay›p geri getirmeyi ve Amalikiya’y› ölüme
mahkûm etmeyi düﬂünüyordu; evet, çünkü Amalikiya’n›n
Lamanl›lar’› kendilerine karﬂ›
k›ﬂk›rt›p öfkelendirece¤ini ve
onlar› savaﬂmak üzere üzerlerine getirece¤ini biliyordu; ve
biliyordu ki Amalikiya amac›na ulaﬂmak için bunu yapard›.
31 Bu nedenle Moroni toplan›p
silahlanm›ﬂ ve bar›ﬂ› sa¤lamak
için antlaﬂma yapm›ﬂ olan ordular›n› al›p çölde Amalikiya’n›n
yolunu kesmenin yerinde olaca¤›n› düﬂündü; ve öyle oldu ki
ordusunu al›p çad›rlar›yla beraber çöle do¤ru yürüyüﬂe geçti.
32 Ve öyle oldu ki Moroni arzu
etti¤i ﬂekilde hareket ederek çöle
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do¤ru ilerledi ve Amalikiya’n›n
ordular›n›n önünü çevirdi.
33 Ve öyle oldu ki Amalikiya
adamlar›ndan birkaç kiﬂiyle
kaçt› ve geri kalanlar da Moroni’nin eline teslim edilip Zarahemla ülkesine geri götürüldü.
34 ﬁimdi Moroni baﬂhakimler
taraf›ndan halk›n oyuyla göreve
atanan biri oldu¤undan, bundan dolay› Nefili ordular›n›
kendi iradesine göre sevk ve
idare etme yetkisine sahipti.
35 Ve öyle oldu ki Amalikiyal›lar’dan özgür yönetimi korumak ve özgürlük davas›n› desteklemek üzere antlaﬂma yapmak istemeyen kim varsa, onlar›
ölüme mahkûm etti; ve özgürlük antlaﬂmas›n› reddedenler
azd›.
36 Ve öyle oldu ki Nefililer’in
sahip oldu¤u bütün ülkede
bulunan her kulenin tepesine
Özgürlük Hakk›’n› çektirdi; ve
böylece Moroni, Nefililer aras›nda özgürlük bayra¤›n› dikmiﬂ oldu.
37 Ve onlar ülkede yeniden
huzur görmeye baﬂlad›; ve böylece yaklaﬂ›k olarak hakimler
yönetiminin on dokuzuncu y›l›n›n sonuna kadar ülkede huzuru korudular.
38 Ve Helaman ve yüksek rahipler de Kilise’de düzeni sa¤lad›lar; evet, dört y›l boyunca
Kilise’de büyük bir huzur ve
sevinç yaﬂad›lar.
39 Ve öyle oldu ki bir çok insan, ruhlar›n›n Rab ‹sa Mesih
taraf›ndan kurtar›ld›¤›na can›
gönülden inanarak öldü; böylece neﬂe içinde dünyay› terk
ettiler.
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40 Ve y›l›n baz› mevsimlerinde ülkede s›k s›k görülen ateﬂli
hastal›klardan ölenler oluyordu;
ancak insanlar›n iklimin özelliklerinden dolay› maruz kald›klar›
hastal›klar›n sebebini ortadan
kald›rmak için Tanr›’n›n haz›rlad›¤› birçok bitki ve köklerin
üstün niteliklerinden dolay›
ateﬂli hastal›klardan ölenler o
kadar çok olmad›.
41 Fakat yaﬂlan›p ölenler çoktu; ve Mesih’e inanarak ölenlerin O’nda mutluluk bulduklar›na inanmam›z gerekir.
47. BÖLÜM
Amalikiya ihanet, cinayet ve entrika ile Lamanl›lar’›n kral› olur —
Nefili ayr›l›kç›lar Lamanl›lar’dan
daha kötü ve vahﬂîdir.
ﬁimdi biz kendi kay›tlar›m›za,
Amalikiya ve onunla birlikte
çöle kaçanlara dönelim; çünkü
iﬂte o, ard›ndan gidenleri al›p
Nefi ülkesine ç›kt› ve Lamanl›lar’›n aras›na gitti ve Lamanl›lar’› Nefi halk›na karﬂ› öyle
k›ﬂk›rt›p öfkelendirdi ki Lamanl›lar’›n kral› ülkesinin her
taraf›na, bütün halk›n›n aras›na ferman göndererek Nefililer’e karﬂ› savaﬂa gitmek üzere
yeniden toplanmalar› gerekti¤ini bildirdi.
2 Ve öyle oldu ki bu ferman
onlar›n aras›na ulaﬂt›¤› zaman
halk büyük bir korkuya kap›ld›;
evet, kral› gücendirmekten korkuyorlard› ve ayr›ca Nefililer’e
karﬂ› savaﬂa gidip hayatlar›n›
yitirmekten korkuyorlard›. Ve
öyle oldu ki onlar, daha do¤ru-

su içlerinden ço¤u kral›n emirlerine itaat etmek istemedi.
3 Ve ﬂimdi öyle oldu ki kral
halk›n itaatsizli¤i yüzünden
çok k›zg›nd›; bu yüzden ordusunun emirlerine itaat eden
bölümünün idaresini Amalikiya’ya verdi ve onun gidip itaat
etmeyenleri zorla silah alt›na
almas›n› emretti.
4 ﬁimdi iﬂte, Amalikiya’n›n istedi¤i de zaten buydu; çünkü
kendisi kötülük etmekte çok
kurnaz olan bir adamd›; bu
yüzden Lamanl›lar’›n kral›n›
tahttan indirmek için yüre¤inde bir plan kurdu.
5 Ve ﬂimdi Amalikiya, kraldan yana olan Lamanl›lar’›n bu
bölümünün komutanl›¤›n› eline
geçirmiﬂti; ve itaat etmeyenlerin de deste¤ini kazanmaya çal›ﬂt›; bu nedenle Onida denilen
yere gitti, çünkü bütün Lamanl›lar oraya kaçm›ﬂlard›; çünkü
ordunun geldi¤ini fark etmiﬂler
ve kendilerini öldürmek üzere
geldiklerini sanarak silah deposunun oldu¤u Onida’ya kaçm›ﬂlard›.
6 Ve baﬂlar›na birini kral ve
lider olarak atam›ﬂlar ve hiçbir
gücün kendilerini Nefililer’e
karﬂ› savaﬂmaya zorlayamayaca¤›n› kararl› bir ﬂekilde kafalar›na koymuﬂlard›.
7 Ve öyle oldu ki onlar Antipas denilen da¤›n tepesinde
toplan›p savaﬂ haz›rl›klar›na
baﬂlam›ﬂlard›.
8 ﬁimdi Amalikiya’n›n kral›n
emrine göre hareket edip onlarla çarp›ﬂmaya niyeti yoktu;
ama iﬂte, onun amac› Lamanl›lar’›n ordusunun deste¤ini elde
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etmekti; böylece onlar›n baﬂ›na
geçecek ve kral› taht›ndan indirip krall›¤› eline geçirebilecekti.
9 Ve iﬂte, öyle oldu ki Antipas
da¤›n›n yan›ndaki vadide ordusuna çad›r kurdurdu.
10 Ve öyle oldu ki gece olunca
Antipas da¤›na gizliden bir elçi
gönderdi; ad› Lehonti olan da¤dakilerin baﬂkan›ndan da¤›n
ete¤ine inmesini istedi; çünkü
onunla konuﬂmak istiyordu.
11 Ve öyle oldu ki bu mesaj›
alan Lehonti da¤›n ete¤ine inmeye cesaret edemedi. Ve öyle
oldu ki Amalikiya kendisine
ikinci kez haber göndererek aﬂa¤› inmesini istedi. Ve öyle oldu
ki Lehonti yine inmek istemedi;
ve üçüncü kez haber gönderdi.
12 Ve öyle oldu ki Amalikiya,
Lehonti’yi da¤dan indirmeye
ikna edemeyece¤ini anlay›nca,
bu kez da¤a ç›k›p Lehonti’nin
ordugâh›na kadar yaklaﬂt›; ve
tekrar dördüncü kez Lehonti’ye
haber gönderip ondan aﬂa¤›ya
gelmesini ve yan›nda muhaf›zlar›n› da getirmesini arzu etti.
13 Ve öyle oldu ki Lehonti kendi muhaf›zlar›yla Amalikiya’n›n
yan›na geldi¤inde, Amalikiya
onun geceleyin ordusu ile da¤dan inmesini ve kral taraf›ndan
kendi idaresine verilen askerleri
ordugâhlar›nda kuﬂatmas›n› istedi ve e¤er kendisini (Amalikiya’y›) bütün ordunun baﬂ›na
ikinci baﬂkomutan yaparsa,
onlar› Lehonti’nin eline teslim
edece¤ini söyledi.
14 Ve öyle oldu ki Lehonti askerleriyle da¤dan inerek Amalikiya’n›n adamlar›n›n etraf›n›
kuﬂatt›; öyle ki Amalikiya’n›n
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adamlar› ﬂafak vakti uyanmadan önce, Lehonti’nin ordular›
onlar›n etraf›n› kuﬂatt›.
15 Ve öyle oldu ki onlar etraflar›n›n sar›ld›¤›n› görünce Amalikiya’ya yalvar›p öldürülmemek
için kardeﬂleriyle birleﬂmelerine
izin vermesini istediler. ﬁimdi
Amalikiya’n›n tam istedi¤i de
buydu.
16 Ve öyle oldu ki kral›n emirlerinin aksine adamlar›n› teslim etti. ﬁimdi kral› taht›ndan
indirme amac›na ulaﬂabilmek
için Amalikiya’n›n istedi¤i de
buydu;
17 ﬁimdi Lamanl›lar’›n aras›ndaki adete göre baﬂkomutanlar›
öldü¤ü zaman ikinci komutan
baﬂkomutan olarak atan›rd›.
18 Ve öyle oldu ki Amalikiya
hizmetçilerinden birine Lehonti’ye azar azar zehir vermesini
emretti; öyle ki Lehonti öldü.
19 ﬁimdi Lehonti öldükten
sonra, Lamanl›lar Amalikiya’y›
önderleri ve baﬂkomutanlar›
olarak atad›lar.
20 Ve öyle oldu ki Amalikiya
ordular›yla birlikte Nefi ülkesine, baﬂkent olan Nefi ﬂehrine
do¤ru yürüyüﬂe geçti (çünkü
arzusuna ulaﬂm›ﬂt›).
21 Ve kral, muhaf›zlar› eﬂli¤inde onu karﬂ›lamaya geldi; çünkü Amalikiya’n›n emirlerini
yerine getirdi¤ini ve Amalikiya’n›n bu kadar büyük bir orduyu Nefililer’e karﬂ› savaﬂmak
üzere toplad›¤›n› san›yordu.
22 Fakat iﬂte, kral onu karﬂ›lamaya geldi¤inde, Amalikiya
kral› karﬂ›lamak üzere hizmetkârlar›n› gönderdi. Ve hizmetkârlar gidip büyüklü¤üne sayg›
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duyuyormuﬂças›na kral›n önünde e¤ildiler.
23 Ve öyle oldu ki kral, Lamanl›lar’›n adetine göre bar›ﬂ iﬂareti
olarak elini uzat›p onlar› yerden
kald›rd›; bu, Nefililer’den ald›klar› bir adetti.
24 Ve öyle oldu ki kral birinci
hizmetkâr› yerden kald›rm›ﬂt›
ki iﬂte hizmetkâr kral›n kalbine
hançeri saplad›; ve kral yere
y›¤›ld›.
25 ﬁimdi kral›n hizmetkârlar›
aceleyle oradan kaçt›lar; ve
Amalikiya’n›n hizmetkârlar›
arkalar›ndan ﬂöyle diyerek ba¤›rd›lar:
26 ‹ﬂte, kral›n hizmetkârlar›
kral› kalbinden b›çaklad›lar ve
kral öldü ve onu öldürenler
kaç›yorlar; ‹ﬂte, gelin görün!
27 Ve öyle oldu ki Amalikiya,
ordular›na ilerleyip kral›n baﬂ›na ne geldi¤ini ö¤renmelerini
emretti; ve onlar olay yerine
gelip kral› kendi kan› içinde
yerde yatarken bulduklar›nda,
Amalikiya öfkelenmiﬂ gibi
gözükerek: “Kral› seven herkes
onun hizmetkârlar›n›n peﬂinden
gitsin ki onlar öldürülsün” dedi.
28 Ve öyle oldu ki kral› seven
herkes bu sözleri duyunca f›rlay›p kral›n hizmetkârlar›n›n
peﬂine düﬂtüler.
29 ﬁimdi kral›n hizmetkârlar›
bir ordunun peﬂlerinden geldi¤ini görünce daha çok korkup
çöle kaçt›lar; ve çölü geçerek
Zarahemla ülkesine geldiler ve
Ammon halk›yla birleﬂtiler.
30 Ve onlar›n peﬂlerine düﬂen
ordu onlar›n peﬂinden boﬂu boﬂuna gittiklerini görünce geri
döndüler ve böylece Amalikiya
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sahtekârl›¤›yla halk›n gönlünü
kazanm›ﬂ oldu.
31 Ve öyle oldu ki ertesi gün
ordular›yla Nefi ﬂehrine girerek
ﬂehri ele geçirdi.
32 Ve ﬂimdi öyle oldu ki kraliçe
kral›n öldürüldü¤ünü duyunca—çünkü Amalikiya kraliçeye
elçiler gönderip ona kral›n hizmetkârlar› taraf›ndan öldürüldü¤ünü, ordusu ile onlar› takip
etti¤ini fakat bunun sonuç vermedi¤ini ve hizmetkârlar›n kaçt›¤›n› bildirmiﬂti —
33 Bu nedenle, kraliçe bu haberi ald›¤›nda Amalikiya’ya
haberciler göndererek, ﬂehir halk›n›n can›n› ba¤›ﬂlamas›n› istedi
ve ayr›ca onun yan›na gelmesi
istedi ve ayr›ca kral›n öldü¤üne tan›kl›k etmek için yan›nda
ﬂahitler getirmesini de istedi.
34 Ve öyle oldu ki Amalikiya,
kral› öldüren ayn› hizmetkâr›
ve onunla beraber olanlar›n
hepsini yan›na al›p kraliçeye,
onun oturdu¤u yere gitti; ve
onlar›n hepsi kraliçeye kral›n
kendi hizmetkârlar› taraf›ndan
öldürüldü¤üne dair tan›kl›k ettiler; ve ayr›ca: “Kral›n hizmetkârlar› kaçt›; bu onlar›n aleyhine
tan›kl›k etmez mi?” dediler. Ve
böylece kral›n ölümü hakk›nda
kraliçeyi ikna ettiler.
35 Ve öyle oldu ki Amalikiya
kraliçenin sevgisini kazanmaya çal›ﬂt› ve onunla evlendi; ve
böylece sahtekârl›¤› ve kurnaz
hizmetkârlar›n›n yard›mlar› sayesinde krall›¤› ele geçirdi; evet,
ülkenin her yan›nda, Lamanl›lar’dan ve Lemuelliler’den ve
‹smailliler’den ve Nefi yönetiminden bugüne kadar Nefililer’-
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den ayr›lm›ﬂ olanlardan oluﬂan
bütün Lamanl› halk›n aras›nda
kral olarak kabul edildi.
36 ﬁimdi bu ayr›lanlar Nefililer gibi ayn› e¤itimden geçmiﬂ
ve ayn› bilgileri ö¤renmiﬂlerdi;
evet, Rab’bin ayn› bilgisinde
e¤itilmiﬂlerdi; yine de ne gariptir ki ayr›lmalar›ndan az bir
zaman sonra Lamanl›lar’dan
daha kat› ve tövbesiz ve daha
vahﬂî, kötü ve zalim oldular —
Lamanl›lar’›n geleneklerini içlerine zevkle sindirerek kendilerini tembelli¤e ve her türlü
ﬂehvete kapt›rd›lar; evet, Tanr›lar› Rab’bi tamamen unuttular.
48. BÖLÜM
Amalikiya, Lamanl›lar’› Nefililer’e
karﬂ› k›ﬂk›rt›r — Moroni, halk›n›
Mesih’e ‹nananlar’›n davas›n› savunmalar› için haz›rlar — Özgürlük ve ba¤›ms›zl›k onun sevincidir
— Moroni güçlü bir Tanr› adam›d›r. m.ö. tahminen 72 y›l›.
Ve öyle oldu ki Amalikiya krall›¤› ele geçirir geçirmez, Lamanl›lar’›n yüreklerini Nefili halk›na
karﬂ› k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›; evet,
Lamanl›lar’a kulelerinden Nefililer’in aleyhinde konuﬂacak
adamlar atad›.
2 Ve böylece onlar›n yüreklerini Nefililer’e karﬂ› öyle tahrik
etti ki hakimler yönetiminin on
dokuzuncu y›l›n›n sonunda
planlar›n› bu derece gerçekleﬂtirince, evet, Lamanl›lar’›n baﬂ›na
kral olarak geçirilince, bütün ülkeye krall›k etmenin yollar›n›
arad›, evet ve ülkede bulunan
bütün halk›n, hem Nefililer’in
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hem de Lamanl›lar’›n üzerinde
hüküm sürmek istiyordu.
3 Bu yüzden amac›na ulaﬂm›ﬂ
say›l›rd›; çünkü Lamanl›lar’›n
yüre¤ini kat›laﬂt›r›p, onlar›n
zihinlerini körleﬂtirmiﬂ ve onlar› öfkelendirip o kadar çok
tahrik etmiﬂti ki Nefililer’e karﬂ› savaﬂa gitmek üzere büyük
bir ordu toplam›ﬂt›.
4 Çünkü halk›n›n say›s›n›n
çoklu¤undan dolay› Nefililer’i
yenip onlar› tutsak etmeye kararl›yd›.
5 Ve böylece baﬂkomutanlar›
Zoraml›lar’›n aras›ndan atad›;
çünkü Nefililer’in kuvvetini,
s›¤›naklar›n› ve ﬂehirlerinin en
zay›f noktalar›n› en iyi onlar
biliyordu; bu nedenle onlar›
ordular›n›n üzerine baﬂkomutanlar olarak atad›.
6 Ve öyle oldu ki çad›rlar›n›
al›p çölde Zarahemla ülkesine
do¤ru harekete geçtiler.
7 ﬁimdi öyle oldu ki Amalikiya
hile ve sahtekârl›kla güç toplarken, di¤er tarafta Moroni, halk›n
zihnini Tanr›lar› Rab’be ba¤l›
kalmaya haz›rl›yordu.
8 Evet, Nefili ordular›n›n gücünü artt›rmakla u¤raﬂ›yordu
ve küçük kaleler, yani s›¤›naklar
yapt›r›yor, ordular›n›n korunmas› için etrafa toprak y›¤›nlar›
att›r›yordu ve ayr›ca onlar›n etraf›n› kapatmak için ﬂehirlerin
etraf›n› ve ülkelerinin s›n›rlar›n›,
evet, bütün ülkenin etraf›n› taﬂ
duvarlarla ördürüyordu.
9 Ve en zay›f askeri noktalara
daha fazla adam yerleﬂtirdi ve
böylece Nefililer’in elinde bulunan ülkenin savunmas›n›
artt›r›p kuvvetlendirdi.
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10 Ve böylece özgürlüklerini,
vatanlar›n›, eﬂlerini ve çocuklar›n› ve huzurlar›n› korumak
için haz›rl›k yap›yordu; ve böylece Tanr›lar› Rab için yaﬂay›p
düﬂmanlar› taraf›ndan Mesih’e
‹nananlar’›n davas› denilen davay› savunabileceklerdi.
11 Ve Moroni güçlü ve kuvvetli bir adamd›; mükemmel
anlay›ﬂa sahip bir insand›; evet,
kan dökmekten hoﬂlanmayan
bir insand›; ruhu memleketinin
ve kardeﬂlerinin özgürlü¤ü ve
ba¤›ms›zl›¤›, tutsakl›ktan ve kölelikten kurtulmas›yla mutluluk
bulan biriydi.
12 Evet, halk›na ba¤›ﬂlad›¤›
birçok ayr›cal›k ve bereketlerden dolay› yüre¤i Tanr›’s›na
ﬂükretmekle dolu olan biriydi;
halk›n›n iyili¤i ve güvenli¤i için
çok emek veren bir insand›.
13 Evet ve Mesih’e sars›lmaz
bir inançla ba¤l›yd› ve halk›n›,
haklar›n› ve vatan›n› ve dinini
kan›n›n son damlas›na kadar
koruyaca¤›na yemin etmiﬂti.
14 ﬁimdi Nefililer’e, gerekti¤inde kan dökme pahas›na da
olsa düﬂmanlar›na karﬂ› kendilerini savunmalar› ö¤retilmiﬂti;
evet ve ayr›ca onlara hiçbir zaman suç iﬂlememeleri ve düﬂmana karﬂ› de¤ilse, kendilerini
savunmak d›ﬂ›nda asla k›l›ç
kald›rmamalar› ö¤retilmiﬂti.
15 Ve bu onlar›n inanc›yd›;
öyle ki böyle yapt›klar› zaman
Tanr› onlar› ülkede refaha kavuﬂturacakt› ya da baﬂka bir
deyiﬂle, Tanr›’n›n emirlerine
ba¤l› kal›rlarsa, Tanr› onlar› ülkede refaha kavuﬂturacakt›;
evet, içinde bulunduklar› tehli-
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keye göre Tanr›’n›n kendilerini
kaç›p gitmeleri ya da savaﬂa
haz›rlanmalar› konusunda uyaraca¤›na inan›yorlard›.
16 Ve ayr›ca Tanr›’n›n kendilerini düﬂmanlar›na karﬂ› savunmalar› için nereye gitmeleri gerekti¤ini bildirece¤ine ve
bu yolla Rab’bin kendilerini
kurtaraca¤›na inan›yorlard›; ve
Moroni’nin inanc› buydu ve yüre¤i bundan mutluluk duyuyordu; kan dökmekten de¤il, ancak
iyilik yapmaktan, halk›n› korumaktan, evet, Tanr›’n›n emirlerini yerine getirmekten, evet ve
kötülü¤e karﬂ› koymaktan mutluluk duyuyordu.
17 Evet, do¤rusu ve do¤rusu
size derim ki: Yaﬂam›ﬂ olan, yaﬂamakta olan ve yaﬂayacak
olan bütün insanlar her zaman
Moroni gibi olsalard›, iﬂte, cehennemin gücünün ta kendisi
sonsuza dek sars›lm›ﬂ olurdu;
evet, ﬂeytan›n insançocuklar›n›n
yüre¤i üzerinde hiçbir zaman
gücü olmazd›.
18 ‹ﬂte o, Mosiya’n›n o¤lu
Ammon gibi bir insand›, evet
ve hatta Mosiya’n›n di¤er o¤ullar›, evet ve ayn› zamanda Alma
ve onun o¤ullar› gibi biriydi;
çünkü onlar›n hepsi Tanr›’n›n
adamlar›yd›.
19 ﬁimdi iﬂte, Helaman ve kardeﬂleri de en az Moroni kadar
halka yard›m› dokunmuﬂ kimselerdi; çünkü Tanr›’n›n sözünü
vaaz edip söyledi¤i sözleri dinlemek isteyen herkesi tövbeye
vaftiz etmiﬂlerdi.
20 Ve onlar böyle ilerlediler
ve halk onlar›n sözlerinden dolay› kendilerini öyle alçaltt› ki

Alma 48:21–49:4
Rab taraf›ndan çok iyilik gördüler; ve böylece, evet, hatta
dört y›l boyunca aralar›nda
savaﬂ ve çekiﬂme olmad›.
21 Fakat dedi¤im gibi, on dokuzuncu y›l›n sonuna do¤ru,
evet, kendi aralar›nda bar›ﬂ
olmas›na ra¤men, istemeye istemeye olsa da kardeﬂleri Lamanl›lar’la savaﬂmak zorunda
kald›lar.
22 Evet ve k›sacas› savaﬂtan o
kadar çekinmelerine ra¤men,
Lamanl›lar’la yapt›klar› savaﬂlar uzun y›llar boyunca hiç dinmedi.
23 ﬁimdi, Lamanl›lar’a karﬂ›
silah kald›rmak zorunda kald›klar› için üzülüyorlard›, çünkü
kan dökmekten zevk alm›yorlard›; evet ve hepsi bu kadar de¤ildi; Tanr›’lar›yla karﬂ›laﬂmaya
haz›r olmayan nice kardeﬂlerini
bu dünyadan sonsuz bir dünyaya göndermeye arac› olduklar› için de üzülüyorlard›.
24 Ancak geçmiﬂte kardeﬂleri
olan, evet ve Kilise’lerinden
ayr›l›p kendilerini terk eden ve
Lamanl›lar’la birleﬂerek kendilerini yok etmek üzere gelmiﬂ
olan bu insanlar›n barbarca ve
ac›mas›zca kendilerini öldürmelerine, eﬂlerini ve çocuklar›n› k›l›çtan geçirmelerine izin
veremezlerdi.
25 Evet, aralar›nda Tanr›’n›n
emirlerini yerine getirenler
bulundukça, kardeﬂlerinin Nefililer’in kan›n›n dökülmesine
sevinmelerine tahammül edemezlerdi; çünkü Rab’bin, emirlerini tutacak olurlarsa ülkede
refaha kavuﬂacaklar›na dair
sözü vard›.
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49. BÖLÜM
‹stilac› Lamanl›lar savunmas› güçlendirilmiﬂ Ammoniha ve Nuh ﬂehirlerini ele geçiremezler—Amalikiya Tanr›’ya lanet okur ve Moroni’nin kan›n› içece¤ine dair yemin
eder—Helaman ve kardeﬂleri Kilise’yi güçlendirmeye devam ederler. m.ö. tahminen 72 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki on dokuzuncu y›l›n on birinci ay›nda,
ay›n onuncu gününde, Lamanl›
ordular›n›n Ammoniha ülkesine do¤ru yaklaﬂmakta oldu¤u
görüldü.
2 Ve iﬂte, bu ﬂehir yeniden
inﬂa edilmiﬂ ve Moroni, ﬂehrin
s›n›rlar›na bir ordu yerleﬂtirmiﬂti; ve onlar Lamanl›lar’›n oklar›ndan ve taﬂlar›ndan korunmak
için ﬂehrin çevresine toprak y›¤m›ﬂlard›; çünkü iﬂte, Lamanl›lar
taﬂlar ve oklarla savaﬂ›rlard›.
3 ‹ﬂte, Ammoniha ﬂehrinin yeniden inﬂa edilmiﬂ oldu¤unu
söyledim. Size derim ki, evet,
ﬂehrin bir bölümü yeniden inﬂa
edilmiﬂti; ve Lamanl›lar halk›n
kötülükleri yüzünden bu ﬂehri
daha önce bir kez yerle bir ettiklerinden, buras›n›n kendileri için yeniden kolay bir yem
olaca¤›n› düﬂündüler.
4 Fakat iﬂte, çok büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar; çünkü
iﬂte, Nefililer etraflar›n› kaz›p
ç›kard›klar› o kadar yüksek
toprak siperlerle çevirmiﬂlerdi
ki Lamanl›lar hedefine varacak
ﬂekilde onlara oklar›n› ve taﬂlar›n› atam›yorlard›; giriﬂ yerinden geçmeden onlar›n üzerine
sald›rmalar› imkâns›zd›.
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5 ﬁimdi bu defa Lamanl›lar’›n
baﬂkomutanlar› Nefililer’in güvenlik alanlar›n› haz›rlamakta
gösterdikleri bilgeli¤e son derece ﬂaﬂ›rd›lar.
6 ﬁimdi Lamanl›lar’›n liderleri
say›ca fazla olmalar› nedeniyle, evet, geçmiﬂte oldu¤u gibi
Nefililer’in üzerine kolayl›kla
sald›rabileceklerini san›yorlard›; evet ve onlar da kendilerini
kalkanlar ve gö¤üs z›rhlar›yla
haz›rlam›ﬂlar ve ayn› zamanda
kendilerini deriden yap›lma
giysilerle, evet, aç›k yerlerini
kapatan çok kal›n giysilerle
haz›rlam›ﬂlard›.
7 Ve bu ﬂekilde haz›rl›kl› geldikleri için, kardeﬂlerini kolayca
alt edip boyunlar›na tutsakl›k
boyunduru¤unu geçirebileceklerini ya da keyiflerine göre
onlar› k›l›çtan geçirip ac›mas›zca öldürebileceklerini san›yorlard›.
8 Fakat iﬂte Nefililer’in, Lehi’nin çocuklar› aras›nda bugüne
dek hiç bilinmemiﬂ bir ﬂekilde
onlara karﬂ› koymaya haz›r
olduklar›n› görünce a¤›zlar›
apaç›k kald›. ﬁimdi onlar Moroni’nin talimatlar›na göre
Lamanl›lar’la savaﬂmaya haz›rlanm›ﬂlard›.
9 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
ya da Amalikiyal›lar onlar›n
yapt›¤› savaﬂ haz›rl›¤›na çok
ﬂaﬂ›rm›ﬂlard›.
10 ﬁimdi Kral Amalikiya kendi ordusunun baﬂ›nda Nefi
ülkesinden gelmiﬂ olsayd›,
belki de Lamanl›lar’a Ammoniha ﬂehrindeki Nefililer’e
sald›rmalar› emrini verirdi;
çünkü iﬂte, halk›n›n kan›n›n
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dökülmesi hiç umurunda
de¤ildi.
11 Fakat iﬂte, Amalikiya’n›n
kendisi savaﬂmaya gelmemiﬂti.
Ve iﬂte, onun baﬂkomutanlar› ise
Ammoniha ﬂehrindeki Nefililer’e sald›rmaya cesaret edemediler; çünkü Moroni, Nefililer
aras›nda iﬂlerin idaresini öyle
de¤iﬂtirmiﬂti ki onlar›n geri çekilme yerlerini gören Lamanl›lar’›n cesaretleri k›r›ld› ve onlara
sald›ramad›lar.
12 Bu yüzden çad›rlar›n› söküp
çöle geri çekildiler ve Nuh ülkesine do¤ru yürüyüﬂe geçtiler;
çünkü Nefililer’e sald›rmak için
en uygun ikinci yerin buras›
olaca¤›n› düﬂünüyorlard›.
13 Çünkü Moroni’nin ülkenin
etraf›nda bulunan her ﬂehre
takviye güç gönderip güvenlik
kaleleri yapt›rm›ﬂ oldu¤unu
bilmiyorlard›; dolay›s›yla büyük
bir kararl›l›k içinde Nuh ülkesine yürüdüler; evet, baﬂkomutanlar› meydana ç›k›p o ﬂehrin
halk›n› yok edeceklerine dair
yemin ettiler.
14 Fakat iﬂte, o zamana dek çok
zay›f bir nokta olan Nuh ﬂehrinin ﬂimdi Moroni’nin yöntemleriyle kuvvetlendirilmiﬂ, evet,
hatta Ammoniha ﬂehrinden bile
daha kuvvetli oldu¤unu görünce hayretler içinde kald›lar.
15 Ve ﬂimdi iﬂte, bu Moroni’nin hikmetiyle olmuﬂtu; çünkü
onlar›n Ammoniha ﬂehrinde
korkuya kap›l›p, o zamana dek
ülkenin en zay›f bölgesi Nuh
ﬂehri oldu¤u için gidip oraya
sald›racaklar›n› tahmin etmiﬂti; ve böylece her ﬂey istedi¤i
ﬂekilde geliﬂmekteydi.
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16 Ve iﬂte, Moroni bu ﬂehirdeki adamlar›n›n baﬂ›na baﬂkomutan olarak Lehi’yi atam›ﬂt›; ve
bu Lehi, Sidon ›rma¤›n›n do¤usundaki vadide Lamanl›lar’la
savaﬂan ayn› Lehi’ydi.
17 Ve ﬂimdi iﬂte öyle oldu ki
Lamanl›lar bu ﬂehrin Lehi’nin
emri alt›nda oldu¤unu ö¤renince, yeniden hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar; çünkü Lehi’den
çok korkuyorlard›; ancak baﬂkomutanlar› ﬂehre sald›racaklar›na
dair yemin edip söz vermiﬂti;
bu yüzden ordular›n› sürdüler.
18 ﬁimdi iﬂte, ﬂehrin çevresinde kaz›lan hende¤in derinli¤i
ve at›lan toprak y›¤›nlar›n›n
yüksek oluﬂu nedeniyle giriﬂ
kap›s›ndan baﬂka bir yerden
Nefililer’in güvenlik kalelerine
girmeleri mümkün de¤ildi.
19 Ve böylece Nefililer kap›dan
baﬂka bir yerden t›rmanarak kaleden içeri girmeyi deneyecek
olan herkesin üzerine yukar›dan
ok ve taﬂ atarak onlar› öldürmek
için haz›r bekliyorlard›.
20 Böylece haz›r beklediler;
evet, en güçlü adamlar›ndan bir
grup güvenlik alanlar›na giriﬂ
kap›s›ndan girmeye çal›ﬂacak
herkesi k›l›ç ve sapanlar›yla öldürmeye haz›rd›; ve böylece
Lamanl›lar’a karﬂ› kendilerini
savunmak için haz›rd›lar.
21 Ve öyle oldu ki Lamanl› komutanlar ordular›n› giriﬂ kap›s›n›n önüne getirip Nefililer’in
güvenlik alanlar›na ulaﬂabilmek
için onlarla çarp›ﬂmaya baﬂlad›lar; fakat iﬂte, zaman zaman geri
püskürtüldüler, öyle ki çok a¤›r
bir yenilgiye u¤rad›lar.
22 ﬁimdi geçidin bulundu¤u
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yerde Nefililer’le baﬂ edemeyeceklerini anlay›nca, ordular›n›
geçirmek ve eﬂit koﬂullarda savaﬂabilmek için toprak y›¤›nlar›n› kaz›p y›kmaya baﬂlad›lar;
fakat iﬂte, bu giriﬂimlerinde
üzerlerine at›lan ok ve taﬂlarla
silinip süpürüldüler; ve Nefililer’in hendeklerini toprak y›¤›nlar›ndan çektikleri toprakla
dolduracaklar›na, hendekler yer
yer kendi ölü ve yaral› vücutlar›yla doldu.
23 Böylece Nefililer düﬂmanlar› üzerinde tam bir üstünlük
sa¤lam›ﬂlard›; ve böylece Lamanl›lar ise baﬂkomutanlar›n›n
hepsi ölünceye dek Nefililer’i
yok etmeye çal›ﬂt›lar; evet ve
binden fazla Lamanl› öldü; di¤er tarafta ise Nefililer’den bir
kiﬂi bile ölmemiﬂti.
24 Geçitte Lamanl›lar’›n oklar›na hedef olan elli kadar yaral›
vard›, fakat onlar kalkanlar›n›n,
gö¤üs z›rhlar›n›n ve mi¤ferlerinin sayesinde korunmuﬂlard›;
öyle ki yaln›zca bacaklar›ndan
yara alm›ﬂlard›; ço¤u da oldukça ciddi yaralard›.
25 Ve öyle oldu ki bütün baﬂkomutanlar›n›n ölmüﬂ oldu¤unu gören Lamanl›lar çöle kaçt›.
Ve öyle oldu ki do¤uﬂtan Nefili
olan krallar› Amalikiya’ya u¤rad›klar› büyük kayb› bildirmek
için Nefi ülkesine geri döndüler.
26 Ve öyle oldu ki Amalikiya,
Nefililer hakk›ndaki emeline
ulaﬂamad›¤› için halk›na son
derece k›zg›nd›; Nefililer’in boynuna tutsakl›k boyunduru¤unu
geçirememiﬂti.
27 Evet, h›rs›ndan âdeta kudurdu ve Tanr›’ya ve ayn› zamanda
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Moroni’ye lanetler ya¤d›rarak
Moroni’nin kan›n› içece¤ine
dair yemin etti; ve bunun nedeni ise Moroni’nin kendi halk›n›n güvenli¤ini sa¤lamak için
Tanr›’n›n emirlerini yerine getirmiﬂ olmas›yd›.
28 Ve öyle oldu ki di¤er tarafta ise Nefi halk› kendilerini düﬂmanlar›n›n elinden kurtaran
Tanr›lar› Rab’be eﬂsiz gücünden
dolay› ﬂükrettiler.
29 Ve Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin on dokuzuncu y›l› böylece sona erdi.
30 Evet ve kendi aralar›nda sürekli huzur vard›; ve Helaman
ve ﬁiblon ve Koriyanton ve
Ammon ve kardeﬂleri, evet ve
tövbe için vaftiz olup Tanr›’n›n
kutsal düzenine göre atanan ve
halk›n aras›na vaaz etmek için
gönderilen herkesin arac›l›¤›yla
bildirilen Tanr›’n›n sözüne gösterdikleri dikkat ve gayretten
dolay› Kilise’de büyük bolluk
ve bereket oldu.
50. BÖLÜM
Moroni, Nefililer’in ülkesinin savunma gücünü artt›r›r — Birçok
yeni ﬂehir kurarlar—Kötülük iﬂleyip i¤rençliklerle u¤raﬂt›klar› zamanlarda savaﬂ ve y›k›m Nefililer’in kaderi olmuﬂtur — Moriyanton
ve ayr›l›kç›lar› Teyankum taraf›ndan yenilgiye u¤rat›l›r — Nefiha
ölür ve o¤lu Pahoran yarg› kürsüsüne geçer. m.ö. tahminen 72–
67 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Moroni
savaﬂmak için, daha do¤rusu
halk›n› Lamanl›lar’a karﬂ› sa-

vunmak için haz›rl›k yapmay›
b›rakmad›; çünkü hakimler yönetiminin yirminci y›l›n›n baﬂlar›nda ordular›na baﬂlamalar›n›,
öyle ki Nefililer’in sahip oldu¤u bütün ülkedeki her ﬂehrin
çevresini kazmaya baﬂlamalar›n› ve toprak y›¤›nlar› ile çevirmelerini emretti.
2 Ve Moroni, bu toprak siperlerin üzerine a¤aç direkler diktirdi; evet, ﬂehirlerin çevresine
adam boyu yüksekli¤inde a¤aç
düzenekler kurdurdu.
3 Ve bu a¤açtan düzenekler
üzerine, etraf› çeviren a¤aç direklere tutturulmuﬂ sivri kaz›klar koydurttu; ve bunlar sa¤lam
ve yüksekti.
4 Ve Moroni, bu kaz›klar›n dikili oldu¤u duvarlar› yukar›dan
gözetleyen kuleler diktirdi ve
bu kulelerin tepesine de güvenlik alanlar› yapt›rd›; öyle ki Lamanl›lar’›n att›klar› taﬂ ve oklar
onlara zarar veremezdi.
5 Ve onlar ﬂehrin surlar›na sokulmaya çal›ﬂan herkese bu
kulelerin tepesinden istedikleri gibi ve güçleri yetti¤ince taﬂ
at›p onlar› öldürmek için haz›r
bekliyorlard›.
6 Böylece Moroni, düﬂmanlar›n›n sald›r›lar›na karﬂ› bütün
ülkedeki her ﬂehrin çevresine
kaleler kurdurdu.
7 Ve öyle oldu ki Moroni, ordular›n› do¤u çölüne ç›kard›; evet
ve onlar gidip do¤u çölünde
bulunan Lamanl›lar’›n hepsini
Zarahemla ülkesinin güneyinde
olan kendi ülkelerine sürdüler.
8 Ve Nefi ülkesi do¤u denizinden bat› denizine dek düz bir
çizgi halinde uzan›yordu.
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9 Ve öyle oldu ki Moroni Lamanl›lar’›n hepsini sahip olduklar› topraklar›n kuzeyindeki do¤u çölünden kovduktan
sonra, Zarahemla ülkesinde ve
civar›nda oturan halka do¤u
çölüne, hatta deniz k›y›s›na
kadar gidip bu ülkeye yerleﬂmelerini emretti.
10 Ve güneyde sahip olduklar› topraklar›n s›n›r›na da ordular›n› yerleﬂtirdi ve ordular›na
kendilerini ve halk›n› düﬂmanlar›n›n elinden koruyabilmek
için istihkâmlar yapt›rd›.
11 Ve böylece Lamanl›lar’›n
do¤u çölündeki, evet ve ayr›ca
bat›daki kalelerinin hepsini saf
d›ﬂ› b›rak›p Nefililer’le Lamanl›lar’›n aras›nda, yani Zarahemla
ülkesiyle Nefi ülkesi aras›ndaki,
bat› denizinden baﬂlayarak Sidon ›rma¤›n›n kayna¤›ndan geçen hatt›n savunmas›n› artt›rd›.
Nefililer bütün kuzey ülkesini,
evet, hatta Bolluk ülkesinin kuzeyindeki bütün ülkeyi istedikleri gibi ele geçirdiler.
12 Böylece Moroni verdi¤i
emeklerin sonucu olarak ald›¤›
korunma tedbirleri sayesinde
say›lar› her gün artmakta olan
ordular›yla sahip olduklar› topraklar üzerinde Lamanl›lar’›n
hiçbir gücü olmamas› için onlar›n kuvvet ve gücünü sahip
olduklar› topraklardan kesmeye çal›ﬂt›.
13 Ve öyle oldu ki Nefililer bir
ﬂehrin temelini att›lar ve bu ﬂehrin ad›n› Moroni koydular; ve
ﬂehir do¤u denizi k›y›s›nda bulunuyordu; ve güney yönünde
Lamanl›lar’›n elinde bulunan
topraklar›n s›n›r›na yak›nd›.
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14 Ve ayn› zamanda Moroni
ﬂehriyle Harun ﬂehri aras›nda,
Harun ile Moroni’nin s›n›rlar›n›
birleﬂtiren bir ﬂehrin temelini
daha atmaya baﬂlad›lar; ve bu
ﬂehre ya da bu ülkeye Nefiha
ad›n› verdiler.
15 Ve ayn› y›l kuzeyde de birçok ﬂehrin inﬂas›na baﬂlad›lar;
kuzeyde deniz k›y›s›nda Lehi
ad›n› verdikleri bir ﬂehri ise
özel bir ﬂekilde inﬂa ettiler.
16 Ve böylece yirminci y›l
sona erdi.
17 Ve Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin yirmi
birinci y›l›n›n baﬂlar›nda Nefi
halk›n›n durumu bu elveriﬂli
ﬂartlar içindeydi.
18 Ve çok büyük bir bolluk
bereket görüp son derece zenginleﬂtiler; evet ve ço¤al›p ülkede güçlendiler.
19 Ve böylece Rab’bin insançocuklar›na verdi¤i bütün sözleri yerine getirip yapt›¤› bütün
iﬂlerin ne kadar merhametli ve
âdil oldu¤unu görüyoruz; evet,
O’nun Lehi’ye söylemiﬂ oldu¤u
sözlerin hatta bugün bile do¤rulanm›ﬂ oldu¤unu görebiliyoruz. Rab ﬂöyle demiﬂtir:
20 Sana ve çocuklar›na ne
mutlu; ve onlar kutsanacak,
emirlerimi yerine getirdikleri
sürece ülkede refaha kavuﬂacaklar. Fakat ﬂunu hat›rla ki
emirlerimi yerine getirmeyecek
olurlarsa, Rab’bin huzurundan
kovulacaklar.
21 Ve bu vaadlerin Nefi halk›
için do¤ru oldu¤unu görüyoruz; çünkü kendi aralar›ndaki
münakaﬂalar› ve çekiﬂmeleri,
evet, cinayetleri ve ya¤mac›l›k-
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lar›, putperestlikleri, cinsel
ahlaks›zl›klar› ve i¤rençlikleri
baﬂlar›na kendi savaﬂ ve y›k›mlar›n› getirdi.
22 Ve kötü kardeﬂlerinden binlercesi tutsakl›¤a teslim edilirken ya da k›l›çtan geçirilirken ya
da inançs›zl›k içinde yavaﬂ yavaﬂ kaybolup giderken ve Lamanl›lar’la birleﬂirken, Rab’bin
emirlerine ba¤l› kalanlar her
zaman kurtar›ld›.
23 Fakat iﬂte, Nefi’nin yaﬂad›¤› zamandan beri Nefi halk›
aras›nda, Moroni’nin günlerinde yaﬂanan mutluluk günlerinden daha güzel günler hiç
görülmedi, evet, hatta ﬂu an
hakimler yönetiminin yirmi
birinci y›l›nda oldu¤u gibi hiç
mutlu olmam›ﬂlard›.
24 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetimin yirmi ikinci y›l› da,
evet ve yirmi üçüncü y›l› da bar›ﬂ içinde sona erdi.
25 Ve öyle oldu ki her ikisi de
deniz k›y›s›nda bulunan ve Lehi
s›n›rlar›na kadar uzanan Moriyanton ülkesi ile Lehi ülkesi
konusunda aralar›nda ç›kan
çekiﬂme olmasayd›, hakimler
yönetiminin yirmi dördüncü
y›l›n›n baﬂ›nda Nefi halk›n›n
aras›nda yine bar›ﬂ olacakt›.
26 Çünkü iﬂte, Moriyanton ülkesini mülk edinen halk, Lehi
ülkesinin bir k›sm›nda hak iddia
ediyordu; bu yüzden aralar›nda s›cak bir çekiﬂme baﬂlad›;
öyle ki Moriyanton halk› kardeﬂlerine karﬂ› silaha sar›ld›lar
ve onlar› k›l›çtan geçirmeyi kafalar›na koymuﬂlard›.
27 Fakat iﬂte, Lehi ülkesini
mülk edinen halk, Moroni’nin
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ordugâh›na kaç›p yard›m etmesi için Moroni’ye yalvard›;
çünkü iﬂte kabahatli olan onlar
de¤ildi.
28 Ve öyle oldu ki Moriyanton
ad›nda birisi taraf›ndan yönetilen Moriyanton halk›, Lehi halk›n›n Moroni’nin ordugâh›na
kaçm›ﬂ oldu¤unu ö¤renince,
Moroni’nin ordusunun üzerlerine gelip kendilerini yok edece¤inden çok korktular.
29 Bu yüzden Moriyanton, kuzeyde büyük su kitleleriyle kapl› olan ülkeye kaç›p, kuzeyde
bulunan bu ülkeyi ele geçirme
fikrini halk›n yüre¤ine koydu.
30 Ve iﬂte, onlar bu planlar›n›
gerçekleﬂtireceklerdi (bu da çok
a¤›t yakmalar›na neden olurdu),
ama iﬂte, Moriyanton çok h›rsl›
birisi oldu¤u için, bu yüzden
kad›n hizmetçilerinden birisine öfkelendi ve onun üzerine
düﬂüp kad›n› çok dövdü.
31 Ve öyle oldu ki kad›n kaç›p
Moroni’nin ordugâh›na geldi ve
Moroni’ye olup bitenleri ve ayr›ca kuzey ülkesine kaçma niyetleri ile ilgili her ﬂeyi anlatt›.
32 ﬁimdi iﬂte, Bolluk ülkesindeki halk, daha do¤rusu Moroni
bu halk›n Moriyanton’un sözlerini dinleyip onun halk›yla
birleﬂmesinden ve böylece Moriyanton’un ülkenin bu bölgelerini eline geçirmesinden korkuyordu; bu durum Nefi halk›
aras›nda ciddi sonuçlar ç›karabilecek olaylar›n temelini oluﬂturabilirdi; evet, bu da sonuçta
özgürlüklerinin ellerinden
al›nmas›na yol açabilirdi.
33 Bu yüzden Moroni, Moriyanton halk›n›n önünü kesip
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kuzey ülkesine kaçmalar›n› önlemek için çad›rlar›yla birlikte
bir ordu gönderdi.
34 Ve öyle oldu ki Harabe ülkesinin s›n›rlar›na var›ncaya dek
onlar›n önünü çeviremediler; ve
orada bat› ve do¤u denizleri aras›nda, evet, denizlerin yan›ndan
kuzey ülkesine do¤ru uzanan
dar geçitte yollar›n› kestiler.
35 Ve öyle oldu ki Moroni taraf›ndan gönderilip Teyankum
ad›nda birinin kumanda etti¤i
ordu Moriyanton halk›na yetiﬂti; ve Moriyanton halk› öyle
inatç›yd› ki (çünkü Moriyanton’un pohpohlay›c› sözlerinden ve iﬂledi¤i kötülüklerden
ilham alm›ﬂlard›) aralar›nda
savaﬂ baﬂlad›; bu savaﬂta Teyankum Moriyanton’u öldürdü ve ordusunu yenerek onlar›
esir ald› ve Moroni’nin ordugâh›na döndü. Ve böylece Nefi
halk› üzerindeki hakimler yönetiminin yirmi dördüncü y›l›
sona erdi.
36 Ve böylece Moriyanton
halk› geri getirildi. Ve bar›ﬂ›
korumak için antlaﬂma yapt›ktan sonra Moriyanton ülkesi
onlara geri verildi; ve Lehi
halk›yla aralar›nda bir anlaﬂma
yap›ld› ve onlara da topraklar›
geri verildi.
37 Ve öyle oldu ki Nefi halk›na
bar›ﬂ›n yeniden geldi¤i ayn› y›l
içinde ikinci baﬂhakim Nefiha
öldü. Tanr› önünde kusursuz
bir do¤rulukla yarg› kürsüsündeki görevini tamamlam›ﬂt›.
38 Yine de Alma ve atalar›nca
en kutsal say›lan o kay›tlar› ve
emanetleri Alma kendisine vermesine ra¤men onu geri çevirdi;
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bu nedenle Alma bunlar› kendi
o¤lu Helaman’a teslim etti.
39 ‹ﬂte, öyle oldu ki Nefiha’n›n
o¤lu, babas›n›n yerine yarg›
kürsüsüne oturmak üzere seçildi; evet, do¤rulukla yarg›layaca¤›na, bar›ﬂ› ve halk›n özgürlü¤ünü koruyaca¤›na ve halka
kutsal ayr›cal›klar› olan Tanr›lar› Rab’be ibadet edebilme
haklar›n› tan›yaca¤›na, evet, yaﬂad›¤› her gün Tanr› davas›n›
savunup destekleyece¤ine ve
kötüleri iﬂledikleri suçlara göre
adalete teslim edece¤ine dair
yemin edip düzenlenen kutsal
bir törenle halk›n üzerine baﬂhakim ve vali olarak atand›.
40 ﬁimdi iﬂte, onun ad› Pahoran’d›. Ve Pahoran babas›n›n yerine geçip yirmi dördüncü y›l›n
sonunda Nefi halk› üzerindeki
yönetimine baﬂlad›.
51. BÖLÜM
Kralc›lar yasalar› de¤iﬂtirmeye ve
bir kral getirmeye çal›ﬂ›rlar — Pahoran ve özgürlükçüler halk›n oyu
ile desteklenirler—Moroni, kralc›lar› ya ülkelerini savunmaya ya da
ölüme mahkûm olmaya zorlar —
Amalikiya ve Lamanl›lar takviye
alm›ﬂ birçok ﬂehri ele geçirirler —
Teyankum, Lamanl› istilâs›n› geri
püskürtür ve Amalikiya’y› çad›r›nda öldürür. m.ö. tahminen 67–66
y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin yirmi beﬂinci y›l›n›n baﬂ›nda, Lehi halk› ile Moriyanton
halk›n›n aras›nda topraklar› konusunda bar›ﬂ› sa¤lad›lar; ve
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yirmi beﬂinci y›la bar›ﬂ içinde
girdiler.
2 Yine de ülkede uzun süre
bar›ﬂ› tam anlam›yla koruyamad›lar, çünkü halk›n aras›nda
baﬂhakim Pahoran hakk›nda
kavga ç›kmaya baﬂlad›; çünkü
iﬂte, halk›n bir bölümü yasadaki
baz› özel noktalar›n de¤iﬂtirilmesini istiyordu.
3 Fakat iﬂte, Pahoran yasay›
de¤iﬂtirmiyor, de¤iﬂtirilmesine
de izin vermiyordu; bu yüzden
yasan›n de¤iﬂtirilmesiyle ilgili
olarak dilekçeyle görüﬂlerini
bildirenleri dinlemedi.
4 Bundan dolay› yasan›n de¤iﬂtirilmesini arzu edenler ona
k›z›p bundan böyle kendisinin
ülkenin baﬂhakimi olmas›n› istemediler; dolay›s›yla bu konu
üzerinde s›cak bir tart›ﬂma ç›kt›ysa da kan dökülmedi.
5 Ve öyle oldu ki Pahoran’›n
yarg› kürsüsünden indirilmesini
isteyenlere “kralc›lar” denildi;
çünkü onlar yasan›n özgür yönetimi devirip ülkenin baﬂ›na
bir kral getirilecek biçimde de¤iﬂtirilmesini arzu ediyorlard›.
6 Ve Pahoran’›n ülkenin baﬂhakimi olarak kalmas›n› isteyenler ise “özgürlükçü” ad›n›
ald›lar; ve böylece kendi aralar›nda ikiye bölündüler; çünkü
özgürlükçüler haklar›n› ve dini
ayr›cal›klar›n› özgür bir yönetim arac›l›¤›yla koruyacaklar›na dair yemin etmiﬂler veya
antlaﬂma yapm›ﬂlard›.
7 Ve öyle oldu ki anlaﬂmazl›¤a
yol açan bu mesele halk›n
oyuyla çözüldü. Ve öyle oldu
ki halk›n oyu özgürlükçülerden yana ç›kt› ve Pahoran yarg›
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kürsüsünde kald›; bu durum
ise Pahoran’›n kardeﬂleri ve
özgürlükçü halk›n, yani kralc›lar› susturmay› baﬂaran halk›n
ço¤u aras›nda büyük bir sevinç
yaratt›, öyle ki kralc›lar karﬂ›
koymaya cesaret edemeyip özgürlük davas›n› desteklemek
zorunda kald›lar.
8 ﬁimdi krallar›n olmas›ndan
yana olanlar do¤uﬂtan asilzade
olanlard› ve onlar kral olmak
istiyorlard›; ve onlar halk›n
üzerinde güç ve yetki sahibi
olmaya çal›ﬂanlar taraf›ndan
destekleniyordu.
9 Fakat iﬂte, Nefi halk› aras›nda
böyle bir çekiﬂmenin bu vakitte
olmas› çok tehlikeliydi; çünkü
iﬂte Amalikiya, Lamanl› halk›n
yüreklerini yine Nefi halk›na
karﬂ› k›ﬂk›rtm›ﬂt› ve ülkesinin
her yan›ndan asker toplamakta,
bütün gayretiyle onlar› silahland›r›p savaﬂa haz›rlamaktayd›;
çünkü Moroni’nin kan›n› içece¤ine dair yemin etmiﬂti.
10 Fakat iﬂte, onun verdi¤i
sözün düﬂüncesizlikten baﬂka
bir ﬂey olmad›¤›n› görece¤iz;
yine de kendisini ve ordular›n›
Nefililer’e karﬂ› savaﬂmak için
haz›rlad›.
11 ﬁimdi ordusu daha önce oldu¤u gibi kalabal›k de¤ildi,
çünkü onlardan binlercesi
Nefililer’in eliyle öldürülmüﬂtü;
ancak büyük kay›p vermelerine
ra¤men, Amalikiya fevkalâde
büyük bir ordu toplam›ﬂt›, öyle
ki Zarahemla ülkesine inmekten korkmad›.
12 Evet, Amalikiya’n›n kendisi bile Lamanl›lar’›n baﬂ›nda
geldi. Ve bunlar hakimler yö-
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netiminin yirmi beﬂinci y›l›nda
oluyordu; ve baﬂhakim Pahoran
konusunda aralar›nda ç›kan tart›ﬂmalarla ilgili meseleleri çözmeye baﬂlad›klar› ayn› zamanda
oluyordu.
13 Ve öyle oldu ki kralc›lar denilen bu kiﬂiler Lamanl›lar’›n
kendileriyle savaﬂmaya geldiklerini duyunca yürekten sevinip
ellerine silah almay› reddettiler;
çünkü baﬂhakime ve ayn› zamanda özgürlük taraftar› halka
o kadar öfkelenmiﬂlerdi ki ülkelerini savunmak için bile ellerine
silah almak istemediler.
14 Ve öyle oldu ki Moroni bunlar› ve ayn› zamanda Lamanl›lar’›n ülke s›n›r›na dayanm›ﬂ
olduklar›n› görünce bu insanlar›n inatç›l›¤›na çok sinirlendi;
çünkü onlar› korumak için canla
baﬂla çal›ﬂm›ﬂt›; evet, çok k›zd›;
ruhu onlara karﬂ› öfkeyle doldu.
15 Ve öyle oldu ki halk›n iste¤i üzerine ülkenin valisine bir
dilekçe göndererek, dilekçeyi
okumas›n› ve bu bölücüleri ya
ülkelerini savunmaya zorlamak
ya da onlar› ölüme mahkûm etmek için kendisine (Moroni’ye)
yetki vermesini istedi.
16 Çünkü tek kayg›s› halk›n
aras›nda ç›kan bu tür çekiﬂme
ve anlaﬂmazl›klara son vermekti; çünkü iﬂte bugüne kadar u¤rad›klar› her felâketin sebebi
buydu. Ve öyle oldu ki bu yetki
halk›n oyuyla kendisine verildi.
17 Ve öyle oldu ki Moroni, ordusuna bu kralc›lar›n üzerine
gidip onlar›n kibir ve soyluluklar›n› aﬂa¤›ya çekmelerini ve
onlar› yerle bir etmelerini emretti; ya da onlar›n silahlar›na
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sar›l›p özgürlük davas›n› desteklemeleri gerekiyordu.
18 Ve öyle oldu ki ordular onlar›n üzerine yürüyüp onlar›n
kibir ve soyluluklar›n› aﬂa¤›ya
çektiler; öyle ki Moroni’nin
adamlar›na karﬂ› savaﬂmak için
savaﬂ silah›n› kald›ran herkes
k›l›çtan geçirilip yere serildi.
19 Ve öyle oldu ki bu bölücülerin dört bini k›l›çtan geçirildi ve
onlar›n savaﬂta öldürülemeyen
liderleri yakalan›p hapse at›ld›;
çünkü onlar›n davalar›n› görmeye ﬂimdi vakit yoktu.
20 Ve bu bölücülerden geri
kalanlar ise k›l›çtan geçirilip
ölmektense özgürlük bayra¤›na boyun e¤diler; ve kulelerine
ve ﬂehirlerine Özgürlük Hakk›’n› çekip vatanlar›n› savunmak
için ellerine silah almak zorunda kald›lar.
21 Ve böylece Moroni bu kralc›lar›n sonunu getirmiﬂ oldu;
öyle ki art›k kimse kralc›lar lâkab›yla bilinmiyordu; ve böylece soylu kan› taﬂ›d›klar›n› iddia
eden bu insanlar›n inatç›l›¤›na
ve gururuna son verdi; fakat
onlar da kardeﬂleri gibi alçakgönüllü olup tutsakl›ktan kurtulmak için kahramanca savaﬂmak zorunda kald›lar.
22 ‹ﬂte öyle oldu ki Moroni
kendi halk› aras›nda ç›kan savaﬂ
ve çekiﬂmeleri böylece durdurup onlar› bar›ﬂ ve medeniyet
içinde yaﬂamaya tâbi tutarken
ve Lamanl›lar’a karﬂ› savaﬂ haz›rl›klar› için düzenlemelerde
bulunurken, iﬂte Lamanl›lar deniz k›y›s›nda bulunan Moroni
ülkesine girmiﬂlerdi.
23 Ve öyle oldu ki Nefililer’in
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Moroni ﬂehrinde yeterli güçleri
yoktu; bu nedenle, Amalikiya
onlar› sürüp pek ço¤unu öldürdü. Ve öyle oldu ki Amalikiya
bu ﬂehri, evet, onlar›n istihkâmlar›n›n hepsini ele geçirdi.
24 Ve Moroni ﬂehrinden kaç›p
kurtulanlar Nefiha ﬂehrine geldiler; ve Lehi ﬂehrinde oturan
halk da bir araya gelip haz›rl›k
yapt›lar; ve savaﬂmak için
Lamanl›lar’› karﬂ›lamaya haz›rd›lar.
25 Fakat öyle oldu ki Amalikiya Lamanl›lar’›n Nefiha ﬂehrine
sald›rmalar›na izin vermedi,
onlar› deniz k›y›s›nda bekletti;
her ﬂehre ﬂehri koruyup savunmalar› için adamlar b›rakt›.
26 Ve böylece birçok ﬂehri ele
geçirerek ilerledi; do¤u s›n›r›nda deniz k›y›s› boyunca uzanan
ﬂehirlerin hepsini, Nefiha ﬂehrini ve Lehi ﬂehrini ve Moriyanton
ﬂehrini ve Omner ﬂehrini ve
Gid ﬂehrini ve Mulek ﬂehrini
ele geçirdi.
27 Ve böylece Lamanl›lar,
Amalikiya’n›n kurnazl›¤› ve
kalabal›k ordular›n›n sayesinde pek çok ﬂehri ele geçirdiler;
bu ﬂehirlerin hepsi Moroni’nin
yapt›¤› takviyelerle çok güçlendirilmiﬂti; al›nan yerlerin hepsi
Lamanl›lar için kale görevi
görüyordu.
28 Ve öyle oldu ki Bolluk ülkesi
s›n›rlar›na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler; önlerine ç›kan Nefililer’i
sürüp pek ço¤unu öldürdüler.
29 Fakat öyle oldu ki Lamanl›lar, Moriyanton’u kaçarken
öldürüp onun halk›n›n önünü
çeviren Teyankum’la karﬂ›laﬂt›lar.

Alma 51:24–35
30 Ve öyle oldu ki Teyankum
kalabal›k ordusuyla Bolluk ülkesini ve ayr›ca kuzey ülkesini
ele geçirmek üzere ilerlemekte
olan Amalikiya’n›n da önünü
kesti.
31 Fakat iﬂte Amalikiya, Teyankum ve askerleri taraf›ndan geri
püskürtülünce hayal k›r›kl›¤›na
u¤rad›; çünkü onlar büyük savaﬂç›lard›; çünkü Teyankum’un
her adam› Lamanl›lar’dan daha
güçlü, savaﬂ becerileri daha fazlayd›, öyle ki Lamanl›lar’a karﬂ›
büyük bir üstünlük sa¤lad›lar.
32 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’a
hiç rahat vermeyip karanl›k bas›ncaya kadar onlar› öldürdüler.
Ve öyle oldu ki Teyankum’la
adamlar› çad›rlar›n› Bolluk ülkesinin s›n›r›na kurdular; ve
Amalikiya ise çad›rlar›n› s›n›rda
deniz k›y›s› boyunca uzanan
kumsala kurdu; ve böylece geri
sürüldüler.
33 Ve öyle oldu ki gece olunca,
Teyankum ve bir hizmetkâr›
gizlice ç›k›p gece vakti oradan
ayr›ld›lar ve Amalikiya’n›n ordugâh›na girdiler; ve iﬂte, Lamanl›lar bütün gün yapt›klar›
iﬂlerden ve havan›n s›cakl›¤›ndan dolay› çok yorulmuﬂlar ve
uykuya yenik düﬂmüﬂlerdi.
34 Ve öyle oldu ki Teyankum
gizlice kral›n çad›r›na girdi ve
onun kalbine bir m›zrak saplad›
ve kral›n derhal ölmesine neden
oldu; öyle ki kral hizmetkârlar›n› uyand›ramad›.
35 Ve Teyankum yine gizli bir
ﬂekilde kendi ordugâh›na döndü ve iﬂte, adamlar› uyuyordu;
ve onlar› kald›r›p yapt›¤› her
ﬂeyi onlara anlatt›.
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36 Ve Lamanl›lar’›n uyan›p
üzerlerine gelmelerinden korktu¤u için ordular›na haz›r olmalar›n› emretti.
37 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
yirmi beﬂinci y›l› sona erdi; ve
böylece Amalikiya’n›n günleri
sona erdi.
52. BÖLÜM
Lamanl›lar’›n kral› olarak Amalikiya’dan sonra Ammoron baﬂa geçer — Moroni, Teyankum ve Lehi
Nefililer’i Lamanl›lar’a karﬂ› zafere
götürür—Mulek ﬂehri yeniden ele
geçirilir ve Zoraml› Yakup öldürülür. m.ö. tahminen 66–64 y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin yirmi alt›nc› y›l›nda, iﬂte, Lamanl›lar birinci ay›n ilk sabah›
uyand›klar› zaman, iﬂte, Amalikiya’y› çad›r›nda ölü olarak
buldular; ve ayr›ca Teyankum’un o gün kendileriyle savaﬂmaya haz›r oldu¤unu gördüler.
2 Ve ﬂimdi, bunu gören Lamanl›lar korkuya kap›ld›lar ve
kuzey ülkesine yürüme fikrinden vazgeçip bütün ordular›yla
Mulek ﬂehrine geri çekildiler ve
istihkâmlar›nda kendilerini korumaya çal›ﬂt›lar.
3 Ve öyle oldu ki Amalikiya’n›n kardeﬂi halk›n baﬂ›na kral
olarak seçildi ve onun ad› Ammoron’du; böylece Kral Amalikiya’n›n kardeﬂi Kral Ammoron
onun yerine atanm›ﬂ oldu.
4 Ve öyle oldu ki Ammoron,
halk›na kan dökerek alm›ﬂ
olduklar› ﬂehirleri savunmalar›n› emretti; zira hiçbir ﬂehri
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çok kan kaybetmeden ele geçirememiﬂlerdi.
5 Ve ﬂimdi Teyankum, Lamanl›lar’›n ald›klar› bu ﬂehirleri ve ele geçirmiﬂ olduklar› ülkenin bu bölgelerini ellerinde
tutmaya kararl› olduklar›n›
gördü; ve onlar›n say›lar›n›n
çoklu¤unu görünce, kalelerindeyken onlara sald›rmay› denemenin pek ak›ll›ca olmayaca¤›n› düﬂündü.
6 Fakat savaﬂ haz›rl›¤› yap›yormuﬂças›na çevrede adamlar›n› bulundurdu; evet, asl›nda
onlara karﬂ› kendini savunmak
için haz›rl›k görüyordu; çevreye duvar ördürüyor ve s›¤›nma
yerleri haz›rlat›yordu.
7 Ve öyle oldu ki Moroni, ordusuna destek olarak büyük
bir askeri grup gönderinceye
dek savaﬂ haz›rl›klar›n› böyle
sürdürdü.
8 Ve eline düﬂen bütün esirleri
tutmas› için Moroni ayn› zamanda Teyankum’a bir emir
gönderdi; çünkü Lamanl›lar
çok say›da esir alm›ﬂ olduklar›
için ald›klar› esirlere karﬂ›l›k
olarak Lamanl› esirlerin hepsini elinde fidye olarak tutmas›
gerekiyordu.
9 Ve Moroni ayr›ca ona Bolluk
ülkesinin savunmas›n› artt›rarak kuzey ülkesine ç›kan dar
geçidi güvenlik alt›na almas›
için emir gönderdi; Lamanl›lar’›n bu noktay› ellerine geçirip kendilerini her taraftan
rahats›z edecek gücü bulmalar›ndan korkuyordu.
10 Ve Moroni ayr›ca Teyankum’a baﬂka bir haber gönderip
ondan ülkenin bu bölgesini muhakkak korumas›n› ve her f›rsat›
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de¤erlendirip bu bölgedeki Lamanl›lar’› elinden geldi¤i kadar
cezaland›rmas›n› istedi; böylelikle belki ellerinden al›nm›ﬂ
olan ﬂehirleri hileyle ya da baﬂka
bir yolla geri alabilirdi; ve ayr›ca ondan bölgede bulunan, Lamanl›lar’›n eline düﬂmemiﬂ olan
ﬂehirleri sa¤lamlaﬂt›r›p kuvvetlendirmesini istedi.
11 Ve ayr›ca ona: “Yan›n›za gelecektim, ama iﬂte, Lamanl›lar
bat› denizi yak›n›ndaki ülke
s›n›rlar›ndan üzerimize gelmekteler; ve iﬂte, onlara karﬂ›
gidiyorum; onun için yan›n›za
gelemiyorum” dedi.
12 ﬁimdi, kral (Ammoron)
Zarahemla ülkesinden ayr›l›p
kraliçeye kardeﬂinin ölümünü
bildirmiﬂti; ve çok say›da adam
toplayarak bat› denizi boyunca
uzanan s›n›rdaki Nefililer’in
üzerine yürüyüﬂe geçmiﬂti.
13 Ve böylece Nefililer’in rahat›n› bozup kuvvetlerinin bir
bölümünü ülkenin bu bölgesine
çekmeye çal›ﬂ›yordu; di¤er taraftan ald›klar› ﬂehirlerde b›rakm›ﬂ oldu¤u askerlere ellerinden
geldi¤i kadar do¤u denizi boyunca uzanan s›n›rdaki Nefililer’i rahats›z edip ordular›n›n
gücüne göre onlar›n topraklar›n› ele geçirmelerini emretti.
14 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
yirmi alt›nc› y›l› sonunda, Nefililer bu tehlikeli durumla karﬂ›
karﬂ›yayd›lar.
15 Fakat iﬂte, öyle oldu ki hakimler yönetiminin yirmi yedinci y›l›nda Teyankum, Moroni’nin verdi¤i emir üzerine —
Moroni, ülkenin güney ve bat›
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s›n›rlar›n› korumak amac›yla
ordular düzenlemiﬂ ve kendi
askerleriyle Teyankum’un yard›m›na gidip kaybettikleri ﬂehirleri geri almak için Bolluk ülkesine do¤ru yürüyüﬂe geçmiﬂti—
16 Ve öyle oldu ki Teyankum,
Mulek ﬂehrine sald›r›ya geçip
mümkün olursa ﬂehri geri alma
emrini alm›ﬂt›.
17 Ve öyle oldu ki Teyankum,
Mulek ﬂehrine sald›r›ya geçmek
için savaﬂ haz›rl›klar›n› yapt›
ve ordusuyla Lamanl›lar’›n üzerine yürüdü; ancak istihkâmlar›nda iken onlar› yenmesinin
mümkün olamayaca¤›n› gördü;
dolay›s›yla bu niyetinden vazgeçip ordusuna takviye güç
almak için tekrar Bolluk ülkesine dönüp Moroni’nin gelmesini bekledi.
18 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin yirmi yedinci y›l›n›n sonuna do¤ru, Moroni ordusuyla
Bolluk ülkesine geldi.
19 Ve yirmi sekizinci y›l›n
baﬂlar›nda Moroni, Teyankum
ve baﬂkomutanlar›n büyük bir
bölümü, Lamanl›lar’› yerlerinden ç›kart›p kendileriyle savaﬂmak zorunda b›rakmak için ne
yapmalar› gerekti¤ini tart›ﬂmak
ya da onlar› oyuna getirip kalelerinden ç›karman›n bir yolunu
bulup onlara karﬂ› üstünlük sa¤lamak ve Mulek ﬂehrini yeniden
geri almak için savaﬂ kurulu
oluﬂturdular.
20 Ve öyle oldu ki onlar Mulek
ﬂehrini koruyan Lamanl›lar’›n
ordusuna, Yakup ad›ndaki liderlerine elçiler gönderdiler;
ondan ordusuyla d›ﬂar› ç›k›p
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kendileriyle iki ﬂehir aras›ndaki
ovada karﬂ›laﬂmas›n› istediler.
Fakat iﬂte, bir Zoraml› olan Yakup, ordusuyla ç›k›p onlarla
ovada karﬂ›laﬂmak istemedi.
21 Ve öyle oldu ki Moroni’nin
eﬂit koﬂullarda onlarla boy ölçüﬂmeye dair hiçbir umudu kalmam›ﬂt›; bunun üzerine Lamanl›lar’› kalelerinden çekip tuza¤a
düﬂürmek için bir plan kurdu.
22 Bu nedenle Teyankum’a
yan›na birkaç adam al›p deniz
k›y›s›na inmesini emretti; ve
Moroni ve ordusu geceleyin
Mulek ﬂehrinin bat›s›ndaki çölde yürüyüﬂe geçtiler; ve böylece, ertesi gün Teyankum’u fark
eden Lamanl›lar’›n muhaf›zlar›
koﬂup liderleri Yakup’a haber
ulaﬂt›rd›lar.
23 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ordular› Teyankum’a karﬂ›
yürüyüﬂe geçtiler; kalabal›k olduklar› için az say›da adam›
olan Teyankum’u kolayca yenebileceklerini düﬂünüyorlard›. Ve Teyankum, Lamanl›lar’›n ordular›n›n kendisine do¤ru
geldi¤ini görür görmez, deniz
k›y›s›ndan kuzey yönüne do¤ru geri çekilmeye baﬂlad›.
24 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
onun kaçmaya baﬂlad›¤›n›
görünce bundan cesaret bulup
onlar› var güçleriyle kovalamaya baﬂlad›lar. Ve Teyankum
kendilerini boﬂu boﬂuna kovalayan Lamanl›lar’› böyle uza¤a
çekerken, iﬂte, Moroni yan›nda
olan ordusunun bir bölümüne
ﬂehre girip ele geçirmeleri emrini verdi.
25 Ve onlar da bu emre uyup,
ﬂehri korumak üzere b›rak›lan
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bütün herkesi, evet, ellerindeki
savaﬂ silahlar›n› teslim etmek
istemeyen herkesi öldürdüler.
26 Ve böylece Moroni, ordusunun bir bölümüyle Mulek
ﬂehrini eline geçirirken, geri
kalan askerleriyle de Teyankum’un peﬂini b›rak›p dönecek
Lamanl›lar’› karﬂ›lamak için
yürüyüﬂe geçti.
27 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar,
Bolluk ﬂehrinin yak›nlar›na gelinceye kadar Teyankum’un
peﬂini b›rakmad›lar; ve daha
sonra da Bolluk ﬂehrini korumak üzere b›rak›lm›ﬂ olan Lehi
ve küçük bir ordu taraf›ndan
karﬂ›land›lar.
28 Ve ﬂimdi iﬂte, Lamanl›lar’›n baﬂkomutanlar› Lehi’nin ordusuyla kendilerine do¤ru gelmekte oldu¤unu görünce,
büyük bir ﬂaﬂk›nl›k içinde kaçmaya baﬂlad›lar; Mulek ﬂehrine
varamadan Lehi’nin kendilerini yakalayaca¤›ndan korkuyorlard›; çünkü yürümekten bitkin
düﬂmüﬂlerdi ve Lehi’nin adamlar› ise dinçti.
29 ﬁimdi Lamanl›lar, Moroni’nin ordusuyla arkalar›nda oldu¤unu bilmiyorlard›; ve tek
korkular› Lehi ve adamlar›yd›.
30 ﬁimdi Lehi ise Moroni ve
ordusuyla karﬂ›laﬂmadan önce
onlara yetiﬂmek istemiyordu.
31 Ve öyle oldu ki fazla geri
çekilemeden Lamanl›lar’›n etraf› Nefililer taraf›ndan sar›ld›; bir
yanda Moroni’nin adamlar›, di¤er yanda ise Lehi’nin adamlar›
vard›; onlar›n hepsi dinçti ve
kuvvetleri tam yerindeydi; oysa
Lamanl›lar epeyce yol yürüdüklerinden bitkin vaziyetteydiler.
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32 Ve Moroni, adamlar›na savaﬂ silahlar›n› teslim edinceye
kadar Lamanl›lar’›n üzerine sald›rmalar›n› emretti.
33 Ve öyle oldu ki onlar›n lideri
olan, ayr›ca Zoram soyundan
gelen Yakup (ve kendisi baﬂ e¤mez bir ruha sahip oldu¤undan)
Lamanl›lar’› Moroni’ye karﬂ›
büyük bir h›rsla savaﬂmalar›
için ileri sürdü.
34 Moroni yollar› üzerinde oldu¤undan, bu yüzden Yakup
onlar› öldürüp Mulek ﬂehrinin
yolunu açmaya kararl›yd›. Fakat
iﬂte, Moroni ile adamlar› onlardan daha güçlüydü; bu nedenle
Lamanl›lar’a yol vermediler.
35 Ve öyle oldu ki her iki
tarafta çok ﬂiddetli bir ﬂekilde
çarp›ﬂt› ve iki tarafta da ölenlerin say›s› çoktu; evet ve
Moroni yaraland› ve Yakup ise
öldürüldü.
36 Ve Lehi güçlü adamlar›yla
onlar› arkadan o kadar büyük
bir hiddetle s›k›ﬂt›rm›ﬂt› ki arkada bulunan Lamanl›lar savaﬂ
silahlar›n› b›rakt›lar; ve geri
kalanlar ise büyük bir ﬂaﬂk›nl›k
içinde nereye gideceklerini ya
da sald›r›p sald›rmayacaklar›n› bilemediler.
37 ﬁimdi Moroni onlar›n ﬂaﬂk›nl›¤›n› görünce, onlara: “Savaﬂ
silahlar›n›z› getirip teslim ederseniz, iﬂte biz de kan›n›z› dökmekten vazgeçece¤iz” dedi.
38 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
bu sözleri iﬂitince, sa¤ kalan
baﬂkomutanlar›n›n hepsi gelip
savaﬂ silahlar›n› Moroni’nin
ayaklar› önüne att›lar ve adamlar›na da ayn› ﬂeyi yapmalar›n›
emrettiler.
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39 Fakat iﬂte, içlerinden pek
ço¤u silahlar›n› teslim etmek
istemedi; ve k›l›çlar›n› b›rakmak
istemeyenler yakalan›p ba¤land›; ve savaﬂ silahlar› ellerinden
al›nd›; ve kardeﬂleriyle birlikte
Bolluk ülkesine yürümeye mecbur edildiler.
40 Ve ﬂimdi tutsak al›nanlar›n
say›s› öldürülenlerin say›s›ndan daha fazlayd›; evet, her iki
tarafta ölenlerin say›s›ndan
daha çoktu.
53. BÖLÜM
Lamanl› esirler Bolluk ﬂehrinin
güçlendirilmesinde kullan›l›r —
Nefililer’in aras›ndaki ayr›l›klar
Lamanl›lar’›n zaferlerine katk›da
bulunur — Helaman, Ammon halk›n›n iki bin delikanl›s›n› emri
alt›na al›r. m.ö. tahminen 64–63
y›llar›.
Ve öyle oldu ki Lamanl› esirlerin baﬂ›na muhaf›zlar diktiler
ve zorla götürüp onlara kendi
ölülerini, evet ve ayr›ca öldürülmüﬂ olan Nefililer’in ölülerini de gömdürttüler; ve iﬂlerini yaparken gözetlemeleri için
Moroni onlar›n baﬂ›na adamlar
koydu.
2 Ve Moroni Lehi’yle birlikte
Mulek ﬂehrine gidip ﬂehrin kumandas›n› eline geçirdi ve kumanday› Lehi’ye devretti. ﬁimdi
iﬂte, bu Lehi Moroni’nin girmiﬂ
oldu¤u savaﬂlar›n hemen hemen hepsinde onun yan›nda bulunmuﬂ biriydi; ve Moroni gibi
bir insand›; ve ikisi de birbirlerinin güvenli¤inden dolay› büyük
sevinç duyard›; evet, ikisi de
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birbirlerini çok severlerdi ve
bütün Nefi halk› da onlar› çok
severdi.
3 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
kendi ölülerini ve ayr›ca Nefililer’in ölülerini gömmeyi bitirdikten sonra Bolluk ülkesine
geri gönderildiler; ve Moroni’nin emri üzerine Teyankum
onlar› çal›ﬂt›rmaya baﬂlay›p ülkenin, daha do¤rusu Bolluk
ﬂehrinin etraf›nda bir hendek
kazd›rd›.
4 Ve onlara hende¤in iç taraf›nda a¤açtan bir siper yapt›rd›;
ve hendekten ç›kar›lan topra¤›
ise a¤aç siperlerinin önüne y›¤d›lar; ve böylece Bolluk ﬂehrinin
etraf›n› çok yüksek a¤aç kütükler ve toprakla çevreleyen sa¤lam bir hisar inﬂa ettirinceye
dek Lamanl›lar’› çal›ﬂt›rd›lar.
5 Ve bu ﬂehir art›k çok kuvvetli bir kale olmuﬂtu ve bu ﬂehirde
Lamanl› esirleri, evet, hatta onlar› kendi elleriyle yapmak zorunda kald›klar› duvarlar›n
içinde tuttular. ﬁimdi Moroni
onlar› çal›ﬂt›rmak zorundayd›;
çünkü onlar› çal›ﬂ›rken gözalt›nda tutmak kolayd›; ve Lamanl›lar’a sald›raca¤› zaman
birliklerinin hepsini kullanmak
istiyordu.
6 Ve öyle oldu ki Moroni böylece Lamanl›lar’›n en büyük
ordular›ndan birine karﬂ› zafer
kazanarak Lamanl›lar’›n Nefi
ülkesindeki en kuvvetli kalelerinden biri olan Mulek ﬂehrini
ele geçirmiﬂti; ve böylece, esirlerini muhafaza edebilmek için
bir kale daha inﬂa ettirdi.
7 Ve öyle oldu ki o y›l Lamanl›lar’la bir daha savaﬂ yapmaya
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kalk›ﬂmad›; ancak adamlar›n›
çal›ﬂt›r›p onlara savaﬂ haz›rl›¤›
yapt›rd›, evet ve Lamanl›lar’dan
korunmak için istihkâmlar haz›rlatt›, evet ve onlar› kendi kad›nlar›n› ve çocuklar›n› k›tl›ktan
ve s›k›nt›dan kurtarmak ve
ordular›na yiyecek temin edebilmek için çal›ﬂt›rd›.
8 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Nefililer’in aras›nda ayr›l›klara yol
açan baz› entrikalardan dolay›
Moroni’nin bulunmad›¤› bir
anda, güneyde bat› denizi k›y›s›nda bulunan Lamanl› ordular› Nefililer’den baz› topraklar›
ele geçirmiﬂlerdi, evet, öyle ki
ülkenin bu bölgesinde bulunan
Nefililer’in ﬂehirlerinin ço¤unu
ele geçirmiﬂlerdi.
9 Ve böylece aralar›nda ç›kan
kötülükler yüzünden, evet,
kendi aralar›nda ç›kan anlaﬂmazl›klar ve entrikalar yüzünden düﬂebilecekleri en tehlikeli
duruma düﬂmüﬂlerdi.
10 Ve ﬂimdi iﬂte, aslen Lamanl› olan Ammon halk› hakk›nda
söyleyece¤im birkaç sözüm var;
onlar Ammon ve kardeﬂlerinin
arac›l›¤›yla, yani Tanr› sözünün
ve gücünün sayesinde Rab’be
döndürülmüﬂlerdi; ve onlar
Zarahemla ülkesine getirilmiﬂlerdi; ve o zamandan beri her
zaman Nefililer taraf›ndan
korundular.
11 Ve ettikleri yemin nedeniyle kardeﬂlerine karﬂ› silaha sar›lmalar› engellenmiﬂti; çünkü
bir daha kan dökmeyeceklerine
dair yemin etmiﬂlerdi ve yeminlerine göre öleceklerdi; evet,
Ammon ve kardeﬂlerinin onlara
gösterdi¤i merhamet ve büyük
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sevgi olmasayd›, kardeﬂlerinin
eline düﬂmeye raz› olacaklard›.
12 Ve iﬂte bu yüzden Zarahemla ülkesine getirildiler;
ve Nefililer taraf›ndan daima
korundular.
13 Fakat öyle oldu ki Nefililer’in kendileri için at›ld›klar›
tehlikeleri, çektikleri onca s›k›nt›
ve zorlu¤u görünce, üzülüp
onlara ac›d›lar ve vatanlar›n›
savunmak için silaha sar›lmak
istediler.
14 Fakat iﬂte, savaﬂ silahlar›na
sar›lmak üzereyken Helaman
ve kardeﬂlerinin ikna edici
sözlerinden etkilendiler; çünkü etmiﬂ olduklar› yemini bozmak üzereydiler.
15 Ve Helaman böyle davran›rlarsa ruhlar›n› kaybetmelerinden korkuyordu; bu nedenle
bu antlaﬂmay› yapm›ﬂ olan herkes kardeﬂlerini o anda içinde
bulunduklar› bu tehlikeli durumda s›k›nt› çekerken seyretmeye mecbur kald›.
16 Fakat iﬂte, öyle oldu ki düﬂmanlar›na karﬂ› kendilerini savunmak için savaﬂ silahlar›na
sar›lmayacaklar›na dair antlaﬂma yapmam›ﬂ çok say›da o¤ullar› vard›; onun için eli silah tutanlar›n hepsi o zaman bir araya
gelip Nefililer ad›n› ald›lar.
17 Ve onlar, Nefililer’in özgürlü¤ü için çarp›ﬂacaklar›na, evet,
canlar› pahas›na da olsa vatan›
savunacaklar›na dair bir antlaﬂma yapt›lar; evet, hatta özgürlüklerinden asla vazgeçmeyeceklerine, her koﬂul alt›nda
Nefililer’i ve kendilerini tutsakl›ktan korumak için dövüﬂeceklerine dair antlaﬂma yapt›lar.
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18 ﬁimdi iﬂte, o gençlerden iki
bin tanesi bu antlaﬂmaya girip
vatanlar›n› savunmak için savaﬂ silahlar›n› ald›lar.
19 Ve ﬂimdi iﬂte, o ana dek
Nefililer için asla bir engel
oluﬂturmam›ﬂlard›; ﬂimdi bu dönemde onlara çok büyük destek
oldular; çünkü savaﬂ silahlar›n›
al›p Helaman’›n liderleri olmas›n› istediler.
20 Ve onlar›n hepsi gençti; ve
onlar cesaret ve ayn› zamanda
kuvvet ve canl›l›kta yi¤itlerin
yi¤idiydiler; ama iﬂte, hepsi bu
kadar de¤il, kendilerine ne emanet edilirse edilsin, her zaman
güvenilecek insanlard›.
21 Evet, onlar do¤ru ve a¤›rbaﬂl› insanlard›; çünkü onlara
Tanr›’n›n emirlerini yerine
getirmeleri ve O’nun önünde
do¤rulukla yürümeleri ö¤retilmiﬂti.
22 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Helaman iki bin genç askerinin baﬂ›nda, güneyde bat› denizinin
yan›ndaki ülke s›n›r›nda oturan
halk›n yard›m›na koﬂmak için
yürüyüﬂe geçti.
23 Ve Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin yirmi sekizinci y›l› böylece sona erdi.
54. BÖLÜM
Ammoron ve Moroni esir de¤iﬂtirmek için pazarl›k ederler—Moroni
Lamanl›lar’›n geri çekilmesini ve
cani sald›r›lar›n› kesmelerini ister
—Ammoron Nefililer’in silahlar›n›
b›rakmalar›n› ve Lamanl›lar’a bo yun e¤melerini talep eder. m.ö.
tahminen 63 y›l›.
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Ve öyle oldu ki hakimler yönetiminin yirmi dokuzuncu y›l›n›n
baﬂlar›nda Ammoron Moroni’ye bir haber yollayarak esirlerin
de¤iﬂtirilmesini istedi.
2 Ve öyle oldu ki Moroni bu
iste¤i büyük bir sevinçle karﬂ›lad›; çünkü Lamanl› tutsaklara
verdikleri yiyecekle kendi halk›n› beslemek istiyordu; ve ayr›ca
ordusunu kuvvetlendirmek için
kendi halk›n› istiyordu.
3 ﬁimdi Lamanl›lar birçok kad›n ve çocu¤u esir alm›ﬂlard›
ve Moroni’nin esirleri ya da
Moroni’nin alm›ﬂ oldu¤u esirler
aras›nda tek bir kad›n ve çocuk
bulunmuyordu; bu nedenle
Moroni Lamanl›lar’dan mümkün oldu¤u kadar çok Nefili
esiri geri alabilmek için bir savaﬂ hilesi düﬂündü.
4 Bu nedenle Moroni bir mektup yazarak bunu kendisine
mektup getiren Ammoron’un
hizmetkâr› ayn› adamla gönderdi. ﬁimdi Ammoron’a yaz›p
söyledi¤i sözler ﬂunlard›r:
5 ‹ﬂte, Ammoron, halk›ma karﬂ›
açt›¤›n, daha do¤rusu kardeﬂinin onlara karﬂ› açm›ﬂ oldu¤u
ve onun ölümünden sonra senin
hâlâ sürdürmeye kararl› oldu¤un bu savaﬂ hakk›nda sana
birkaç ﬂey yaz›yorum.
6 ‹ﬂte, size Tanr›’n›n adaleti
hakk›nda ve tövbe edip ordular›n›z› kendi topraklar›n›za ya
da Nefi ülkesi olan sahip oldu¤unuz topraklara geri çekmedi¤iniz sürece, baﬂ›n›z›n üzerinde as›l› duran Tanr›’n›n her
ﬂeye gücü yeten öfkesinin k›l›c›
hakk›nda birkaç ﬂey anlatmak
istiyorum.
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7 Evet, e¤er bu sözleri dinleyecek kadar gücün olsayd›, bunlar› sana anlat›rd›m; evet, tövbe
edip kanl› amaçlar›n›zdan vazgeçmezseniz ve ordular›n›zla
kendi topraklar›n›za geri dönmezseniz, senin ve kardeﬂin gibi
cana k›ym›ﬂ katilleri yutmaya
haz›r bekleyen o korkunç cehennemden sana söz etmek isterim.
8 Fakat sen bu ﬂeyleri daha
önce reddedip Rab’bin halk›na
karﬂ› savaﬂt›¤›n için, yine ayn›
ﬂeyleri yapaca¤›n› tahmin edebiliyorum.
9 Ve ﬂimdi iﬂte, biz sizleri karﬂ›lamaya haz›r›z; evet ve amaçlar›n›zdan vazgeçmezseniz, iﬂte,
reddetti¤iniz o Tanr›’n›n gazab›n› tamamen yok oluncaya kadar
üzerinize çekeceksiniz
10 Fakat geri çekilmeyecek
olursan›z, Rab’bin yaﬂad›¤› nas›l gerçekse, ordular›m›z üzerinize gelecek ve çok yak›nda
ölümle ziyaret edileceksiniz;
çünkü ﬂehirlerimizi ve topraklar›m›z› size b›rakmayaca¤›z;
evet ve dinimizi ve Tanr›’m›z›n
davas›n› savunaca¤›z.
11 Fakat iﬂte, bana öyle geliyor ki bunlardan sana boﬂuna
söz ediyorum; baﬂka bir deyiﬂle, senin bir cehennem çocu¤u
oldu¤unu varsay›yorum; bu
yüzden mektubuma son verirken bir esir karﬂ›l›¤›nda bir
adam›, kar›s›n› ve çocuklar›n›
b›rakma ﬂart›n› kabul etmezsen, esir de¤iﬂtirmeyece¤imi
sana bildirmek istiyorum; e¤er
bu durumu kabul edersen, esir
de¤iﬂtiririm.
12 Ve iﬂte, e¤er bunu yapmazsan, ordular›mla üzerinize
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yürüyece¤im; evet, hatta kad›nlar›m› ve çocuklar›m› bile silahland›raca¤›m ve üzerinize
gelece¤im; ve sizin peﬂinizden
ta ülkenize kadar, bizim ilk
miras›m›z olan ülkeye kadar
gelece¤im; evet ve kana karﬂ›
kan dökülecek, evet, cana karﬂ›
can al›nacak; ve yeryüzünden
silinip kökünüz kuruyuncaya
kadar sizinle savaﬂaca¤›m.
13 ‹ﬂte, benim ve halk›m›n öfkesi burnumuzda! Siz bizi öldürmeye çal›ﬂt›n›z ve biz ise
sadece kendimizi savunmaya
çal›ﬂt›k. Fakat iﬂte, bizi tekrar
öldürmeye kalk›ﬂ›rsan›z, biz de
sizi öldürmeye çal›ﬂaca¤›z; evet
ve ülkemizi, ilk miras›m›z olan
ülkeyi geri alaca¤›z.
14 ﬁimdi mektubumu burada
bitiriyorum. Ben Moroni’yim;
Nefili halk›n›n bir lideriyim.
15 ﬁimdi öyle oldu ki Ammoron bu mektubu al›nca öfkelenip
Moroni’ye baﬂka bir mektup
yazd›; ve onun yaz›p söyledi¤i
sözler ﬂunlard›r:
16 Ben Lamanl›lar’›n kral›
Ammoron’um; öldürdü¤ünüz
Amalikiya’n›n kardeﬂiyim. ‹ﬂte
onun kan›n›n intikam›n› sizden
alaca¤›m; evet ve ordular›mla
üzerinize gelece¤im, çünkü
sizin tehditlerinizden korkmuyorum.
17 Çünkü iﬂte, atalar›n›z kardeﬂlerine karﬂ› öyle büyük bir
haks›zl›k ettiler ki onlar›n hakk›
olmas›na ra¤men, yönetici olma
haklar›n› onlardan çald›lar.
18 Ve ﬂimdi iﬂte, silahlar›n›z›
b›rak›p, yönetmeye hakk› olanlar›n yönetimi alt›na girerseniz, o zaman ben de halk›ma
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silahlar›n› b›rakmalar›n› emredece¤im ve bir daha sizinle
savaﬂmayacaklar.
19 ‹ﬂte bana ve halk›ma karﬂ›
bir sürü tehdit solumuﬂsun;
ama bak, tehditlerinizden korkmuyoruz.
20 Yine de elimdeki yiyece¤i
savaﬂç›lar›ma saklayabilmek
için karﬂ›l›kl› esir de¤iﬂtirme
iste¤ini memnuniyetle kabul
edece¤im; ve biz sonsuza dek
sürecek bir savaﬂa devam edece¤iz; ya Nefililer’i yetkimiz
alt›na sokaca¤›z ya da onlar›
sonsuza dek yok edece¤iz.
21 Ve ﬂu reddetti¤imizi söyledi¤in Tanr›’ya gelince, iﬂte,
biz böyle bir varl›¤› tan›m›yoruz; siz de tan›m›yorsunuz;
fakat olur da böyle bir varl›k varsa, bildi¤imiz tek ﬂey
O’nun sizi yaratt›¤› gibi bizi
de yaratt›¤›d›r.
22 Ve e¤er öyle olur da bir
ﬂeytan ve cehennem varsa, iﬂte
Tanr›, öldürdü¤ünüz ve böyle
bir yere gitti¤ini üstü kapal›
olarak söyledi¤in kardeﬂimle
birlikte yaﬂamak üzere seni de
oraya göndermeyecek midir?
Ama iﬂte, bunlar›n sözünü bile
etmeye de¤mez.
23 Ben Ammoron’um ve atalar›n›z›n zorla Yeruﬂalem’den
ç›kard›klar› Zoram’›n soyundan
geliyorum.
24 Ve iﬂte ﬂimdi, ben cesur bir
Lamanl›’y›m; iﬂte, bu savaﬂ onlar›n u¤rad›¤› haks›zl›klar›n
öcünü almak ve onlar›n yönetim
haklar›n› ele geçirip korumak
üzere baﬂlam›ﬂt›r; ve Moroni’ye
yazd›¤›m mektubuma burada
son veriyorum.
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55. BÖLÜM
Moroni karﬂ›l›kl› esir de¤iﬂtirmeyi reddeder — Lamanl› muhaf›zlar
kand›r›l›p sarhoﬂ edilir ve Nefili
esirler serbest b›rak›l›r—Gid ﬂehri
kan dökülmeden ele geçirilir. m.ö.
tahminen 63–62 y›llar›.
ﬁimdi öyle oldu ki Moroni bu
mektubu ald›¤›nda daha da öfkelendi; çünkü Ammoron’un
bile bile herkesi aldatmaya çal›ﬂt›¤›n› biliyordu; evet, Ammoron’u Nefi halk›na karﬂ› savaﬂ
açmaya iten sebebin hakl› bir
sebep olmad›¤›n› kendisinin
bildi¤ini biliyordu.
2 Ve Moroni ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
mektubumda belirtti¤im gibi,
Ammoron amaçlar›ndan vazgeçmedi¤i sürece onunla esir
de¤iﬂtirmeyece¤im; çünkü elindeki güçten daha fazlas›na sahip
olmas›na izin veremem.
3 ‹ﬂte, Lamanl›lar’›n esir ald›¤›
halk›m› nerede tuttuklar›n› biliyorum; ve mademki Ammoron
mektubumda istemiﬂ oldu¤um
ﬂeyleri yerine getirmek istemiyor, iﬂte, sözüm do¤rultusunda
hareket edece¤im; evet, bar›ﬂ
diye yalvar›ncaya kadar aralar›nda ölüm saçaca¤›m.
4 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Moroni bu sözleri söyledikten sonra,
kendi askerleri aras›nda belki
Laman soyundan birini bulurum umuduyla bir araﬂt›rma
yapt›rd›.
5 Ve öyle oldu ki Laman ad›nda birini bulup getirdiler; ve o,
Amalikiya taraf›ndan öldürülen
kral›n hizmetkârlar›ndan biriydi.
6 ﬁimdi Moroni, Laman’a ve
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birkaç askerine Nefililer’i gözalt›nda tutan muhaf›zlar›n yan›na
gitmelerini emretti.
7 ﬁimdi Nefililer, Gid ﬂehrinde
gözalt›nda tutuluyordu; bu yüzden Moroni, Laman’› görevlendirip birkaç askerinin de onunla
beraber gitmesini emretti.
8 Ve gece oldu¤unda, Laman
Nefililer’i gözalt›nda tutan
bekçilerin yan›na gitti; ve iﬂte,
yaklaﬂt›¤›n› gören bekçiler ona
seslendiler; fakat Laman onlara: “Korkmay›n! ‹ﬂte, ben bir
Lamanl›’y›m. ‹ﬂte, Nefililer’in
elinden kaç›p kurtulduk; ve
onlar uyuyorlar; ve iﬂte, onlar›n ﬂarab›ndan biraz al›p yan›m›zda getirdik” dedi.
9 ﬁimdi bu sözleri iﬂiten Lamanl›lar onu sevinçle karﬂ›lad›lar ve ona: “Bize ﬂarab›ndan
biraz ver de içelim, yan›nda
böyle ﬂarap getirdi¤in için çok
memnun olduk; çünkü yorgunuz” dediler.
10 Fakat Laman onlara: “ﬁarab›m›z› Nefililer’e karﬂ› savaﬂmaya gidece¤imiz zamana saklayal›m” dedi. Fakat bu sözler
onlar›n ﬂarap içme arzular›n›
daha da artt›rd›.
11 Çünkü onlar: “Yorgunuz,
onun için ﬂaraptan bir yudum
alal›m; ve yak›nda Nefililer’e
karﬂ› savaﬂa gitmemiz için bize
güç verecek ﬂarap hakk›m›z nas›l olsa gönderilecek ” dediler.
12 Ve Laman onlara: “Diledi¤iniz gibi olsun!” dedi.
13 Ve öyle oldu ki ﬂaraptan
bol bol içtiler ve tad› hoﬂlar›na
gitti¤i için daha çok içtiler; ve
ﬂarap özel olarak haz›rland›¤›ndan sertti.
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14 Ve öyle oldu ki içip neﬂelendiler ve çok geçmeden hepsi
zil zurna sarhoﬂ oldu.
15 Ve ﬂimdi Laman ile adamlar› onlar›n hepsinin sarhoﬂ
olup derin bir uykuya dald›klar›n› görünce, Moroni’nin yan›na
dönüp olan biten her ﬂeyi ona
anlatt›lar.
16 Ve ﬂimdi her ﬂey Moroni’nin planlad›¤› gibi olmuﬂtu.
Ve Moroni adamlar›n› savaﬂ
silahlar›yla haz›rlad› ve Lamanl›lar sarhoﬂ olup derin
derin uyurken Gid ﬂehrine geldi; ve içeri esirlere savaﬂ silahlar› att›lar, öyle ki esirlerin
hepsi silahland›.
17 Evet, Moroni esirlerin hepsini silahland›r›rken, onlar›n
han›mlar›na ve eli silah tutan
çocuklar›na da silah verildi; ve
bütün her ﬂey büyük bir sessizlik içinde olup bitti.
18 Ancak Lamanl›lar’› uyand›rm›ﬂ olsalard›, iﬂte onlar sarhoﬂtu
ve Nefililer onlar› öldürebilirdi.
19 Fakat iﬂte, Moroni’nin iste¤i bu de¤ildi; adam öldürmekten veya kan dökmekten hoﬂlanmazd›; onu sevindiren ﬂey
halk›n› y›k›mdan kurtarmakt›;
ve bu yüzden haks›zl›k olur
düﬂüncesiyle Lamanl›lar’a sald›r›p onlar› sarhoﬂken öldürmek istemedi.
20 Nas›l olsa amac›na ulaﬂm›ﬂt›; çünkü ﬂehrin surlar› içinde bulunan Nefili esirleri silahland›rm›ﬂt› ve surlar›n içinde
bulunan bu bölümleri ele geçirebilmeleri için onlara gereken
gücü sa¤lam›ﬂt›.
21 Ve Moroni ondan sonra
yan›ndaki adamlar› biraz geri
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çekerek Lamanl› ordular›n›n
etraf›n› sarmalar›n› emretti.
22 ﬁimdi iﬂte bunlar›n hepsi
gece vakti yap›ld›; öyle ki Lamanl›lar sabahleyin uyand›klar›nda d›ﬂar›da Nefililer taraf›ndan sar›lm›ﬂ olduklar›n› ve
içeride de esirlerinin silahland›r›lm›ﬂ oldu¤unu gördüler.
23 Ve böylece Nefililer’in kendilerinden daha güçlü oldu¤unu gördüler; ve bu koﬂullarda
Nefililer’le savaﬂman›n pek
ak›ll›ca bir iﬂ olmayaca¤›n› düﬂündüler; bu nedenle baﬂkomutanlar› askerlerinin savaﬂ
silahlar›n› b›rakmalar›n› istedi
ve toplad›klar› silahlar› getirip
Nefililer’in ayaklar› önüne att›lar ve merhamet dilediler.
24 ﬁimdi iﬂte, Moroni’nin iste¤i
de buydu. Onlar› esir al›p ﬂehri
ele geçirdi ve Nefili olan esirlerin hepsinin serbest b›rak›lmas›n› emretti; ve onlar Moroni’nin
ordusuna kat›ld›lar ve onun
ordusunu çok güçlendirdiler.
25 Ve öyle oldu ki Moroni esir
ald›¤› Lamanl›lar’› Gid ﬂehrinin
çevresinde bulunan istihkâmlar› sa¤lamlaﬂt›rmak için çal›ﬂt›rmaya baﬂlad›.
26 Ve öyle oldu ki Gid ﬂehrini
istedi¤i gibi kuvvetlendirdikten
sonra, esirlerini Bolluk ﬂehrine
ald›rd›; ve bu ﬂehri de çok güçlü bir kuvvetle korudu.
27 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n çevirdi¤i tüm dolaplara
ra¤men, Nefililer ald›klar› esirlerin hepsini korumay› bilip
hiç kimseyi ellerinden kaç›rmad›lar; ve ayn› zamanda geri
ald›klar› topraklar› ve üstünlüklerini korudular.
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28 Ve öyle oldu ki Nefililer
yeniden galip gelmeye ve hak
ve ayr›cal›klar›n› geri almaya
baﬂlad›lar.
29 Lamanl›lar geceleyin birçok kez onlar›n etraf›n› sarmaya çal›ﬂt›larsa da bu giriﬂimleri
sonunda pek ço¤u esir düﬂtü.
30 Ve zehirleyerek ya da sarhoﬂ
edip öldürmek için Nefililer’e
kendi ﬂaraplar›ndan içirmeyi
pek çok kez denediler.
31 Fakat iﬂte, Nefililer bu zor
günlerinde Tanr›lar› Rab’bi hat›rlamakta a¤›r davranmad›lar.
Onlar›n tuzaklar›na düﬂmediler;
evet, ilk önce Lamanl› esirlerden
bir kaç›na vermeden, onlar›n
ﬂarab›ndan içmediler.
32 Ve aralar›nda kimseye zehir
verilmemesi için böyle tedbirli
hareket ediyorlard›; çünkü onlar›n ﬂaraplar› Lamanl› birini
zehirlerse, Nefili birini de zehirleyecekti; ve bütün içkilerini
böyle denediler.
33 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Moroni’nin Moriyanton ﬂehrine
sald›r›ya geçmek üzere haz›rl›k
yapmas› gerekiyordu; çünkü
iﬂte, Lamanl›lar kendi emekleriyle Moriyanton ﬂehrini öyle
istihkâm etmiﬂlerdi ki buras›
güçlü bir kale olmuﬂtu.
34 Ve bu ﬂehre durmadan yeni
kuvvetler ve ayr›ca yeni malzemeler getiriyorlard›.
35 Ve Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin yirmi dokuzuncu y›l› böylece sona erdi.
56. BÖLÜM
Helaman, Moroni’ye bir mektup
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göndererek Lamanl›lar’la yapt›klar› savaﬂ›n durumunu anlat›r —
Antipus ve Helaman Lamanl›lar’a
karﬂ› büyük bir zafer kazan›rlar —
Helaman’›n iki bin delikanl› o¤lu
mucizevi bir güçle savaﬂ›r ve hiçbiri ölmez. 1. ayet m.ö. tahminen
62 y›l›, 2–19 ayetler m.ö. tahminen 66 y›l› ve 20–57 ayetler m.ö.
tahminen 65–64 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki hakimler
yönetiminin otuzuncu y›l›n›n
baﬂlar›nda, birinci ay›n ikinci
gününde Moroni Helaman’dan
ülkenin o bölgesinde bulunan
halk›n durumunu anlatan bir
mektup ald›.
2 Ve onun yaz›p söyledi¤i
sözler ﬂunlard›r: Benim hem
Rab’de, hem de savaﬂ s›k›nt›lar›m›zda yürekten sevdi¤im
kardeﬂim Moroni; iﬂte, sevgili
kardeﬂim, ülkenin bu bölgesindeki savaﬂ›m›zla ilgili sana
söyleyeceklerim var.
3 ‹ﬂte Ammon’un Nefi ülkesinden getirdi¤i bu insanlar›n
o¤ullar›ndan iki bin tanesi —
ﬂimdi onlar›n atam›z Lehi’nin
büyük o¤lu Laman’›n soyundan geldi¤ini biliyorsun.
4 ﬁimdi onlar›n gelenekleri
ya da inançs›zl›klar› konusunda uzun uzun anlatmama gerek yok; zira bütün bunlar› biliyorsun —
5 Bu yüzden sana ﬂu kadar›n›
söyleyeyim ki bu gençlerden
iki bini savaﬂ silahlar›n› al›p benim liderleri olmam› istediler;
ve biz vatan›m›z› savunmak için
ilerledik.
6 Ve ﬂimdi sen onlar›n babalar›n›n kan dökmek amac›yla
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kardeﬂlerimize karﬂ› savaﬂ silah› kald›rmayaca¤›z diye yapt›klar› antlaﬂmay› da biliyorsun.
7 Fakat yirmi alt›nc› y›lda, onlar kendileri için katland›¤›m›z
ac› ve s›k›nt›lar› gördüklerinde
yapt›klar› antlaﬂmay› bozup bizi
savunmak için savaﬂ silahlar›na sar›lmaya haz›rd›lar.
8 Fakat yapm›ﬂ olduklar› bu
antlaﬂmay› bozmalar›na izin
vermedim; zira ettikleri yemini
tutmalar› nedeniyle Tanr›’n›n
bizi kuvvetlendirece¤ine, öyle
ki daha fazla ac› çekmeyece¤imize inan›yordum.
9 Fakat iﬂte, çok sevinece¤imiz
bir ﬂey oldu. Çünkü iﬂte, yirmi
alt›nc› y›l içinde, ben Helaman
bu iki bin genç adam›n baﬂ›nda
ülkenin bu bölgesindeki halk›n
üzerine lider olarak atam›ﬂ oldu¤un Antipus’a yard›m etmek
için Yahudiye ﬂehrine yürüdüm.
10 Ve iki bin o¤lumu (zira onlar o¤ullar denmeye lay›kt›r)
Antipus’un ordusuyla birleﬂtirdim; Antipus gelen bu yard›ma
çok sevindi; çünkü iﬂte, Lamanl›lar’›n kuvvetleri adamlar›m›zdan pek ço¤unu öldürmüﬂ
olduklar›ndan Antipus’un ordusu Lamanl›lar taraf›ndan
azalt›lm›ﬂt›; bu yüzden yas tutmam›z gerekir.
11 Ancak bize teselli veren
nokta ﬂudur ki onlar vatanlar›
ve Tanr›’lar› u¤runa ölmüﬂlerdir; evet ve onlar mutludur.
12 Ve Lamanl›lar’›n elinde
çok say›da esir bulunuyordu;
bu esirlerin hepsi komutand›r;
çünkü onlar›n d›ﬂ›nda hiç kimseyi sa¤ b›rakmad›lar. Ve e¤er
öldürülmemiﬂlerse, onlar›n ﬂu
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an Nefi ülkesinde olduklar›n›
san›yoruz.
13 Ve ﬂimdi Lamanl›lar’›n
onca cesur adam›m›z›n kan›n›
ak›tarak ele geçirmiﬂ olduklar›
ﬂehirler ﬂunlard›r:
14 Manti ülkesi veya Manti
ﬂehri ve Zeezrom ﬂehri ve Kumeni ﬂehri ve Antipara ﬂehri.
15 Ve Yahudiye ﬂehrine vard›¤›mda ellerindeki ﬂehirler
bunlard›; ve ben, Antipus’la
adamlar›n› ﬂehrin savunmas›n›
artt›rmak için var güçleriyle
çal›ﬂ›rken buldum.
16 Evet ve onlar hem ruhen
hem de bedenen çökmüﬂlerdi;
çünkü ﬂehirlerini korumak için
gündüzleri kahramanca savaﬂ›p geceleri ise çal›ﬂm›ﬂlard›; ve
böylece her türlü büyük s›k›nt›lara katlanm›ﬂlard›.
17 Ve ﬂimdi onlar burada ya
galip gelmeye ya da ölmeye
karar vermiﬂlerdi; bu yüzden
yan›mda getirdi¤im bu küçük
kuvvetin, evet, bu benim o¤ullar›m›n onlara ne denli büyük
ümit verip onlar› sevindirdi¤ini tahmin edebilirsin.
18 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar,
Antipus’un ordusunun takviye
güç ald›¤›n› görünce, Ammoron’un emriyle Yahudiye ﬂehrine yani bize karﬂ› savaﬂ açmalar› engellendi.
19 Ve böylece biz Rab’bin lütfuna erdik; çünkü bu zay›f halimizde bize sald›racak olsalard›,
belki de ufac›k ordumuzu yok
edeceklerdi; ancak böylece kurtulmuﬂ olduk.
20 Ammoron, alm›ﬂ olduklar›
bu ﬂehirleri korumalar› emrini verdi. Ve yirmi alt›nc› y›l
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böylece sona erdi. Ve yirmi yedinci y›l›n baﬂ›nda kendimizi ve
ﬂehrimizi savunmaya haz›rd›k.
21 ﬁimdi, Lamanl›lar’›n bize
sald›rmalar›n› arzu ediyorduk;
çünkü kendi kalelerindeyken
onlara sald›rmak istemiyorduk.
22 Ve öyle oldu ki gece veya
gündüz Lamanl›lar bizi atlat›p
kuzeydeki di¤er ﬂehirlerimize
sald›r›ya geçmesin diye onlar›n
hareketlerini izlemek üzere çevreye casuslar yerleﬂtirdik.
23 Çünkü bu ﬂehirlerde oturanlar›n onlara karﬂ› direnecek
yeterli gücü olmad›¤›n› biliyorduk; bu nedenle, bizi geçecek olurlarsa onlara arkalar›ndan sald›rmak istiyorduk ve
böylece önden sald›r›ya u¤rad›klar› ayn› anda biz de onlar›
arkadan durduracakt›k. Onlar›
yenebilece¤imizi hesap ediyorduk; fakat iﬂte, umdu¤umuzu
bulamad›k.
24 Yeteri kadar kuvvetli olamamaktan ve yenik düﬂmekten
korktuklar› için ne ordular›n›n
tamam›yla ne de ordular›n›n
bir bölümüyle yan›m›zdan geçmeye cesaret edemediler.
25 Zarahemla ﬂehrine yürümeye cesaret edemedikleri gibi
Sidon kayna¤›ndan geçip Nefiha ﬂehrine gitmeye de cesaret
edemediler.
26 Ve böylece, alm›ﬂ olduklar›
bu ﬂehirleri kendi kuvvetleriyle korumaya kararl›yd›lar.
27 Ve ﬂimdi öyle oldu ki bu
y›l›n ikinci ay›nda, bu iki bin
o¤lumun babalar› bize büyük
miktarda erzak getirdiler.
28 Ve bunun yan› s›ra Zarahemla ülkesinden bize iki bin
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adam gönderildi. Ve böylece
biz on bin adamla ve onlar için
ve onlar›n eﬂleri ve çocuklar›
için gönderilmiﬂ erzaklar›m›zla haz›r bekliyorduk.
29 Ve kuvvetimizin her gün
böyle artt›¤›n› ve destek olarak
erzak ald›¤›m›z› gören Lamanl›lar korkmaya baﬂlad›lar ve
erzak ve kuvvet al›ﬂ›m›z› belki
durdururuz düﬂüncesiyle ani
sald›r›lara baﬂlad›lar.
30 ﬁimdi Lamanl›lar’›n bu durumdan rahats›zl›k duymaya
baﬂlad›klar›n› görünce onlar›
etkilemek için bir hile düzenlemek istedik; bu yüzden Antipus
küçük o¤ullar›mla ç›k›p güya
yak›ndaki bir ﬂehre erzak götürüyormuﬂuz gibi komﬂu ﬂehre
yürüyüﬂe geçmemizi emretti.
31 Ve Antipara ﬂehrinin yak›n›ndan geçerek güya ileride deniz kenar›ndaki ﬂehre gidiyormuﬂuz gibi hareket edecektik.
32 Ve öyle oldu ki yan›m›zda
erzak taﬂ›yormuﬂ gibi bu ﬂehre
gitmek üzere yürüyüﬂe geçtik.
33 Ve öyle oldu ki Antipus ordusunun bir bölümünü ﬂehri
savunmak üzere b›rak›p öbür
bölümüyle yürüyüﬂe geçti.
Fakat ben küçük ordumla ilerleyip Antipara ﬂehrine yaklaﬂ›ncaya kadar yola ç›kmad›.
34 Ve ﬂimdi, Lamanl›lar’›n
en kuvvetli, evet, en büyük ordusu Antipara ﬂehrine yerleﬂtirilmiﬂti.
35 Ve öyle oldu ki casuslar›ndan haber al›r almaz ordular›yla ç›k›p üzerimize geldiler.
36 Ve öyle oldu ki onlar›n
önünden kuzeye do¤ru kaçt›k.
Ve böylece Lamanl›lar’›n en
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kuvvetli ordusunu arkam›zdan
çekmiﬂ olduk.
37 Evet, onlar› oldukça uzaklaﬂt›rm›ﬂt›k, öyle ki Antipus’un
ordusunun tüm güçleriyle peﬂlerinden geldi¤ini görünce ne
sa¤a ne de sola döndüler; fakat
dümdüz arkam›zdan gelmeye
devam ettiler ve biz onlar›n
amac›n›n Antipus onlara yetiﬂmeden bizi yakalay›p öldürmek
oldu¤unu san›yoruz; ve bunu
halk›m›z taraf›ndan sar›lmamak
için yap›yorlard›.
38 Ve ﬂimdi tehlikede oldu¤umuzu gören Antipus ordusunun yürüyüﬂünü h›zland›rd›.
Fakat iﬂte gece olmuﬂtu; bu nedenle bizi yakalayamad›lar,
Antipus da onlara yetiﬂemedi;
onun için geceyi geçirmek üzere kamp kurduk.
39 Ve öyle oldu ki ﬂafak sökmeden önce, iﬂte, Lamanl›lar peﬂimize düﬂmüﬂtü. ﬁimdi onlarla
savaﬂacak kadar güçlü de¤ildik;
evet, küçük o¤ullar›m›n onlar›n
eline düﬂmesine izin veremezdim; bu nedenle çöle do¤ru yürüyüp yolumuza devam ettik.
40 ﬁimdi çevreleri sar›l›r korkusuyla ne sa¤a ne de sola dönmeye cesaret edemiyorlard›;
ben de sa¤a ya da sola dönmek
istemiyordum; beni yakalad›klar›nda onlara karﬂ› koyamayaca¤›m›z için bizi öldürüp kaçacaklar diye korkuyordum; ve
böylece bütün gün karanl›k
çökene dek çölün derinliklerine kaçt›k.
41 Ve öyle oldu ki tekrar gün
a¤ard›¤›nda Lamanl›lar’›n üzerimize geldi¤ini görüp önlerinden kaçt›k.
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42 Fakat öyle oldu ki çok geçmeden peﬂimizi b›rak›p durdular; ve bu yedinci ay›n üçüncü
gününün sabah›nda oldu.
43 Ve ﬂimdi Antipus’un onlara yetiﬂip yetiﬂmedi¤ini bilmiyorduk. Ancak adamlar›ma:
“‹ﬂte, geri dönüp tuzaklar›na
düﬂelim diye mi durdular bunu
bilmiyoruz!
44 “Bunun için siz ne dersiniz
o¤ullar›m, onlara karﬂ› savaﬂmaya gider misiniz?” dedim.
45 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂim
Moroni sana derim ki ben böyle büyük bir cesareti asla görmedim, hay›r, bütün Nefililer’in
aras›nda bile böyle cesarete
rastlamad›m.
46 Çünkü ben onlar› her zaman o¤ullar›m diye ça¤›rd›¤›m
gibi (çünkü hepsi de çok gençti)
onlar da bana: “Baba, iﬂte Tanr›m›z bizimledir ve bizim öldürülmemize izin vermeyecektir;
o halde kalk gidelim; e¤er kardeﬂlerimiz bizi rahat b›raksalard› onlar› katletmek istemezdik;
bu yüzden Antipus’un ordusu
onlara yenik düﬂmeden haydi
gidelim” dediler.
47 ﬁimdi onlar o zamana dek
hiç savaﬂmam›ﬂlard›; yine de
ölümden korkmuyorlard›; ve
kendi canlar›ndan daha çok atalar›n›n özgürlü¤ünü düﬂünüyorlard›; evet, anneleri onlara
ﬂüphe etmezlerse Tanr›’n›n kendilerini kurtaraca¤›n› ö¤retmiﬂti.
48 Ve onlar annelerinin sözlerini bana uzun uzun anlatarak:
“Annelerimizin bunu bildi¤ine
ﬂüphemiz yoktur” dediler.
49 Ve öyle oldu ki ben,
iki binimle peﬂimizden gelen
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Lamanl›lar’la savaﬂmak üzere
geri döndüm. Ve ﬂimdi iﬂte,
Antipus’un ordular› onlara yetiﬂmiﬂ ve korkunç bir savaﬂ
baﬂlam›ﬂt›.
50 K›sa bir sürede çok uzun
mesafe yürüdükleri için yorgun
düﬂen Antipus’un ordusu neredeyse Lamanl›lar’›n eline düﬂmek üzereydi; ve e¤er ben iki
binimle geri dönmemiﬂ olsayd›m amaçlar›na ulaﬂacaklard›.
51 Çünkü Antipus ve onun
komutanlar›n›n pek ço¤u h›zl›
yürüyüﬂ sonunda yorgun düﬂtükleri için k›l›çtan geçirilerek
öldürülmüﬂlerdi. Dolay›s›yla
komutanlar› öldü¤ü için ﬂaﬂk›na dönen Antipus’un adamlar›
Laman›lar’›n önünden kaçmaya
baﬂlam›ﬂt›.
52 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
cesaretlenip onlar› kovalamaya
baﬂlad›lar; ve böylece Lamanl›lar büyük bir kuvvetle onlar›n
peﬂinden kovalarken, Helaman
iki biniyle onlara arkalar›ndan
sald›rd› ve onlar› büyük bir k›r›mla öldürmeye baﬂlad›; öyle
ki Lamanl›lar’›n bütün ordusu
durup Helaman’a döndü.
53 ﬁimdi Lamanl›lar’›n geri
döndü¤ünü gören Antipus
halk› adamlar›n› toplay›p tekrar Lamanl›lar’›n arkas›ndan
sald›rd›lar.
54 Ve ﬂimdi öyle oldu ki biz
Nefi halk›, yani Antipus’un
halk› ve ben iki binimle Lamanl›lar’›n etraf›n› sar›p onlar› öldürmeye baﬂlad›k; evet, öyle ki
savaﬂ silahlar›n› b›rak›p savaﬂ
esiri olarak teslim olmak zorunda kald›lar.
55 Ve ﬂimdi öyle oldu ki onlar
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bize teslim olduktan sonra, iﬂte,
benimle beraber savaﬂan gençlerin ço¤unun öldürülmüﬂ oldu¤undan korkarak onlar› sayd›m.
56 Fakat iﬂte, onlardan hiçbirinin ölmedi¤ini görünce nas›l
sevindim anlatamam; evet ve
onlar sanki Tanr›’n›n gücüyle
savaﬂm›ﬂlard›; evet, böyle mucizevi bir güçle savaﬂan insanlar hiç görülmemiﬂtir; ve öyle
büyük bir güçle Lamanl›lar’a
sald›rm›ﬂlard› ki onlar› dehﬂete
düﬂürmüﬂlerdi; ve bu yüzden
Lamanl›lar savaﬂ esiri olarak
teslim oldular.
57 Ve esirlerimiz için yerimiz
olmad›¤›ndan, onlar› Lamanl›lar’›n ordular›ndan uzak tutup
nezaret alt›nda bulundurmak
için Zarahemla ülkesine gönderdik ve onlarla birlikte Antipus’un sa¤ kalan adamlar›ndan bir
k›sm›n› da gönderdik; ve geri
kalanlar› ise al›p benim Ammonlu gençlerimle birleﬂtirdim
ve geri Yahudiye ﬂehrine do¤ru yürüyüﬂe geçtik.
57. BÖLÜM
Helaman, Antipara’y› nas›l ald›klar›n›, Kumeni ﬂehrinin teslim oluﬂunu ve daha sonra da bu ﬂehri nas›l
savunduklar›n› anlat›r—Ammonlu gençler yi¤itçe savaﬂ›rlar; hepsi
yaralanm›ﬂt›r, ama hiçbiri ölmemiﬂtir—Gid, Lamanl› esirlerin öldürülüﬂünü ve kaç›ﬂlar›n› bildirir.
m.ö. tahminen 63 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Kral Ammoron’dan bir mektup ald›m;
mektubunda e¤er ald›¤›m›z savaﬂ esirlerini teslim edersem,
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karﬂ›l›¤›nda Antipara ﬂehrini
bize b›rakaca¤›n› yaz›yordu.
2 Fakat krala bir mektup
göndererek Antipara ﬂehrini
alacak kadar yeterli gücümüz
oldu¤undan eminiz dedim; ve
bu ﬂehir karﬂ›l›¤›nda esirleri
serbest b›rak›rsak ak›ls›zca
davranm›ﬂ olaca¤›m›z› ve ald›¤›m›z esirleri sadece de¤iﬂ
tokuﬂ ﬂart›yla serbest b›rakaca¤›m›z› yazd›m.
3 Ve Ammoron önerimi reddetti; çünkü esirlerin de¤iﬂtirilmesinden yana de¤ildi; bu nedenle Antipara ﬂehrine yürümek için haz›rl›klara baﬂlad›k.
4 Ancak Antipara halk› ﬂehri
terk edip istihkâm etmek üzere
kendilerine ait baﬂka ﬂehirlere
kaçt›lar; ve böylece Antipara
ﬂehri elimize düﬂtü.
5 Ve hakimler yönetiminin
yirmi sekizinci y›l› böylece
sona erdi.
6 Ve öyle oldu ki yirmi dokuzuncu y›l›n baﬂ›nda, Zarahemla
ülkesinden ve çevre ülkelerden
erzak yard›m› ve ordumuz için
alt› bin kiﬂilik ek yard›m ald›k;
buna ilâveten Ammonlular’›n
o¤ullar›ndan altm›ﬂ tanesi a¤abeylerine, benim iki bin kiﬂilik
küçük birli¤ime kat›lmak için
geldi. Ve iﬂte ﬂimdi güçlüydük,
evet ve bize bol miktarda erzak
da getirilmiﬂti.
7 Ve öyle oldu ki Kumeni ﬂehrini korumak üzere yerleﬂtirilen
orduyla savaﬂmak istiyorduk.
8 Ve ﬂimdi iﬂte, çok geçmeden
arzumuzu nas›l gerçekleﬂtirdi¤imizi sana gösterece¤im; evet,
güçlü kuvvetlerimizle, daha
do¤rusu güçlü kuvvetlerimi-
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zin bir bölümüyle geceleyin
Kumeni ﬂehrinin etraf›n› erzak
yard›m› almalar›na az bir zaman kala sard›k.
9 Ve öyle oldu ki ﬂehrin çevresinde ordugâh kurup birçok
gece bekledik; ancak k›l›c›m›z
üzerinde uyuduk ve Lamanl›lar’›n çok defa denedikleri gibi
geceleyin üzerimize gelip bizi
öldürmelerini engellemek için
nöbetçiler diktik; ancak bunu
denedikleri her sefer onlar›n
kan› döküldü.
10 En sonunda erzaklar› geldi;
ve gece vakti ﬂehre girmek üzereydiler. Ve biz Lamanl›lar de¤il
Nefililer’dik; bu yüzden onlar›
yakalay›p erzaklar›n› ald›k.
11 Ve Lamanl›lar bekledikleri
yard›mdan bu ﬂekilde yoksun
kalmalar›na ra¤men, yine de
ﬂehri korumaya kararl›yd›lar;
dolay›s›yla bu erzaklar› al›p
Yahudiye’ye, esirlerimizi ise
Zarahemla ülkesine göndermek
zorunda kald›k.
12 Ve öyle oldu ki çok geçmeden Lamanl›lar yard›m gelece¤i
konusunda bütün umutlar›n›
yitirmeye baﬂlad›lar; bunun
üzerine ﬂehri elimize teslim
ettiler; ve böylece Kumeni ﬂehrini ele geçirme plan›m›z baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›.
13 Fakat öyle oldu ki say›ca
çok olmam›za ra¤men esirlerimiz çok fazla oldu¤undan onlar› muhafaza etmek için ya
bütün gücümüzü kullanmak
zorunda kalacak ya da onlar›
öldürecektik.
14 Çünkü iﬂte, onlar topluca
kaçmaya çal›ﬂ›yorlard›; ve taﬂla ve sopayla veya ellerine ne
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geçirirlerse onunla kavga ediyorlard›; öyle ki savaﬂ esiri olarak teslim olanlar›n iki binden
fazlas›n› öldürdük.
15 Bu nedenle onlar›n hayat›na ya son vermemiz ya da elimizde k›l›ç onlar› Zarahemla
ülkesine dek kontrol alt›nda
tutmam›z gerekiyordu; ve ayr›ca elimizdeki erzak Lamanl›lar’dan ald›¤›m›z erzaklara
ra¤men ancak kendi halk›m›za
yetecek kadard›.
16 Ve ﬂimdi bu kritik durumda, bu savaﬂ esirleri konusunda bir karara varabilmek çok
ciddi bir mesele olmuﬂtu; neyse ki onlar› Zarahemla ülkesine
göndermeye karar verdik; bunun için adamlar›m›zdan bir
bölümünü ay›rarak esirleri Zarahemla ülkesine götürmekle
görevlendirdik.
17 Fakat öyle oldu ki onlar ertesi gün döndü. Ve ﬂimdi iﬂte,
onlara esirlere ne oldu¤unu sormad›k; çünkü iﬂte Lamanl›lar
üzerimize sald›rm›ﬂt›; ve onlar
bizi Lamanl›lar’›n elinden kurtarmak için tam zaman›nda
dönmüﬂlerdi. Çünkü iﬂte, Ammoron onlara yeniden erzak
yard›m› ve ayn› zamanda kalabal›k bir ordu göndermiﬂti.
18 Ve öyle oldu ki esirlerle
gönderdi¤imiz bu adamlar Lamanl›lar’› durdurmak için tam
vaktinde yetiﬂtiler; Lamanl›lar
neredeyse bizi yeniyorlard›.
19 Fakat iﬂte, benim iki bin altm›ﬂ kiﬂilik küçük birli¤im her
ﬂeyi göze alarak dövüﬂtü; evet,
Lamanl›lar’a karﬂ› boyun e¤mediler ve kendilerine karﬂ› koyan
herkesi k›l›çtan geçirdiler.
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20 Ve ordumuzun geri kalan
bölümü Lamanl›lar’›n önünden
geri çekilmek üzereyken, iﬂte bu
iki bin altm›ﬂ kiﬂi boyun e¤meden ve y›lmadan savaﬂt›lar.
21 Evet ve onlar verilen her
emre itaat edip harfi harfine
yerine getirmeye dikkat ettiler;
evet ve onlara inançlar›na göre
verildi; ve annelerinin onlara
ö¤retti¤ini söylemiﬂ olduklar›
sözler akl›ma geldi.
22 Ve ﬂimdi iﬂte, bu büyük zaferi bu o¤ullar›ma ve esirleri
götürmek üzere seçilmiﬂ olan
bu insanlara borçluyuz; çünkü
Lamanl›lar’› yenenler onlard›;
bu yüzden Lamanl›lar, Manti
ﬂehrine geri sürüldüler.
23 Ve ﬂehrimiz Kumeni bizde
kald›; ve hepimiz k›l›çtan geçirilmemiﬂtik, ama çok kay›p
vermiﬂtik.
24 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
kaç›p gittikten sonra, yaral›
adamlar›m›n derhal ölülerin
aras›ndan al›nmas›n› emrettim
ve yaralar›n› sard›rd›m.
25 Ve öyle oldu ki benim iki
bin altm›ﬂ o¤lumdan iki yüz
tanesi kan kayb›ndan bayg›n
yat›yordu; ancak Tanr›’n›n iyili¤i sayesinde onlardan bir kiﬂinin bile can vermemesi bizi çok
ﬂaﬂ›rtt›, bütün ordumuzu da
sevince bo¤du; evet ve aralar›nda çok yara almayan bir kiﬂi
bile yoktu.
26 Ve ﬂimdi onlar›n kurtulmas›, evet, kardeﬂlerimizden bin
kiﬂi ölürken onlar›n sa¤ kalmas› bütün ordumuzu hayretler
içinde b›rakt›. Ve biz bunu hakl›
olarak Tanr›’n›n mucizevi gücüne ba¤l›yoruz. Çünkü onlar
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inanmalar› ö¤retilen her ﬂeye
can› gönülden inanm›ﬂlard› —
öyle ki adil bir Tanr› vard› ve
ﬂüphe etmeyen herkes O’nun
ola¤anüstü gücüyle korunacakt›.
27 ﬁimdi sözünü etti¤im kiﬂilerin iman› buydu; onlar gençtir ve kararl› insanlard›r; ve
onlar sürekli Tanr›’ya güvenmektedirler.
28 Ve ﬂimdi öyle oldu ki böylece yaral›lar›m›z›n yaralar›n›
sar›p çok say›da olan ölülerimizi
ve ayr›ca Lamanl›lar’›n ölülerini gömdükten sonra, iﬂte, Gid’e
Zarahemla ülkesine gitmek üzere yola ç›kard›klar› esirlere ne
oldu¤unu sorduk.
29 ﬁimdi Gid, esirleri koruma
alt›nda ülkemize götürmek üzere seçilmiﬂ olan bölü¤ün baﬂkumandan›yd›.
30 Ve ﬂimdi, Gid’in bana söyledi¤i sözler ﬂunlard›r: ‹ﬂte biz
esirlerimizle birlikte Zarahemla
ülkesine do¤ru yürümeye baﬂlad›k. Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ordugâh›n› gözetlemek
üzere gönderilen ordumuzun
casuslar›na rastlad›k.
31 Ve onlar bize ba¤›r›p: “‹ﬂte,
Lamanl›lar’›n ordular› Kumeni
ﬂehrine do¤ru yürüyorlar; ve
iﬂte, onlar›n üzerine sald›racaklar, evet ve halk›m›z› öldürecekler” dediler.
32 Ve öyle oldu ki esirlerimiz
onlar›n ba¤›r›ﬂlar›n› iﬂittiler; bu
da onlar› cesaretlendirdi; ve bize
karﬂ› ayakland›lar.
33 Ve öyle oldu ki isyan ç›kard›klar› için k›l›çlar›m›z› üzerlerine indirdik. Ve öyle oldu ki
hep birden k›l›çlar›m›z›n önüne
at›ld›lar; sonuçta onlar›n ço¤u
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öldü ve geride kalanlar ise
çemberi yar›p kaçt›lar.
34 Ve iﬂte, firar etmelerinin
ard›ndan onlar› yakalayamad›¤›m›z için h›zl› bir ﬂekilde Kumeni ﬂehrine do¤ru yürüyüﬂe
geçtik; ve iﬂte, ﬂehri savunmak
için kardeﬂlerimizin yard›m›na
tam zaman›nda yetiﬂmiﬂtik.
35 Ve iﬂte, yine düﬂmanlar›m›z›n elinden kurtulduk. Ve
Tanr›m›z›n ad› mübarek olsun!
Çünkü iﬂte, bizi kurtaran, evet,
bizim için bu büyük iﬂi yapan
O’dur.
36 ﬁimdi öyle oldu ki ben Helaman, Gid’in bu sözlerini duyunca hepimiz yok olmayal›m diye
Tanr›’n›n bizi korumakta göstermiﬂ oldu¤u iyili¤inden dolay›
içim büyük bir sevinçle doldu;
evet ve ölenlerin ruhlar›n›n
Tanr›’lar›n›n rahat›na kavuﬂmuﬂ
olduklar›na inan›yorum.
58. BÖLÜM
Helaman, Gid ve Teyomner bir savaﬂ hilesiyle Manti ﬂehrini ele
geçirir — Lamanl›lar geri çekilir
— Ammon halk›n›n o¤ullar› özgürlük ve inançlar›n› kararl›l›kla
savunduklar› için korunurlar. m.ö.
tahminen 63–62 y›llar›.
Ve iﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki bundan sonra amac›m›z Manti ﬂehrini almakt›; fakat iﬂte, küçük
bölüklerimizle onlar› ﬂehirden
ç›karmak olas› de¤ildi. Çünkü
iﬂte, daha önce ne yapt›¤›m›z›
hat›rl›yorlard›; bu yüzden onlar›
kalelerinden hile ile çekmeyi
baﬂaramad›k.
2 Ve say›ca bizim ordumuzdan
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epeyce fazla olduklar›ndan gidip kalelerindeyken onlara sald›rmaya cesaret edemiyorduk.
3 Evet ve kendi topraklar›m›zdan geri alabildi¤imiz ülkenin
bu bölgelerini savunmak için
adamlar›m›z› kullanmam›z gerekiyordu; bu yüzden Zarahemla ülkesinden ek kuvvet ve yeni
erzak yard›m› al›ncaya kadar
beklememiz gerekiyordu.
4 Ve öyle oldu ki böylece ülkemizin valisine bir elçi göndererek halk›m›n yapt›klar› hakk›nda kendisine bilgi verdim. Ve
öyle oldu ki Zarahemla ülkesinden gelecek erzak ve kuvvet
yard›m›n› beklemeye koyulduk.
5 Fakat iﬂte, bu bizim pek iﬂimize yaramad›; çünkü Lamanl›lar’a her gün çok miktarda yiyecek ve asker yard›m› geliyordu;
ve bu vakitte halimiz böyleydi.
6 Ve Lamanl›lar zaman zaman
bize karﬂ› anî sald›r›lar düzenliyorlard›; bizi hileyle yok etmeyi kafalar›na koymuﬂlard›;
ancak geri çekilme yerleri ve
kaleleri yüzünden onlarla savaﬂa giremiyorduk.
7 Ve öyle oldu ki içinde bulundu¤umuz bu zor durumda
aylarca, yiyecek yoklu¤undan
ölümle göz göze gelinceye kadar bekledik.
8 Fakat öyle oldu ki yard›m›m›za gelen iki bin kiﬂilik bir ordunun korumas› alt›nda bize
gönderilen yiyecekleri ald›k;
ve kendimizi ve vatan›m›z› düﬂmanlar›m›z›n eline düﬂmekten
kurtarmak, evet, çok kalabal›k
bir düﬂmanla savaﬂmak için
elimize geçen yard›m›n hepsi
buydu.
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9 Ve ﬂimdi yaﬂad›¤›m›z bu
utanc›n nedenini ya da onlar›n
niçin bize daha fazla kuvvet
göndermediklerini bilmiyorduk;
bu yüzden hem üzgündük hem
de korku içindeydik; Tanr›’n›n
yarg›lar›n›n herhangi bir ﬂekilde
ülkemizin üzerine gelmesinden,
böylece yenik düﬂüp tamamen
yok olmaktan korkuyorduk.
10 Bu nedenle bizi kuvvetlendirip düﬂmanlar›m›z›n elinden
kurtarmas›, evet ve ayr›ca halk›m›z›n geçimi için ﬂehirlerimizin,
topraklar›m›z›n ve mal›m›z›n
bizde kalmas› ve bize bunu gerçekleﬂtirecek gücü vermesi için
Tanr›’ya dua edip O’na içimizi
döktük.
11 Evet ve öyle oldu ki Tanr›m›z Rab u¤ray›p bizi kurtaraca¤›na dair bize güvence verdi;
evet, öyle ki ruhumuza huzur
konuﬂtu ve bize büyük inanç
verdi; ve O’nun sayesinde kurtulaca¤›m›z› ümit etmemizi
istedi.
12 Ve bize gönderilen küçük
ordumuzla cesaretimiz artm›ﬂt›; ve düﬂmanlar›m›z› yenmeye
ve topraklar›m›z› ve mal›m›z›
mülkümüzü ve eﬂlerimizi ve
çocuklar›m›z› ve özgürlük davam›z› korumaya kesinlikle
kararl›yd›k.
13 Ve böylece bütün kuvvetimizle Manti ﬂehrindeki Lamanl›lar’a do¤ru ilerledik ve ﬂehrin
yan›ndaki çölün kenar›nda çad›rlar›m›z› kurduk.
14 Ve öyle oldu ki ertesi gün
Lamanl›lar bizim ﬂehrin yan›nda bulunan çölün kenar›na kadar geldi¤imizi görünce, ordular›m›z›n say›s›n› ve gücünü
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anlamak için her yan›m›za casuslar›n› gönderdiler.
15 Ve öyle oldu ki say›ca kuvvetli olmad›¤›m›z› gördüklerinde ve bize karﬂ› savaﬂmaya gelip
bizi öldürmezlerse bekledikleri
yard›m› engellememizden korktuklar› için ve ayn› zamanda kalabal›k ordular›yla bizi kolayca
alt edebileceklerini düﬂünerek,
bu yüzden bize karﬂ› savaﬂmak
için haz›rl›klara baﬂlad›lar.
16 Ve onlar›n bize karﬂ› gelmek üzere haz›rl›k yapt›klar›n›
görünce, iﬂte, Gid’e küçük bir
kuvvetle çöle gidip gizlenmesini ve ayn› zamanda Teyomner
ile küçük bir birli¤e de çölde
saklanmalar›n› emrettim.
17 ﬁimdi Gid ve adamlar› sa¤
tarafta ve di¤erleri ise sol taraftayd›lar; ve onlar böylece gizlendikten sonra, iﬂte, ben ordumun geri kalan k›sm›yla ilk
çad›r kurdu¤umuz ayn› yerde
kal›p Lamanl›lar’›n savaﬂmaya
gelmesini bekledim.
18 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
kalabal›k bir orduyla üzerimize
yürüdüler. Ve gelip bizi k›l›çtan
geçirmek üzereydiler ki beraberimde olan adamlar›ma çöle
çekilmelerini emrettim.
19 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
bizi yakalay›p öldürmeyi o kadar çok arzu ediyorlard› ki
büyük bir h›zla peﬂimize düﬂtüler; bu nedenle arkam›zdan
çöle kadar geldiler; ve biz Gid
ve Teyomner’in aras›ndan geçtik, öyle ki Lamanl›lar onlar›
fark etmediler.
20 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
geçtikten sonra ya da ordular›
geçtikten sonra Gid ve Teyom-
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ner gizlendikleri yerden ç›k›p
Lamanl› casuslar›n ﬂehre dönmelerini engellemek için onlar›n yolunu kestiler.
21 Ve öyle oldu ki casuslar›n
yolunu kestikten sonra, ﬂehre
do¤ru koﬂturup ﬂehri korumak
için b›rak›lan nöbetçilere sald›rd›lar; öyle ki onlar› öldürüp
ﬂehri ele geçirdiler.
22 ﬁimdi Lamanl›lar birkaç
nöbetçi d›ﬂ›nda bütün ordunun
çöle sürüklenmesine izin vermiﬂ olduklar› için böyle oldu.
23 Ve öyle oldu ki bu yolla
Gid ile Teyomner onlar›n kalelerini ele geçirdiler. Ve öyle
oldu ki biz çölde uzun bir süre
yol ald›ktan sonra Zarahemla
ülkesine do¤ru yola koyulduk.
24 Ve Lamanl›lar Zarahemla ülkesine do¤ru götürüldüklerini fark edince, bunun
kendilerini yok etmek için haz›rlanm›ﬂ bir plan olmas›ndan
çok korktular; bunun üzerine
yeniden çöle, evet, hem de geldikleri ayn› yoldan geri çekilmeye baﬂlad›lar.
25 Ve iﬂte gece bast›rm›ﬂt› ve
onlar çad›rlar›n› kurdular; çünkü Lamanl›lar’›n baﬂkomutanlar› Nefililer’in yol yürümekten
yorulmuﬂ olduklar›n› düﬂünüyordu; ve Nefililer’in bütün
ordular›n› sürmüﬂ olduklar›n›
zannederek Manti ﬂehri konusunda bir endiﬂeleri olmad›.
26 ﬁimdi öyle oldu ki gece
olunca adamlar›m› uyutmad›m,
baﬂka bir yoldan Manti ülkesine
do¤ru ilerlemelerini emrettim.
27 Ve gece vakti yol ald›¤›m›zdan, iﬂte ertesi gün Lamanl›lar’dan çok ilerideydik; böylece
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onlardan önce Manti ﬂehrine
vard›k.
28 Ve öyle oldu ki bu hileye
baﬂvurarak Manti ﬂehrini kan
dökmeden ele geçirmiﬂ olduk.
29 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ordusu ﬂehre yaklaﬂ›p
kendileriyle karﬂ›laﬂmaya haz›r
oldu¤umuzu görünce hayretten
dona kald›lar ve o kadar çok
korktular ki çöle kaçt›lar.
30 Evet ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ordular› ülkenin bütün
bu bölgesinden kaç›p gittiler.
Fakat iﬂte, yanlar›nda ülkeden
birçok kad›n ve çocu¤u da
götürdüler.
31 Ve Lamanl›lar taraf›ndan
al›nan ﬂehirlerin hepsi ﬂimdi bizim elimizdedir; ve Lamanl›lar’›n esir al›p götürdükleri d›ﬂ›nda
bütün herkes, babalar›m›z, eﬂlerimiz ve çocuklar›m›z kendi
evlerine geri dönmektedir.
32 Fakat iﬂte, bu kadar çok say›da ﬂehri ve bu kadar çok mülkü koruyabilmek için ordumuz
küçük kalmaktad›r.
33 Fakat iﬂte, bu topraklar
üzerinde bize zafer kazand›ran
Tanr›m›za güveniyoruz; öyle ki
bize ait olan bu ﬂehirleri ve
topraklar› elimize geçirdik.
34 ﬁimdi hükümetin bize daha
fazla kuvvet göndermemesinin
nedenini bilmiyoruz; yan›m›za
gelen bu adamlar da daha fazla
kuvvet alamay›ﬂ›m›z›n nedenini bilmiyorlar.
35 ‹ﬂte, bilemiyoruz; belki de
baﬂar›l› olamad›n›z ve kuvvetlerinizi ülkenin o bölgesine çekmek zorunda kald›n›z; e¤er
öyleyse ﬂikayet etmek istemiyoruz.
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36 Ve e¤er öyle de¤ilse, iﬂte,
hükümet içinde baz› bölücü
gruplar›n olmas›ndan korkuyoruz; öyle ki hükümettekiler bize
daha fazla askeri yard›m göndermiyorlar; çünkü ellerinde
bize gönderilenden daha fazla
adam oldu¤unu biliyoruz.
37 Fakat iﬂte, bu önemli de¤il.
Ordular›m›z zay›f olsa da Tanr›’n›n bizi kurtaraca¤›na, evet,
bizi düﬂmanlar›m›z›n elinden
kurtaraca¤›na güveniyoruz.
38 ‹ﬂte, bu yirmi dokuzuncu
y›l›n sonudur ve topraklar›m›z
elimizdedir; ve Lamanl›lar, Nefi
ülkesine kaçm›ﬂt›r.
39 Haklar›nda övgü dolu sözler söyledi¤im Ammon halk›n›n bu o¤ullar› benimle birlikte
Manti ﬂehrindedir; ve Rab onlara destek olmuﬂtur, evet ve
onlar› k›l›çtan geçirilmekten
korumuﬂtur; öyle ki içlerinden
bir can bile ölmemiﬂtir.
40 Fakat iﬂte, ald›klar› onca
yaralara ra¤men, Tanr›’n›n kendilerini özgür k›ld›¤› hürriyete
çok s›k› ba¤l›d›rlar; ve Tanr›lar›
Rab’bi her gün hat›rlamaya
özen gösterirler, evet, onlar Tanr›’n›n yasalar›na, hükümlerine
ve emirlerine uymaya sürekli
dikkat ederler; ve gelecekle ilgili peygamberliklere inançlar›
kuvvetlidir.
41 Ve ﬂimdi, ey sevgili kardeﬂim Moroni, bizi kurtaran ve
özgür k›lan Tanr›m›z Rab seni
huzurundan hiç eksik etmesin;
evet ve bu halktan yard›m›n›
esirgemeyip bizim geçimimiz
için gerekli olup Lamanl›lar’›n
elimizden ald›klar› bütün mal
ve mülkümüzü geri almakta
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seni baﬂar›l› k›ls›n. Ve ﬂimdi,
iﬂte, mektubuma burada son
veriyorum. Ben, Alma’n›n o¤lu
Helaman’›m.
59. BÖLÜM
Moroni, Pahoran’dan Helaman’›n
kuvvetlerini güçlendirmesini ister
— Lamanl›lar, Nefiha ﬂehrini ele
geçirirler—Moroni hükümete karﬂ›
öfkelenir. m.ö. tahminen 62 y›l›.
ﬁimdi öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin otuzuncu y›l›nda, Moroni
Helaman’dan ald›¤› mektubu
okuduktan sonra Helaman’›n
durumunun iyi olmas›ndan,
evet, kaybedilmiﬂ topraklar› geri
almakta gösterdi¤i büyük baﬂar›dan dolay› çok mutlu oldu.
2 Evet ve bunu bulundu¤u
bölgede, bütün ülkenin etraf›nda yaﬂayan herkese sevinmeleri için bildirdi.
3 Ve öyle oldu ki hemen Pahoran’a bir mektup yollay›p ondan
Helaman’›, yani Helaman’›n
ordular›n› güçlendirmesi için
adam toplamas›n› istedi; böylece Helaman mucizevi bir
baﬂar›yla geri ald›¤› ülkenin
bu k›sm›n› kolayca elinde tutabilecekti.
4 Ve öyle oldu ki Moroni bu
mektubu Zarahemla ülkesine
gönderdikten sonra, Lamanl›lar’›n kendilerinden alm›ﬂ olduklar› bu toprak ve ﬂehirlerden
geri kalanlar› ele geçirmek için
yeniden plan yapmaya baﬂlad›.
5 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’a
karﬂ› savaﬂa gitmek için Moroni böyle haz›rl›k yapmaktayken,

iﬂte Lamanl›lar, Moroni ﬂehrinden ve Lehi ﬂehrinden ve Moriyanton ﬂehrinden toplanm›ﬂ
olan Nefiha halk›n›n üzerine
sald›rd›lar.
6 Evet, Manti ülkesinden ve
çevredeki ülkelerden kaçmak
zorunda kalanlar gelip ülkenin
bu bölümünde bulunan Lamanl›lar’a kat›lm›ﬂlard›.
7 Ve böylece çok kalabal›k olduklar›ndan, evet ve her gün
takviye güç ald›klar›ndan, Ammoron’un emri üzerine Nefiha
halk›na sald›rd›lar ve onlar›
çok korkunç bir ﬂekilde topluca
öldürmeye baﬂlad›lar.
8 Ve onlar›n ordular› o kadar
kalabal›kt› ki Nefiha halk›ndan
sa¤ kalanlar onlar›n önünden
kaçmak zorunda kald›lar ve
gelip Moroni’nin ordusuna
kat›ld›lar.
9 Ve ﬂimdi Moroni, Nefiha
ﬂehrini savunmalar› için halka
yard›mc› olmak amac›yla bu
ﬂehre adam gönderilmiﬂ oldu¤unu san›yordu; ve ﬂehri Lamanl›lar’dan geri almaktansa,
ﬂehrin Lamanl›lar’›n eline düﬂmesini önlemenin daha kolay
olaca¤›n› bildi¤i için onlar›n bu
ﬂehri kolayca savunabileceklerini düﬂünüyordu.
10 Bu nedenle elindeki bütün
kuvvetleri geri ald›¤› bu topraklar› savunmak için yan›nda
tuttu.
11 Ve ﬂimdi Moroni, Nefiha
ﬂehrinin düﬂtü¤ünü görünce
buna çok üzüldü ve halk›n iﬂledi¤i kötülükler yüzünden onlar kardeﬂlerinin eline düﬂecek
mi acaba diye ﬂüphelenmeye
baﬂlad›.
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12 ﬁimdi bütün baﬂkomutanlar› da onun gibi ﬂüphe içindeydiler. Onlar da halk›n kötülükleri
yüzünden ﬂüphelenip ﬂaﬂk›na
döndüler; ve bunun sebebi Lamanl›lar’›n onlara karﬂ› kazand›klar› baﬂar›yd›.
13 Ve öyle oldu ki Moroni vatanlar›n›n özgürlü¤ü konusunda ilgisizce davrand›klar› için
hükümete k›z›yordu.
60. BÖLÜM
Moroni, hükümetin ordular› ihmal etmesi konusunda Pahoran’a
ﬂikayette bulunur — Rab iyilerin
öldürülmesine izin verir — Nefililer düﬂmanlar›n›n elinden kurtulmak için bütün güçlerini ve imkanlar›n› kullanmal›d›r — Moroni
ordular›na yard›m sa¤lanmazsa,
hükümete karﬂ› savaﬂ açaca¤› tehdidinde bulunur. m.ö. tahminen
62 y›l›.
Ve öyle oldu ki Moroni, ülkenin valisi Pahoran’a yeniden
yazd› ve onun yaz›p söyledi¤i
sözler ﬂunlard›r: ‹ﬂte mektubumu bu ülkenin baﬂhakimi ve
valisi olan Zarahemla ﬂehrindeki Pahoran’a ve ayr›ca bu
halk taraf›ndan onlar› yönetmek
ve bu savaﬂ›n iﬂlerini yürütmek
üzere seçilmiﬂ olan bütün herkese yaz›yorum.
2 Çünkü iﬂte onlar› k›namak
için söyleyece¤im baz› ﬂeyler
var; çünkü iﬂte, adam toplay›p
onlar› k›l›ç, pala ve her çeﬂit savaﬂ silahlar›yla silahland›rmak
ve ülkemizin hangi bölgesine
girmiﬂ olurlarsa olsunlar Lamanl›lar’a karﬂ› göndermek
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üzere seçilmiﬂ oldu¤unuzu biliyorsunuz.
3 Ve ﬂimdi iﬂte, size derim
ki ben kendim ve ayr›ca adamlar›m ve ayn› zamanda Helaman ve onun adamlar› çok
büyük ac›lar çektik; evet, hatta
açl›k, susuzluk ve yorgunluk
gibi her türlü ve her çeﬂit ac›lara katland›k.
4 Fakat iﬂte, çekti¤imiz s›k›nt›lar›n hepsi bu kadar olsayd›,
ne söylenir ne de ﬂikâyette
bulunurduk.
5 Fakat iﬂte halk›m›z aras›nda
olan k›y›m büyüktür; evet, binlercesi k›l›çtan geçirilmiﬂtir;
oysa ordumuz için yeterince
askeri kuvvet gönderip onlar›n
yard›m›na koﬂsayd›n›z, bu olmazd›. Evet, bizlere karﬂ› çok
büyük ihmalkârl›k ettiniz.
6 Ve ﬂimdi iﬂte, bu oldukça
büyük ihmalin nedenini ö¤renmek istiyoruz; evet, bu düﬂüncesizli¤inizin nedenini bilmek
istiyoruz.
7 Düﬂmanlar›m›z çevrenizde
ölüm iﬂini yaymaktayken, evet,
kardeﬂlerinizden binlercesini öldürürken, siz tahtlar›n›zda bilinçsiz ve düﬂüncesiz bir ﬂekilde
oturmay› düﬂünebilir misiniz?
8 Evet, hatta korunmalar› için
size güvenen, evet, sizleri kendilerine yard›m edebilece¤iniz
bir mevkiye getiren insanlara,
evet, ordular gönderip onlar›
kuvvetlendirerek içlerinden binlercesini k›l›çtan geçirilmekten
kurtarabilirdiniz.
9 Fakat iﬂte bununla da kalmad›n›z — Onlardan yiyece¤inizi
esirgediniz; öyle ki birçok insan
bu halk›n mutlulu¤u için duy-
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duklar› büyük arzular›ndan dolay› kanlar›n›n son damlas›na
kadar savaﬂ›p öldüler; evet ve
onlara karﬂ› gösterdi¤iniz çok
büyük ihmalkârl›k yüzünden
onlar bunu açl›ktan ölmek üzereyken yapm›ﬂlard›r.
10 Ve ﬂimdi sevgili kardeﬂlerim — çünkü sevilmeye lay›k
olman›z gerekir; evet ve bu
halk›n özgürlü¤ü ve mutlulu¤u için daha fazla gayret göstermeniz gerekirdi; fakat iﬂte,
onlar› o kadar çok ihmal ettiniz
ki binlerce insan›n kan› öç almak için baﬂlar›n›z üzerine
gelecektir; evet, Tanr› onlar›n
döktü¤ü her gözyaﬂ› ve çekti¤i
her ac›y› bilmektedir —
11 ‹ﬂte siz tahtlar›n›zda oturup
hiçbir iﬂ yapmazken, Tanr›’n›n
yüce iyili¤iyle sizi kurtaraca¤›n› m› zannediyorsunuz? ‹ﬂte,
e¤er böyle olaca¤›n› san›yorsan›z, boﬂuna ümitleniyorsunuz.
12 Bunca ölen kardeﬂinizin
kendi kötülükleri yüzünden mi
öldü¤ünü san›yorsunuz? Size
derim, e¤er böyle düﬂünüyorsan›z yan›l›yorsunuz; çünkü size
derim ki birçok insan k›l›çtan
geçirildi; ve iﬂte bunun için siz
hüküm giyeceksiniz.
13 Çünkü Rab kendi adalet ve
yarg›s›n›n kötülerin üzerine gelmesi için iyilerin öldürülmesine
izin verir; bu nedenle öldürülmüﬂ olduklar› için iyilerin kaybolup gittiklerini sanmay›n; fakat iﬂte, onlar Tanr›lar› Rab’bin
rahat›na kavuﬂurlar.
14 Ve ﬂimdi iﬂte, size söylüyorum; bu halk›n aﬂ›r› tembelli¤i
yüzünden, evet, hatta hükümetimizin tembelli¤i ve kendi
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kardeﬂlerine, evet, hatta ölen
herkese karﬂ› gösterdikleri aﬂ›r› ihmalkârl›k yüzünden, Tanr›’n›n yarg›lar›n›n bu halk›n
üzerine gelmesinden son derece korkuyorum.
15 Çünkü ilkönce kendi baﬂ›m›zda baﬂlayan bu kötülük olmasayd›, düﬂmanlar›m›za karﬂ›
koyabilirdik, böylece üzerimizde hiçbir güç elde edemezlerdi.
16 Evet, kendi aram›zda ç›kan
bu savaﬂ olmasayd›, evet, aram›zda bu kadar çok kan dökülmesine neden olan bu kralc›lar
olmasayd›, evet, kendi aram›zda
çekiﬂece¤imize, ﬂimdiye dek
oldu¤u gibi kuvvetlerimizi birleﬂtirebilseydik, evet, bu kralc›lar üzerimizde güç ve yetki
edinme arzusu beslemeselerdi,
bize karﬂ› k›l›ca sar›l›p aram›zda o kadar çok kan dökülmesine neden olacaklar›na, özgürlük davam›za sad›k kal›p
bizimle birleﬂerek düﬂmanlar›m›za karﬂ› yürümüﬂ olsalard›,
evet, düﬂmanlar›m›za karﬂ›
Rab’bin kuvvetiyle gitseydik,
düﬂmanlar›m›z› darmada¤›n
ederdik; çünkü bu, Rab’bin
sözü do¤rultusunda yerine
gelmiﬂ olacakt›.
17 Ama iﬂte, Lamanl›lar ﬂu an
üzerimize sald›r›yorlar, topraklar›m›z› ele geçirip halk›m›z›,
evet, kad›nlar›m›z› ve çocuklar›m›z› k›l›çtan geçiriyorlar ve
her türlü ac›lar çektirip onlar›
tutsak edip götürüyorlar; ve bütün bunlar güç ve yetki peﬂinde
koﬂanlar›n, evet, hatta ﬂu kralc›lar›n büyük kötülükleri yüzünden oldu.
18 Fakat bu konuyu niçin bu
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kadar uzat›yorum? Çünkü kim
bilir belki sizler de yetki peﬂindesiniz. Kim bilir belki siz de
vatan hainisiniz.
19 Yoksa ülkemizin kalbinde,
güvenlik içinde oldu¤unuz için
mi bizi ihmal ediyorsunuz, bu
yüzden mi bize yiyecek ve ordumuzu kuvvetlendirmek için
asker gönderilmesine engel
oldunuz?
20 Tanr›n›z Rab’bin emirlerini
unuttunuz mu? Evet, atalar›m›z›n tutsakl›¤›n› unuttunuz mu?
Kaç kez düﬂmanlar›m›z›n elinden kurtar›ld›¤›m›z› unuttunuz mu?
21 Yoksa biz tahtlar›m›zda
oturmuﬂken ve Rab’bin bizim
için tedarik etti¤i yollara baﬂvurmazken, Rab’bin yine bizi
kurtaraca¤›n› m› san›yorsunuz?
22 Evet, ülkemizin çevresindeki s›n›rlarda binlerce insan
k›l›çtan geçirilip, evet, yaralan›p kanlar› akmaktayken, çevrenizde binlerce, evet ve on
binlerce tembel tembel oturan
insanlar gibi tembel tembel mi
oturacaks›n›z?
23 Siz rahatça oturup olanlar›
seyrederken, Tanr›’n›n sizi
suçsuz sayaca¤›n› m› san›yorsunuz? ‹ﬂte size söylüyorum:
Hay›r! ﬁimdi Tanr›’n›n, “Önce
kab›n içi temizlenecek, sonra
da kab›n d›ﬂ› temizlenecek” dedi¤ini hat›rlaman›z› dilerim.
24 Ve ﬂimdi yapt›klar›n›zdan
tövbe etmez ve kalk›p iﬂe koyulmaz ve Helaman’›n geri ald›¤› ülkenin bu bölgelerine bakabilmesi ve bizim de bu tarafta
kaybetti¤imiz mal›m›z ve mülkümüzden geri kalanlar› kur-
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tarabilmemiz için bize ve Helaman’a yiyecek ve asker yard›m›
göndermeyecek olursan›z, iﬂte
bizim önce kab›n içini, evet,
yani hükümetimizin büyük
baﬂ›n› temizleyinceye kadar
Lamanl›lar’la bir daha savaﬂmamam›z gerekir.
25 Ve e¤er siz mektubumdaki
isteklerimi kabul etmez ve
ortaya ç›k›p bana gerçek bir özgürlük ruhu göstermezseniz ve
ordular›m›z› kuvvetlendirmeye
çal›ﬂ›p takviye göndermezseniz
ve geçimlerini sa¤lamak için onlara yiyecek vermezseniz, iﬂte
özgürlükçü adamlar›mdan bir
bölümünü ülkemizin bu bölgesini savunmalar› için b›rakaca¤›m ve hiçbir kuvvetin onlara
karﬂ› iﬂlememesi için Tanr›’n›n
kuvvet ve bereketini onlar›n
üzerinde b›rakaca¤›m —
26 Ve bunu inançlar› kuvvetli
oldu¤u için ve çektikleri s›k›nt›lar karﬂ›s›nda sab›rl› olduklar› için yapaca¤›m —
27 Ve sizin yan›n›za gelece¤im
ve aran›zda özgürlük isteyen
biri varsa, evet, e¤er özgürlü¤ün
bir tek k›v›lc›m› dahi kalm›ﬂsa,
iﬂte zorla kuvvet ve yetki sahibi
olmak isteyenlerin kökünü kurutuncaya kadar aran›zda isyanlar ç›kartaca¤›m.
28 Evet, iﬂte ben sizin kuvvet
ve yetkinizden de¤il, ancak
Tanr›mdan korkar›m; ve O’nun
emirleri uyar›nca ülkemin davas›n› savunmak için k›l›c›m›
kald›r›yorum; ve sizin kötülükleriniz yüzünden o kadar çok
kay›p verdik.
29 ‹ﬂte vakit gelmiﬂtir, evet,
ﬂimdi vakit yak›nd›r ki siz
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vatan›n›z› ve çocuklar›n›z› savunmak için harekete geçmezseniz, adaletin k›l›c› baﬂ›n›z›n
üzerinde as›l› duracakt›r; evet
ve o k›l›ç üzerinize düﬂüp sizi
tamamen yok edinceye kadar
yoklayacakt›r.
30 ‹ﬂte, sizden yard›m bekliyorum; ve yard›m›m›za koﬂmazsan›z, iﬂte yan›n›za, Zarahemla ülkesine kadar gelece¤im
ve sizi k›l›çtan geçirece¤im, öyle
ki özgürlük davam›z u¤runa bu
halk›n ilerleyiﬂini engellemeniz
için art›k daha fazla gücünüz
kalmayacak.
31 Çünkü iﬂte, Rab günah
içinde yaﬂaman›za ve kötülüklerinizde kuvvetlenip do¤ru
olan halk›n› yok etmenize izin
vermeyecektir.
32 ‹ﬂte, siz dünyan›n ﬂöhretini
ve boﬂ ﬂeylerini sevdi¤iniz için
kötülük yaparken, Rab’bin, atalar›n›n gelenekleri, evet ve bizden ayr›lm›ﬂ olanlar›n artt›rd›¤›
kinleri nedeniyle Lamanl›lar’›
cezaland›r›p sizleri esirgeyece¤ini mi san›yorsunuz?
33 Tanr›’n›n yasalar›na karﬂ›
geldi¤inizi biliyorsunuz ve bu
yasalar› ayaklar›n›z›n alt›nda
ezdi¤inizi de biliyorsunuz. ‹ﬂte
Rab bana ﬂöyle dedi: Vali olarak
göreve getirdi¤iniz kiﬂiler günahlar›ndan ve kötülüklerinden
tövbe etmezlerse, onlara karﬂ›
savaﬂa gideceksiniz.
34 Ve ﬂimdi iﬂte, ben Moroni,
Tanr›m›n emirlerini yerine getirmek üzere yapt›¤›m antlaﬂmaya göre hareket etmek zorunday›m; bu nedenle Tanr›’n›n
sözüne uyarak bana ve ayr›ca
Helaman’a derhal kendi yiye-
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ce¤iniz ve askerlerinizden göndermenizi istiyorum.
35 Ve iﬂte, e¤er siz bunu yapmazsan›z, vakit geçirmeden
üzerinize gelece¤im; çünkü iﬂte,
Tanr› açl›ktan ölmemize izin
vermeyecektir; bu yüzden k›l›ca
baﬂvurmak zorunda kalsak bile,
Tanr› sizin yiyece¤inizden bize
de verecektir. ﬁimdi Tanr›’n›n
sözünü yerine getirmeye dikkat edin.
36 ‹ﬂte, ben baﬂkomutan›n›z
Moroni’yim. Güç peﬂinde de¤ilim, amac›m bunu aﬂa¤›ya çekmektir. Gözüm bu dünyan›n
ﬂan› ve ﬂerefinde de¤il, ancak
Tanr›m›n görkeminde ve vatan›m›n özgürlü¤ü ve mutlulu¤undad›r. Ve böylece mektubuma
burada son veriyorum.
61. BÖLÜM
Pahoran Moroni’ye hükümete karﬂ›
ç›kar›lan ayaklanma ve isyandan
söz eder — Kralc›lar Zarahemla’y›
ele geçirip Lamanl›lar’la ittifak kurarlar—Pahoran isyanc›lara karﬂ›
askeri yard›m ister. m.ö. tahminen
62 y›l›.
‹ﬂte ﬂimdi öyle oldu ki Moroni
mektubunu Baﬂvali’ye gönderdikten k›sa bir süre sonra Baﬂvali Pahoran’dan bir mektup
ald›. Ve kendisine gönderilen
sözler ﬂunlard›r:
2 Ben bu ülkenin baﬂvalisi
Pahoran, bu sözleri ordunun
baﬂkomutan› Moroni’ye gönderiyorum. ‹ﬂte, Moroni, sana
derim ki büyük ac›lar›n›zdan
dolay› sevinç duymuyorum,
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evet, çekti¤iniz ac›lar ruhumu
kedere bo¤uyor.
3 Fakat iﬂte, baz›lar› var ki
çekti¤iniz s›k›nt›lara seviniyorlar; evet, o kadar ki bana ve ayr›ca halk›m›n özgürlükçü k›sm›na
karﬂ› ayakland›lar; evet ve ayaklananlar›n say›s› çok fazlad›r.
4 Ve bu büyük kötülü¤e neden
olanlar beni yarg› kürsüsünden
indirmeye çal›ﬂanlard›r; çünkü
gönül al›c› sözler kullanarak
pek çok insan›n yüre¤ini kand›rd›lar; bunlar aram›zda ç›kacak
korkunç s›k›nt›lar›n nedenidir;
onlar yiyeceklerimize el koyup
özgürlük taraftar› adamlar›m›z›n gözünü korkuttular; bu
yüzden onlar sizin yan›n›za
gelemediler.
5 Ve iﬂte, beni huzurlar›ndan
kovdular ve ben kimi bulabildiysem onlarla birlikte Gideyon
ülkesine kaçt›m.
6 Ve iﬂte, ülkenin bu bölgesinin
her yan›na bir duyuru gönderdim; ve iﬂte, halk silaha sar›l›p
vatanlar›n› ve özgürlüklerini savunmak, bize yap›lan haks›zl›klar›n öcünü almak için her gün
ak›n ak›n bize kat›l›yorlar.
7 Ve bize kat›lanlar›n say›s› o
kadar çok oldu ki bize karﬂ›
ayaklananlara meydan okuduk;
evet, öyle ki bizden korkuyorlar ve bizimle savaﬂmaya cesaret edemiyorlar.
8 Ülkeyi, yani Zarahemla
ﬂehrini ele geçirip baﬂlar›na
bir kral seçtiler; ve bu kiﬂi
Lamanl›lar’›n kral›na yaz›p
onunla ittifak kurdu; yap›lan
bu ittifakla Zarahemla ﬂehrinin savunmas›n› kendisi üstlendi; çünkü bu ﬂehrin korumas›n›
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üstlenerek, Lamanl›lar’›n ülkenin geri kalan bölümünü ele
geçirebileceklerini düﬂünüyor
ve bütün halk Lamanl›lar’a
ba¤land›ktan sonra bu halk›n
baﬂ›na kral olarak atanmay›
umuyordu.
9 Ve ﬂimdi, mektubunda beni
eleﬂtiriyorsun, ama bu hiç
önemli de¤il; k›zmad›m, aksine
yüre¤inin yüceli¤i beni mutlu
etti. Ben, Pahoran, yaln›zca halk›m›n hak ve özgürlü¤ünü korumak için yarg› kürsümde
oturmaktan baﬂka bir güç peﬂinde de¤ilim. Ruhum Tanr›’n›n
bizi özgür k›ld›¤› bu özgürlü¤e
s›k› bir ﬂekilde ba¤l›d›r.
10 Ve ﬂimdi iﬂte, kan dökme
pahas›na da olsa kötülü¤e karﬂ› direnece¤iz. E¤er Lamanl›lar
kendi topraklar›nda kalsalard›,
onlar›n kan›n› dökmezdik.
11 Bize karﬂ› ayaklan›p k›l›ca
sar›lmasalard›, kardeﬂlerimizin
de kan›n› dökmezdik.
12 Tanr›’n›n adaleti zorunlu
k›lsayd› ya da Tanr› böyle yapmam›z› emretmiﬂ olsayd›, tutsakl›k boyunduru¤una vurulmaya raz› olurduk.
13 Fakat iﬂte O, düﬂmanlar›m›za boyun e¤memizi emretmez,
ama O’na güvenmemizi emreder; ve bizi O kurtaracakt›r.
14 Bu yüzden, sevgili kardeﬂim
Moroni, gel kötülü¤e karﬂ› dural›m ve sözümüzle karﬂ› koyamad›¤›m›z kötülü¤e, evet, isyan
ve bölücülük gibi kötülüklere
k›l›c›m›zla karﬂ› ç›kal›m ki özgürlü¤ümüzü koruyup Kilisemizin büyük ayr›cal›¤›nda ve
Fidye ile Kurtar›c›m›z›n ve Tanr›m›z›n davas›nda sevinelim.
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15 O nedenle adamlar›ndan
bir k›sm›n› yan›na al›p çabucak
yan›ma gel ve geri kalan adamlar›n› da Lehi ve Teyankum’un
emrine b›rak; kendilerinde bulunan özgürlük ruhuna, yani
Tanr›’n›n Ruhu’na göre ülkenin
o k›sm›nda savaﬂ› yönetmeleri
için onlara yetki ver.
16 ‹ﬂte, sen bana ulaﬂ›ncaya
kadar sa¤ kalmalar› için onlara
bir miktar erzak gönderdim.
17 Buraya gelirken elinden
geldi¤i kadar kuvvet topla; ve
bizde bulunan imana göre Tanr›m›z›n kuvvetiyle derhal bu
bölücülerin üzerine gidelim.
18 Ve Lehi ve Teyankum’a
göndermek üzere daha fazla
yiyece¤imizin olmas› için Zarahemla ﬂehrini ele geçirece¤iz;
evet, Rab’bin kuvvetiyle üzerlerine yürüyüp bu büyük alçakl›¤a son verece¤iz.
19 Ve ﬂimdi Moroni, mektubunu almak beni sevindirdi;
çünkü ne yapmam›z gerekti¤i
konusunda, kardeﬂlerimize
karﬂ› yürümenin do¤ru olup
olmayaca¤› konusunda biraz
endiﬂeliydim.
20 Ama tövbe etmezlerse,
Rab’bin sana onlara karﬂ› yürümeni emretti¤ini söylüyorsun.
21 Lehi ve Teyankum’u Rab’de kuvvetlendirmeye gayret et.
Onlara korkmamalar›n› söyle,
çünkü Tanr› onlar› ve ayn› zamanda kendilerini özgür k›ld›¤›
bu özgürlü¤e s›k›ca ba¤l› kalan
herkesi kurtaracakt›r. Ve ﬂimdi
sevgili kardeﬂim Moroni’ye
yazd›¤›m mektubumu burada
bitiriyorum.
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62. BÖLÜM
Moroni, Gideyon ülkesinde bulunan Pahoran’›n yard›m›na koﬂar
— Vatanlar›n› savunmay› reddeden kralc›lar öldürülür—Pahoran
ve Moroni Nefiha’y› yeniden ele
geçirirler — Birçok Lamanl›, Ammon halk›na kat›l›r — Teyankum
Ammoron’u öldürür, sonra da
kendisi ﬂehit düﬂer — Lamanl›lar
ülkeden ç›kart›l›r ve bar›ﬂ sa¤lan›r
—Helaman rahiplik hizmetine geri
dönerek Kilise’yi güçlendirir. m.ö.
tahminen 62–57 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Moroni bu mektubu al›nca, Pahoran’›n kendi
vatan›n›n özgürlü¤ü ve davas›na hainlik etmeyip sadakat
göstermesinden dolay› yüre¤i
çok büyük bir sevinçle dolup
cesaretlendi.
2 Fakat Pahoran’› yarg› kürsüsünden kovanlar›n kötülükleri yüzünden, evet, sonuçta hem
vatanlar›na hem de Tanr›’lar›na
karﬂ› baﬂ kald›ranlar yüzünden
büyük üzüntü duydu.
3 Ve öyle oldu ki Moroni, Pahoran’›n arzusu üzerine yan›na
birkaç adam alarak ordusunun
geri kalan k›sm›n› Lehi ve Teyankum’un kumandas›na b›rakt› ve Gideyon ülkesine do¤ru
yürüyüﬂe geçti.
4 Ve girdi¤i her yerde özgürlük bayra¤›n› kald›rarak Gideyon ülkesine do¤ru yürüyüﬂü
boyunca toplayabildi¤i kadar
kuvvet toplad›.
5 Ve öyle oldu ki binlerce
insan onun bayra¤›n alt›nda
topland›; ve özgürlüklerini
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koruyup tutsakl›¤a düﬂmemek
için k›l›çlar›n› kuﬂand›lar.
6 Ve böylece Moroni yürüyüﬂü boyunca toplayabildi¤i kadar
adam toplay›p Gideyon ülkesine ulaﬂt›; ve kuvvetlerini Pahoran’›n kuvvetleriyle birleﬂtirdi¤inde çok güçlü oldular; hatta
ülkeyi ele geçirip özgürlükçü
halk› Zarahemla ülkesinden
kovan o bölücülerin kral› olan
Pakus’un adamlar›ndan daha
kuvvetli oldular.
7 Ve öyle oldu ki Moroni ve
Pahoran ordular›yla Zarahemla ülkesine inip ﬂehre do¤ru
yürüdüler ve Pakus’un adamlar›yla karﬂ›laﬂ›r karﬂ›laﬂmaz
savaﬂa tutuﬂtular.
8 Ve iﬂte, Pakus öldürüldü ve
adamlar› ise tutsak edildi; ve
yarg› kürsüsü tekrar Pahoran’a
iade edildi.
9 Ve Pakus’un adamlar› ve
yakalan›p hapse at›lm›ﬂ olan
kralc›lar yasalara göre mahkemede yarg›land›lar ve yasalara
göre idam edildiler; evet, vatanlar›n› savunmak için silahlanmay›p ona karﬂ› savaﬂan
herkes, yani Pakus’un adamlar› ile bu kralc›lar ölüm cezas›na
çarpt›r›ld›.
10 Ve böylece vatan›n güvenli¤i için bu yasaya s›k›ca uyulmas› gerekliydi; evet ve özgürlüklerini inkâr eden her kim
olursa olsun, yasa gere¤i derhal
ölüm cezas›na çarpt›r›ld›.
11 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
otuzuncu y›l› sona erdi. Moroni
ile Pahoran özgürlük davas›na
ba¤l› kalmayanlar›n hepsini
ölümle cezaland›r›p Zarahemla
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ülkesindeki kendi halklar› aras›nda huzuru sa¤lad›lar.
12 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin otuz birinci y›l›n›n baﬂ›nda
Moroni Helaman’a ülkenin bu
bölgesini korumas›nda yard›mc›
olmak üzere derhal erzak ve
ayr›ca alt› bin askerden oluﬂan
bir ordu gönderdi.
13 Ve Lehi ve Teyankum’un
ordusuna da alt› bin kiﬂilik bir
orduyla yeterli miktarda yiyecek gönderdi. Ve öyle oldu ki
bu, ülkeyi Lamanl›lar’a karﬂ›
kuvvetlendirmek için yap›ld›.
14 Ve öyle oldu ki Moroni ve
Pahoran, Zarahemla ülkesinde
çok say›da asker b›rakarak,
kalabal›k bir orduyla Nefiha
ülkesine do¤ru yürüyüﬂe geçtiler; zira bu ﬂehirdeki Lamanl›lar’› düﬂürmeye kararl›yd›lar.
15 Ve öyle oldu ki o ülkeye
do¤ru yol al›rken Lamanl›lar’›n büyük bir birli¤ini yakalay›p
onlar›n ço¤unu öldürdüler; ve
onlar›n erzak ve savaﬂ silahlar›na el koydular.
16 Ve öyle oldu ki onlar› yakalad›ktan sonra Nefililer’e karﬂ›
bir daha savaﬂ silahlar›n› kald›rmayacaklar›na dair antlaﬂma
yapt›rd›lar.
17 Ve bu antlaﬂmay› yapt›ktan
sonra onlar› birlikte yaﬂamalar› için Ammon halk›n›n yan›na
gönderdiler; ve öldürülmeyenlerin say›s› yaklaﬂ›k dört bin
kiﬂi kadard›.
18 Ve öyle oldu ki onlar› gönderdikten sonra Nefiha ülkesine
do¤ru yollar›na devam ettiler.
Ve öyle oldu ki Nefiha ﬂehrine
geldiklerinde, Nefiha ﬂehrinin
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yan›ndaki Nefiha ovas›nda çad›rlar›n› kurdular.
19 ﬁimdi Moroni, Lamanl›lar’›n kendileriyle savaﬂmak üzere
ovaya ç›kmalar›n› arzu ediyordu; ancak Lamanl›lar onlar›n
ola¤anüstü cesaretlerini biliyordu ve say›lar›n›n da çok fazla
oldu¤unu görünce, bu yüzden
karﬂ›lar›na ç›kmaya cesaret
edemediler; bu nedenle o gün
savaﬂmad›lar.
20 Ve gece oldu¤unda, Moroni gece karanl›¤›nda ilerleyip,
Lamanl›lar’›n ordular›yla ﬂehrin
hangi taraf›nda kamp kurduklar›n› gizlice ö¤renmek için
surlar›n üzerine ç›kt›.
21 Ve öyle oldu ki giriﬂ kap›s›n›n yan›nda do¤u taraf›nda toplanm›ﬂlard› ve hepsi uykudayd›.
Ve ﬂimdi Moroni kendi ordusuna dönüp çabucak sa¤lam
ipler ve merdivenler haz›rlatt›,
bunlar› surlar›n üzerinden ﬂehrin içine sark›tacaklard›.
22 Ve öyle oldu ki Moroni
adamlar›n› yürüyüﬂe geçirip onlar› surlara ç›kard› ve surlar›n
üzerinden ﬂehrin bu bölümüne,
evet, Lamanl›lar’›n ordular›yla
kamp kurmad›klar› bat› taraf›na indirdi.
23 Ve öyle oldu ki sa¤lam ipleri
ve merdivenleri sayesinde hepsi
geceleyin ﬂehrin içine indiler;
böylece sabah oldu¤unda hepsi ﬂehrin surlar› içindeydi.
24 Ve ﬂimdi, Lamanl›lar uyan›p
Moroni’nin ordular›n› surlar›n
içinde görünce o kadar çok
korkuya kap›ld›lar ki geçitten
ç›karak kaçt›lar.
25 Ve ﬂimdi önünden kaçt›klar›n› gören Moroni, adamlar›n›
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üzerlerine hücum ettirip içlerinden pek ço¤unu öldürdü ve ço¤unun da etraf›n› sar›p onlar›
esir ald›; ve geri kalanlar ise
deniz k›y›s›nda bulunan Moroni ülkesine kaçt›lar.
26 Böylece Moroni ile Pahoran
hiçbir kay›p vermeden Nefiha
ﬂehrini ele geçirdiler; ve Lamanl›lar’›n ço¤u öldürülmüﬂtü.
27 ﬁimdi öyle oldu ki esir al›nan Lamanl›lar’dan pek ço¤u
Ammon halk›na kat›l›p özgür
bir halk olmay› arzu ediyordu.
28 Ve öyle oldu ki bunu arzu
eden herkes dile¤ine kavuﬂtu.
29 Dolay›s›yla Lamanl› esirlerin hepsi Ammon halk›yla birleﬂip canla baﬂla çal›ﬂmaya
koyuldular; topra¤› sürüp her
nevi tah›l yetiﬂtirdiler ve her çeﬂit sürüleri ve davarlar› oldu; ve
böylece Nefililer a¤›r bir yükten
kurtulmuﬂ oldu; evet, öyle ki
bütün Lamanl› esirlerin yükünden kurtuldular.
30 ﬁimdi öyle oldu ki Moroni’nin Nefiha ﬂehrini ele geçirip
pek ço¤unu esir almas›yla Lamanl›lar’›n ordusu oldukça
azalm›ﬂt›; ve esir al›nan Nefililer’in ço¤unun geri getirilmesi
Moroni’nin ordusunu ise oldukça kuvvetlendirmiﬂti; bunun
üzerine Moroni, Nefiha ülkesinden Lehi ülkesine geçti.
31 Ve öyle oldu ki Moroni’nin
üzerlerine yürüdü¤ünü gören
Lamanl›lar’› yeniden korku sard› ve Moroni’nin ordusunun
önünden kaçt›lar.
32 Ve öyle oldu ki Moroni
ve ordusu, Lehi ve Teyankum’la karﬂ›laﬂ›ncaya dek onlar›
ﬂehirden ﬂehre kovalad›lar; ve
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Lamanl›lar, Moroni ülkesine
gelinceye kadar Lehi ile Teyankum’dan kaç›p aﬂa¤› deniz
kenar›na indiler.
33 Ve Lamanl› ordular›n›n hepsi bir araya topland›lar; öyle ki
hepsi Moroni ülkesinde tek bir
vücut halinde topland›lar. ﬁimdi
Lamanl›lar’›n kral› Ammoron
da onlarla beraberdi.
34 Ve öyle oldu ki Moroni, Lehi ve Teyankum ordular›yla
Moroni ülkesinin s›n›rlar› civar›nda ordugâh kurdular; öyle
ki Lamanl›lar hem güney s›n›r›nda hem de do¤u s›n›r›nda
çölle çevriliydiler.
35 Ve böylece gece ordugâhlar›n› burada kurdular. Çünkü
iﬂte, hem Nefililer hem Lamanl›lar çok yol yürüdükleri için
yorgundular; bu nedenle geceleyin Teyankum’dan baﬂka savaﬂ kurnazl›¤› düﬂünen yoktu;
çünkü Ammoron’a o kadar çok
k›z›yordu ki ona göre Nefililer’le Lamanl›lar aras›nda bu
kadar çok savaﬂ›n ç›kmas›na ve
kan dökülmesine, evet ve bu
kadar çok k›tl›¤a neden olan bu
büyük ve uzun savaﬂ›n sorumlular› Ammoron ve kardeﬂi
Amalikiya idi.
36 Ve öyle oldu ki Teyankum
k›zg›nl›kla ç›k›p Lamanl›lar’›n
ordugâh›na girdi ve ﬂehrin surlar›ndan sark›p aﬂa¤› indi. Ve
bir iple oradan oraya gidip kral›
buldu ve m›zra¤›n› at›p kral›n
yüre¤inin yan›na saplad›. Fakat
iﬂte, kral ölmeden önce hizmetkârlar›n› uyand›rd›; öyle ki
hizmetkârlar Teyankum’un peﬂine düﬂüp onu öldürdüler.
37 ﬁimdi öyle oldu ki Lehi
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ve Moroni, Teyankum’un öldü¤ünü ö¤renince son derece
üzüldüler; çünkü iﬂte o vatan›
için kahramanca savaﬂm›ﬂ bir
insand›; evet, özgürlü¤ün gerçek bir dostuydu; ve dayan›lmas› güç son derece a¤›r bir sürü
ac›lara katlanm›ﬂt›. Fakat iﬂte o
ölmüﬂtü ve bütün dünyan›n
gitti¤i yoldan gitmiﬂti.
38 ﬁimdi öyle oldu ki ertesi
gün Moroni yürüyüﬂe geçip
Lamanl›lar’›n üzerine sald›rd›;
öyle ki onlar› a¤›r bir yenilgiye
u¤ratt›lar ve onlar› ülkeden
sürdüler; ve Lamanl›lar kaç›p
gittiler; o dönemde bir daha
Nefililer’le savaﬂmak için geri
gelmediler.
39 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
otuz birinci y›l› sona erdi; ve
böylece Nefililer y›llar boyunca
savaﬂ, kan ve k›tl›k görmüﬂ ve
çekmedikleri ac› kalmam›ﬂt›.
40 Ve Nefi halk› aras›nda cinayetler ve çekiﬂmeler ve bölünmeler ve kötülü¤ün her türlüsü
vard›; ancak do¤rular›n hat›r›na, evet, do¤rular›n dualar› nedeniyle canlar› ba¤›ﬂlanm›ﬂt›.
41 Fakat iﬂte, Nefililer’le Lamanl›lar aras›nda oldukça çok
uzun süren bu savaﬂ›n yüzünden pek çok insan›n yüre¤i
savaﬂ›n çok uzun sürmesinden
dolay› kat›laﬂm›ﬂt›; ve birçok
insan›n yüre¤i de çektikleri
s›k›nt›lardan dolay› yumuﬂam›ﬂt›; öyle ki Tanr›’n›n önünde
kendilerini alçakgönüllülü¤ün
derinliklerine kadar alçaltt›lar.
42 Ve öyle oldu ki Moroni, ülkenin Lamanl›lar’›n sald›r›lar›na
en aç›k olan k›s›mlar›n› yeterin-
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ce kuvvetlendirinceye kadar istihkâm ettikten sonra Zarahemla ﬂehrine döndü; ve Helaman
da miras topra¤›na geri döndü;
ve Nefi halk› aras›nda yeniden
bar›ﬂ sa¤land›.
43 Ve Moroni ordular›n›n kumandas›n› Moroniha ad›ndaki
o¤lunun eline teslim etti; ve
ömrünün geri kalan günlerini
huzur içinde geçirmek üzere
kendi evine çekildi.
44 Ve Pahoran yarg› kürsüsüne geri döndü; ve Helaman
yeniden Tanr›’n›n sözünü halka vaaz etme görevini üzerine
ald›; çünkü ç›kan bunca çekiﬂme ve savaﬂtan sonra Kilise’de
yeniden bir düzenleme yap›lmas› gerekiyordu.
45 Bu nedenle Helaman ve
kardeﬂleri büyük bir güçle Tanr›’n›n sözünü bildirmek üzere
ç›kt›lar. Böylece birçok insan›
yapt›klar› kötülükler hakk›nda
ikna edip günahlar›ndan tövbe
etmelerini ve Tanr›lar› Rab’be
vaftiz olmalar›n› sa¤lad›lar.
46 Ve öyle oldu ki Tanr›’n›n
Kilisesi’ni ülkenin her yan›nda
yeniden kurdular.
47 Evet ve yasalara iliﬂkin düzenlemeler yap›ld›. Ve hakimleri ve baﬂhakimleri seçildi.
48 Ve Nefi halk› ülkede yeniden bolluk ve berekete kavuﬂmaya baﬂlad› ve ülkede ço¤al›p
yeniden çok güçlenmeye baﬂlad›lar. Ve çok zengin olmaya
baﬂlad›lar.
49 Ama zenginliklerine ya da
kuvvetlerine veya baﬂar›lar›na
ra¤men kendi gözlerinde gurura kap›lmad›lar; Tanr›lar› Rab’bi
hat›rlamakta da a¤›r davranma-
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d›lar; Tanr›’n›n önünde kendilerini son derece alçaltt›lar.
50 Evet, Rab’bin kendileri için
yapm›ﬂ oldu¤u yüce ﬂeyleri,
O’nun kendilerini ölümden ve
zincirlerden ve hapishanelerden ve her türlü s›k›nt›lardan
ve düﬂmanlar›n›n elinden kurtard›¤›n› hat›rlad›lar.
51 Ve onlar Tanr›lar› Rab’be
sürekli olarak dua ettiler, öyle ki
Rab, söz verdi¤i ﬂekilde onlar›
bereketledi; böylece güçlenip ülkede baﬂar›l› ve zengin oldular.
52 Ve öyle oldu ki bütün bunlar oldu. Ve Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin otuz
beﬂinci y›l›nda Helaman öldü.
63. BÖLÜM
ﬁiblon ve daha sonra Helaman
kutsal kay›tlar› teslim al›r — Birçok Nefili kuzey ülkesine yolculuk
eder — Hagot bat› denizine yelken
açan gemiler inﬂaat eder — Moroniha Lamanl›lar’› savaﬂta yener.
m.ö. tahminen 56–52 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
otuz alt›nc› y›l›n›n baﬂ›nda,
Alma taraf›ndan Helaman’a teslim edilmiﬂ olan kutsal emanetleri ﬁiblon ald›.
2 Ve kendisi do¤ru bir insand›
ve Tanr›’n›n önünde do¤rulukla yürürdü; ve Tanr›s›
Rab’bin emirlerini yerine getirmek için sürekli iyilik yapmaya dikkat ederdi; ve kardeﬂi de
ayn› yoldayd›.
3 Ve öyle oldu ki Moroni
de öldü. Ve böylece hakimler
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yönetiminin otuz alt›nc› y›l›
sona erdi.
4 Ve öyle oldu ki hakimler yönetiminin otuz yedinci y›l›nda,
beﬂ bin dört yüz kiﬂilik adamdan, onlar›n eﬂlerinden ve çocuklar›ndan oluﬂan büyük bir
topluluk Zarahemla ülkesinden
ayr›l›p kuzeydeki ülkeye gitti.
5 Ve öyle oldu ki Hagot çok
merakl› bir kiﬂi oldu¤u için, bu
yüzden gidip Harabe ülkesine
yak›n olan Bolluk ülkesinin s›n›r›nda kendisi için çok büyük
bir gemi inﬂa etti ve gemiyi kuzey ülkesine geçit sa¤layan dar
kara parças›n›n yan›ndaki bat›
denizine indirdi.
6 Ve iﬂte, birçok Nefili ve ayn›
zamanda birçok kad›n ve çocuk
gemiye binip yüklü bir erzakla
yelken açt›lar; ve kuzeye do¤ru
yola ç›kt›lar. Ve otuz yedinci
y›l böylece sona erdi.
7 Ve otuz sekizinci y›lda, bu
adam baﬂka gemiler de inﬂa etti.
Ve ilk gemi de geri geldi; ve
daha çok say›da insan gemiye
bindi; ve onlar da yanlar›na
epeyce erzak al›p yine kuzeydeki ülkeye do¤ru yola ç›kt›lar.
8 Ve öyle oldu ki onlardan bir
daha haber al›namad›. Ve biz
onlar›n denizin derinliklerinde
bo¤ulup öldüklerini san›yoruz.
Ve öyle oldu ki baﬂka bir gemi
daha denize aç›ld› ve onun da
nereye gitti¤ini bilmiyoruz.
9 Ve öyle oldu ki bu y›l içinde
çok say›da insan kuzey ülkesine gitti. Ve otuz sekizinci y›l
böylece sona erdi.
10 Ve öyle oldu ki hakimler
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yönetiminin otuz dokuzuncu
y›l›nda ﬁiblon da öldü; ve Koriyanton o ülkeye giden insanlara erzak götürmek üzere bir gemiyle kuzey ülkesine gitmiﬂti.
11 Bu yüzden ﬁiblon ölümünden önce bu kutsal emanetleri,
babas›n›n ad› verilmiﬂ olan,
Helaman’›n Helaman ad›ndaki
o¤luna teslim etmeyi uygun
gördü.
12 ﬁimdi iﬂte, Alma taraf›ndan
gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lmamas› emredilen o k›s›mlar hariç, Helaman’›n elinde bulunan bu oyma
kay›tlar›n hepsi yaz›larak ülkenin her yan›ndaki insançocuklar›n›n aras›na gönderildi.
13 Ancak bu ﬂeylerin kutsal
tutulmas› ve kuﬂaktan kuﬂa¤a
devredilmesi gerekiyordu; bu
nedenle, onlar bu y›l ﬁiblon ölmeden önce Helaman’a teslim
edildi.
14 Ve öyle oldu ki bu y›l içinde
yine Lamanl›lar’›n taraf›na geçen baz› bölücüler vard›; ve Lamanl›lar yine Nefililer’e karﬂ›
k›ﬂk›rt›l›p öfkelendiriliyordu.
15 Ve ayr›ca bu ayn› y›l içinde
onlar büyük bir orduyla Moroniha halk›na karﬂ›, yani Moroniha’n›n ordusuna karﬂ› savaﬂmaya geldiler; bu savaﬂta çok
büyük kay›plar vererek yenilgiye u¤rad›lar ve tekrar kendi
topraklar›na geri sürüldüler.
16 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
otuz dokuzuncu y›l› sona erdi.
17 Ve böylece Alma’n›n ve
o¤lu Helaman’›n ve di¤er o¤lu
ﬁiblon’un öyküsü sona erdi.

Helaman Kitab›

N

efililer’in baﬂ›ndan geçenler. Savaﬂlar›, çekiﬂmeleri ve anlaﬂmazl›klar›. Ve ayn› zamanda Helaman’›n o¤lu olan Helaman’›n
kay›tlar›na göre ve ayr›ca o¤ullar›n›n kay›tlar›na göre Mesih’in
geliﬂinden önce ve hatta Mesih’in geliﬂine kadar yaﬂam›ﬂ birçok
kutsal peygamberin peygamberlikleri. Ve ayr›ca Lamanl›lar’›n ço¤u inanca döndürülür. Do¤ru inanc› nas›l bulduklar› anlat›l›r.
Mesih’in geliﬂine kadar, Helaman ve o¤ullar›n›n kay›tlar›na göre
Lamanl›lar’›n do¤rulu¤unu ve Nefililer’in kötülük ve i¤rençliklerini anlatan bu kay›tlara ve di¤er kay›tlara Helaman Kitab› denir.
1. BÖLÜM
II. Pahoran baﬂhakim olur ve
Kiﬂkumen taraf›ndan öldürülür—
Pakumeni yarg› kürsüsüne geçer
— Koriyantumur Lamanl› ordular›n›n baﬂ›na geçerek Zarahemla’y›
al›r ve Pakumeni’yi öldürür —
Moroniha, Lamanl›lar’› yener ve
Zarahemla’y› yeniden ele geçirir
— Ve Koriyantumur öldürülür.
m.ö. tahminen 52–50 y›llar›.

V

E ﬂimdi iﬂte, öyle oldu ki
Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin k›rk›nc› y›l›n›n baﬂlang›c›nda, Nefi halk›
aras›nda ciddi bir sorun yaﬂanmaya baﬂlad›.
2 Çünkü iﬂte, Pahoran ölüp
bütün dünyan›n gitti¤i yoldan
gitmiﬂti; bu yüzden Pahoran’›n
çocuklar› olan kardeﬂlerin aras›nda yarg› kürsüsüne kimin
geçece¤i konusunda ciddi bir
çekiﬂme baﬂlad›.
3 ﬁimdi yarg› kürsüsü için
çekiﬂenlerin, ayr›ca halk› da
çekiﬂmeye k›ﬂk›rtanlar›n adlar›
ﬂunlard›: Pahoran, Paanki ve
Pakumeni.
4 ﬁimdi Pahoran’›n o¤ullar›n›n
hepsi bu kadar de¤ildi (zira
onun o¤ullar› çoktu); ancak yar-

g› kürsüsü için çekiﬂenler bunlard›; bu yüzden onlar halk›n
üçe bölünmesine neden oldular.
5 Buna ra¤men, öyle oldu ki
Pahoran halk›n oyu ile Nefi
halk›n›n baﬂ›na baﬂhakim ve
vali olarak seçildi.
6 Ve öyle oldu ki Pakumeni
yarg› kürsüsünü ele geçiremeyece¤ini görünce, o da halk›n
oyuna kat›ld›.
7 Fakat iﬂte, Paanki ve onun
valileri olmas›n› isteyen bir k›s›m halk buna çok öfkelendi; bu
yüzden Paanki pohpohlay›c›
sözler söyleyerek bu insanlar›
kardeﬂlerine karﬂ› ayakland›rmak üzereydi.
8 Ve öyle oldu ki bunu baﬂarmak üzereyken, iﬂte, ele geçirildi ve halk›n oyu ile yarg›lanarak
ölüme mahkum edildi; çünkü
isyan ç›karm›ﬂ ve halk›n özgürlü¤ünü yok etmeye çal›ﬂm›ﬂt›.
9 ﬁimdi Paanki’nin valileri olmas›n› isteyenler onun ölüme
mahkum edildi¤ini görünce,
bu yüzden öfkelendiler ve iﬂte
Kiﬂkumen adl› birisini Pahoran’›n yarg› kürsüsüne kadar
göndererek Pahoran’› yarg› kürsüsünde otururken öldürttüler.
10 Ve Kiﬂkumen, Pahoran’›n
hizmetkârlar› taraf›ndan izlen-
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di; fakat iﬂte, Kiﬂkumen’in kaç›ﬂ›
öyle h›zl› olmuﬂtu ki kimse onu
yakalayamad›.
11 Ve o kendisini gönderenlere
gitti ve hepsi orada bir antlaﬂma yapt›lar, evet, Kiﬂkumen’in
Pahoran’› öldürdü¤ünü kimseye söylemeyeceklerine dair Sonsuz Yarat›c›’lar›n›n ad›na yemin
ettiler.
12 Bu yüzden Kiﬂkumen, Nefi
halk› aras›nda tan›nm›yordu;
çünkü Pahoran’› öldürdü¤ü
zaman k›l›k de¤iﬂtirmiﬂti. Ve
Kiﬂkumen ve onunla antlaﬂma
yapm›ﬂ olan çetesi bulunamayacaklar› ﬂekilde halk›n aras›na
kar›ﬂt›lar, fakat bulunanlar›n
hepsi ölüme mahkum edildi.
13 Ve ﬂimdi iﬂte, Pakumeni
halk›n oyu ile kardeﬂi Pahoran’›n yerine hüküm sürmek üzere
halk›n baﬂhakimi ve valisi seçildi; ve bu onun hakk›yd›. Ve
bunlar›n hepsi hakimler yönetiminin k›rk›nc› y›l›nda oldu ve
bununla da sona erdi.
14 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin k›rk birinci y›l›nda,
Lamanl›lar büyük say›da bir
ordu toplad›lar ve adamlar›n›
k›l›çlarla ve palalarla ve yaylarla
ve oklarla ve mi¤ferlerle ve
gö¤üs z›rhlar›yla ve her türden
çeﬂitli kalkanlarla donatt›lar.
15 Ve Nefililer’le meydan savaﬂ› yapmak için yeniden aﬂa¤›ya
geldiler. Ve baﬂlar›nda ad› Koriyantumur olan bir adam vard›;
ve o, Zarahemla soyundan geliyordu; ve Nefililer’in aras›ndan ç›kan bir bölücüydü; ve iri
yar› ve güçlü bir adamd›.
16 Bu yüzden Ammaron’un
o¤lu, ad› Tubalot olan Laman-
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l›lar’›n kral›, Koriyantumur’un
güçlü bir adam oldu¤unu, kuvveti ve ayr›ca üstün zekas›yla
Nefililer’e karﬂ› koyabilece¤ini,
böylece onu göndermekle Nefililer’e karﬂ› üstünlük sa¤layabilece¤ini düﬂünüyordu;
17 Bu yüzden onlar› k›ﬂk›rt›p
öfkelendirdi ve ordular›n› bir
araya toplayarak Koriyantumur’u onlar›n baﬂ›na komutan
olarak atad›; ve Nefililer’e karﬂ› savaﬂmalar› için ordular›n›
Zarahemla ülkesine do¤ru yürüyüﬂe geçirtti.
18 Ve öyle oldu ki hükümette
o kadar çok çekiﬂme ve sorun
vard› ki Zarahemla ülkesinde
yeteri kadar nöbetçi tutmam›ﬂlard›; çünkü Lamanl›lar’›n büyük
Zarahemla ﬂehrine sald›rmak
üzere ülkelerinin merkezine gelmeye cesaret edemeyeceklerini
düﬂünmüﬂlerdi.
19 Fakat öyle oldu ki Koriyantumur büyük say›daki ordusunun baﬂ›nda yürüyerek ilerledi
ve ﬂehirde oturanlar›n üzerine
sald›rd›; ve öylesine büyük bir
h›zla ilerlemiﬂlerdi ki Nefililer’in ordular›n› toplamaya zamanlar› olmad›.
20 Bu yüzden Koriyantumur
ﬂehrin giriﬂindeki nöbetçileri
k›l›çtan geçirip bütün ordusu
ile ﬂehre girdi; ve kendilerine
karﬂ› gelen herkesi öldürdüler;
böylece ﬂehrin tamam›n› ele
geçirdiler.
21 Ve öyle oldu ki baﬂhakim
Pakumeni, Koriyantumur’un
önünden kaç›p ﬂehrin surlar›na
kadar geldi. Ve öyle oldu ki Koriyantumur onu duvara öyle
çok çarpt› ki Pakumeni öldü.
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Ve böylece Pakumeni’nin günleri sona erdi.
22 Ve ﬂimdi Koriyantumur, Zarahemla ﬂehrini ele geçirdi¤ini
görünce ve Nefililer’in önlerinden kaçt›¤›n› ve öldüklerini ve
yakalan›p hapse at›ld›klar›n›
ve bütün ülkedeki en kuvvetli
kalenin kontrolünü ele geçirdi¤ini görünce, öylesine yüreklendi ki neredeyse ülkenin tamam›n› ele geçirmek üzere sald›r›ya
geçecekti.
23 Ve ﬂimdi Koriyantumur,
Zarahemla ülkesinde kalmad›;
fakat büyük bir ordu ile Bolluk
ﬂehrine do¤ru ilerledi; çünkü
yolunu k›l›çla açarak ilerlemeye
ve ülkenin kuzey k›s›mlar›n›
ele geçirmeye kararl›yd›.
24 Ve Nefililer’in en büyük
kuvvetlerinin ülkenin merkezinde oldu¤unu sanarak, bu
yüzden onlar›n küçük gruplar
d›ﬂ›nda toplanmalar›na zaman
b›rakmadan ilerledi ve bu ﬂekilde halk›n üzerine sald›rd› ve onlar› k›l›çtan geçirip yere serdi.
25 Fakat iﬂte Koriyantumur’un
ülkenin merkezine yapt›¤› bu
ilerleme Nefililer’den ölenlerin
say›s› çok olmas›na ra¤men
Moroniha’ya onlar›n üzerinde
büyük bir üstünlük sa¤lad›.
26 Çünkü iﬂte Moroniha,
Lamanl›lar’›n ülkenin merkezine kadar gelmeye cesaret
edemeyeceklerini, ancak daha
önce yapt›klar› gibi s›n›r boylar›ndaki ﬂehirlere sald›racaklar›n› sanm›ﬂt›; bu yüzden
Moroniha güçlü ordular›na s›n›ra yak›n bölgeleri korumalar›n› emretmiﬂti.
27 Fakat iﬂte, Lamanl›lar onun
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umdu¤unun aksine korkmadan ülkenin merkezine kadar
gelmiﬂler ve baﬂkent Zarahemla ﬂehrini ele geçirmiﬂlerdi; ve
ülkenin en önemli bölgelerinden geçerek, halk› kad›n erkek,
çoluk çocuk demeden katledip
birçok ﬂehri ve kaleyi ele geçirmiﬂlerdi.
28 Fakat Moroniha bunu ö¤renir ö¤renmez, onlar› Bolluk
ülkesine gelmeden önce durdurmak için hemen Lehi’yi bir
orduyla üzerlerine yollad›.
29 Ve Lehi denileni yaparak
onlar› Bolluk ülkesine gelmeden önce durdurdu ve onlarla
savaﬂa baﬂlad›; sonuçta onlar
Zarahemla ülkesine do¤ru geri
çekilmeye baﬂlad›lar.
30 Ve öyle oldu ki Moroniha
geri çekilen Lamanl›lar’›n yolunu kesti ve onlarla öyle bir
savaﬂa giriﬂti ki son derece
kanl› bir savaﬂ oldu; evet, birçok insan öldürüldü ve say›lan
ölülerin aras›nda Koriyantumur
da bulundu.
31 Ve ﬂimdi iﬂte, Lamanl›lar
iki taraftan da çekilemediler;
ne kuzeye, ne güneye, ne do¤uya, ne de bat›ya çekilebildiler;
çünkü her taraftan Nefililerce
kuﬂat›lm›ﬂlard›.
32 Ve Koriyantumur, Lamanl›lar’› o ﬂekilde Nefililer’in ortas›na atm›ﬂt› ki Nefililer’in ellerine
düﬂmüﬂler ve Koriyantumur’un
kendisi ölmüﬂtü; ve Lamanl›lar,
Nefililer’in eline teslim oldular.
33 Ve öyle oldu ki Moroniha,
Zarahemla ﬂehrini yeniden ele
geçirdi ve tutsak al›nan Lamanl›lar’›n ülkeden bar›ﬂ içinde ayr›lmalar›n› emretti.
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34 Ve böylece hakimler yönetiminin k›rk birinci y›l› sona erdi.
2. BÖLÜM
Helaman’›n o¤lu Helaman baﬂhakim olur—Gadiyanton, Kiﬂkumen
çetesini yönetir—Helaman’›n hizmetkâr› Kiﬂkumen’i öldürür ve
Gadiyanton çetesi çöle kaçar. m.ö.
tahminen 50– 49 y›llar›.
Ve öyle oldu ki hakimler yönetiminin k›rk ikinci y›l›nda, Moroniha, Nefililer ile Lamanl›lar
aras›nda bar›ﬂ› tekrar sa¤lad›ktan sonra, iﬂte yarg› kürsüsüne
geçecek hiç kimse yoktu; bu
yüzden yarg› kürsüsüne kimin
geçece¤i konusunda halk›n
aras›nda çekiﬂmeler ç›kmaya
baﬂlad›.
2 Ve öyle oldu ki Helaman’›n
o¤lu olan Helaman halk›n oyu
ile yarg› kürsüsüne seçildi.
3 Fakat iﬂte Pahoran’› öldürmüﬂ olan Kiﬂkumen, Helaman’›
da öldürmek için pusuya yatm›ﬂ
bekliyordu; ve kötülü¤ünün hiç
kimse taraf›ndan bilinmemesi
için antlaﬂmaya girmiﬂ olan çetesi taraf›ndan destekleniyordu.
4 Çünkü konuﬂmas›n› çok iyi
bilen ve mesle¤i olan gizli cinayet ve eﬂk›yal›k iﬂlerini son derece ustal›kla yürüten Gadiyanton
adl› biri vard›; bu yüzden Gadiyanton, Kiﬂkumen çetesinin
lideri oldu.
5 Bu yüzden Gadiyanton onlara ve ayr›ca Kiﬂkumen’e pohpohlay›c› sözler söyleyerek
kendisini yarg› kürsüsüne geçirirlerse, çetesinin üyelerine halk
aras›nda güç ve yetki verece¤ini
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söyledi; bu yüzden Kiﬂkumen,
Helaman’› ortadan kald›rman›n
yollar›n› aramaya baﬂlad›.
6 Ve öyle oldu ki Kiﬂkumen,
Helaman’› öldürmek amac›yla
yarg› kürsüsüne do¤ru giderken,
iﬂte Helaman’›n hizmetkârlar›ndan biri geceleyin d›ﬂar› ç›km›ﬂ
ve k›l›k de¤iﬂtirerek bu çetenin
Helaman’› öldürmek için kurdu¤u planlar› ö¤renmiﬂti;
7 Ve öyle oldu ki hizmetkâr,
Kiﬂkumen’le karﬂ›laﬂt› ve ona
bir iﬂaret verdi; bu yüzden
Kiﬂkumen ona ne yapmak istedi¤ini bildirdi ve Helaman’›
öldürebilmek için ondan kendisini yarg› kürsüsüne götürmesini istedi.
8 Ve Helaman’›n hizmetkâr›
Kiﬂkumen’in yüre¤inden geçen
her ﬂeyi bildi¤inden ve onun
amac›n›n cinayet iﬂlemek oldu¤unu bildi¤inden ve onun çetesine üye olan herkesin amac›n›n
da cinayet iﬂlemek, h›rs›zl›k etmek ve güç kazanmak oldu¤unu bildi¤inden, (ve bu onlar›n
gizli planlar› ve çeteleriydi)
Helaman’›n hizmetkâr›, Kiﬂkumen’e: “Haydi yarg› kürsüsüne
gidelim!” dedi.
9 ﬁimdi bu Kiﬂkumen’i çok
memnun etmiﬂti; çünkü amac›n›
gerçekleﬂtirebilece¤ini san›yordu; fakat iﬂte, yarg› kürsüsüne
giderlerken Helaman’›n hizmetkâr› Kiﬂkumen’i tam kalbinden
b›çaklad› ve Kiﬂkumen hiç ses
ç›karmadan yere ölü olarak
y›¤›ld›. Ve hizmetkâr koﬂup
Helaman’a gördü¤ü, duydu¤u
ve yapt›¤› her ﬂeyi anlatt›.
10 Ve öyle oldu ki Helaman
bu eﬂk›yalar ve gizli katiller
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çetesinin yakalan›p yasalara
göre idam edilmeleri için
adamlar›n› yollad›.
11 Fakat iﬂte Gadiyanton, Kiﬂkumen’in dönmedi¤ini görünce,
onun öldürülmüﬂ olmas›ndan
korktu; bu yüzden çetesine peﬂinden gelmelerini emretti. Ve
gizli bir yoldan çöle ç›karak ülkeden kaçt›lar; ve böylece Helaman onlar› yakalatmak üzere
adamlar›n› gönderdi¤inde, onlar hiçbir yerde bulunamad›.
12 Ve bu Gadiyanton’dan daha
sonra tekrar söz edilecektir. Ve
böylece Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin k›rk ikinci
y›l› sona erdi.
13 Ve iﬂte, bu kitab›n sonunda,
bu Gadiyanton’un bütün Nefi
halk›n›n y›k›lmas›na, evet, neredeyse tamamen yok olmas›na
neden olaca¤›n› göreceksiniz.
14 ‹ﬂte, Helaman Kitab›’n›n sonunu kastetmiyorum, bütün bu
yazd›klar›m› ald›¤›m Nefi Kitab›’n›n sonundan söz ediyorum.
3. BÖLÜM
Birçok Nefili kuzeydeki ülkeye göç
eder — Evlerini çimentodan yaparlar ve pek çok kay›t tutarlar —
On binlerce insan do¤ru inanc› bulur ve vaftiz olur—Tanr›’n›n sözü
insanlar› kurtuluﬂa götürür—Helaman’›n o¤lu Nefi yarg› kürsüsüne
geçer. m.ö. tahminen 49–39 y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki hakimler
yönetiminin k›rk üçüncü y›l›nda, kilisedeki biraz gurur d›ﬂ›nda Nefi halk›n›n aras›nda
hiç çekiﬂme olmad›; bu da halk›n aras›nda ufak tefek baz›

anlaﬂmazl›klar›n ç›kmas›na neden oldu; k›rk üçüncü y›l›n
sonunda bu sorunlar çözüldü.
2 Ve k›rk dördüncü y›lda halk›n aras›nda hiçbir çekiﬂme
olmad›; k›rk beﬂinci y›lda pek
çekiﬂme olmad›.
3 Ve öyle oldu ki k›rk alt›nc›
y›lda, evet, birçok çekiﬂmeler
ve anlaﬂmazl›klar oldu; bu arada oldukça çok say›da insan
Zarahemla ülkesini terk ederek
kuzey ülkesini miras almaya
gitti.
4 Ve onlar çok uzun bir mesafe yolculuk edip büyük su kitlelerinin ve birçok nehirlerin
bulundu¤u bir yere geldiler.
5 Evet ve ülkenin her yan›na
da¤›ld›lar, kendilerinden önce
ülkeyi pek çok insan›n yurt
edinmiﬂ olmas› nedeniyle, ülkenin ›ss›z hale getirilmemiﬂ ve
a¤açs›z kalmam›ﬂ bölgelerine
da¤›ld›lar.
6 Ve ﬂimdi, bu ülkenin hiçbir
k›sm› a¤aç yoklu¤u d›ﬂ›nda ›ss›z
de¤ildi; fakat daha önce ülkeye
yerleﬂen halk›n büyük bir y›k›ma u¤ramas› nedeniyle buraya
Harabe ad› verildi.
7 Ve ülkede çok az a¤aç olmas›
nedeniyle buraya yerleﬂen halk
çimento kullanmada çok ustalaﬂt›; bu yüzden oturduklar›
evleri çimentodan yapt›lar.
8 Ve öyle oldu ki onlar ço¤al›p
yay›ld›lar ve ülkenin güneyinden kuzeyine gittiler ve güneydeki denizden kuzeydeki denize, bat›daki denizden do¤udaki
denize kadar öyle yay›ld›lar ki
bütün yeryüzünü kaplamaya
baﬂlad›lar.
9 Ve ülkenin kuzeyindeki halk
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çad›rlarda ve çimentodan yap›lm›ﬂ evlerde oturuyorlar ve topra¤›n üzerinde yeﬂeren a¤açlar›
büyümeleri için kesmiyorlard›;
böylece zaman› gelince, evlerini,
evet, ﬂehirlerini ve tap›naklar›n›
ve sinagoglar›n› ve kutsal s›¤›naklar›n› ve her türlü binalar›n› inﬂa edebilecekleri keresteye
sahip olacaklard›.
10 Ve öyle oldu ki ülkenin kuzeyinde çok az kereste oldu¤u
için gemi ile oraya çok kereste
gönderdiler.
11 Ve böylece kuzey ülkesindeki halka hem ahﬂaptan hem de
çimentodan birçok ﬂehir kurma
olana¤›n› sa¤lad›lar.
12 Ve öyle oldu ki do¤uﬂtan
Lamanl› olan Ammon halk›ndan birçok kiﬂi de bu ülkeye
gitti.
13 Ve ﬂimdi, bu halk›n yapt›¤›
iﬂleri anlatan birçok kay›t, bu
halk›n aras›ndaki birçok kiﬂi
taraf›ndan kendileri hakk›nda
ayr›nt›l› ve geniﬂ bir ﬂekilde
tutuldu.
14 Fakat iﬂte, bu halk›n yapt›¤› iﬂlerin yüzde biri, evet,
Lamanl›lar’›n ve Nefililer’in
baﬂ›ndan geçenler ve aralar›ndaki savaﬂlar› ve çekiﬂmeleri
ve anlaﬂmazl›klar› ve vaazlar›
ve peygamberlikleri ve gemicilikleri ve gemi inﬂa etmeleri
ve tap›naklar, sinagoglar ve
kutsal s›¤›naklar inﬂa etmeleri
ve do¤ruluklar› ve kötülükleri
ve cinayetleri ve h›rs›zl›klar› ve
ya¤mac›l›klar› ve her türlü i¤rençlikleri ve cinsel ahlaks›zl›klar› bu esere s›¤amaz.
15 Fakat iﬂte her türden birçok
kitap ve kay›t bulunuyor ve
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bunlar özellikle Nefililer taraf›ndan tutulmuﬂtur.
16 Ve bu kay›tlar Nefililer taraf›ndan bir kuﬂaktan di¤erine
yasalar› çi¤neyip öldürülünceye, ya¤malan›ncaya ve avlan›l›ncaya ve sürülünceye ve katledilinceye ve yeryüzünün her
taraf›na da¤›t›l›ncaya ve Lamanl›lar’la kar›ﬂ›ncaya ve art›k Nefililer diye an›lmay›p kötü, vahﬂi
ve insafs›z oluncaya, evet, hatta
t›pk› Lamanl›lar gibi oluncaya
kadar aktar›lm›ﬂt›r.
17 Ve ﬂimdi tekrar kendi
anlatt›klar›ma dönüyorum; bu
yüzden söylediklerim, Nefi
halk› aras›nda büyük çekiﬂmeler ve kar›ﬂ›kl›klar ve savaﬂlar
ve anlaﬂmazl›klar olduktan
sonra olmuﬂtur.
18 Ve hakimler yönetiminin
k›rk alt›nc› y›l› sona erdi.
19 Ve öyle oldu ki ülkede hâlâ
büyük bir çekiﬂme devam ediyordu, evet, hatta k›rk yedinci
y›lda ve ayn› zamanda k›rk sekizinci y›lda da.
20 Buna ra¤men Helaman
yarg› kürsüsünü adaletle ve
eﬂitlikle yönetti; evet, Tanr›’n›n
yasalar›n›, yarg›lar›n› ve emirlerini yerine getirmeye dikkat
etti; ve sürekli olarak Tanr›’n›n
gözünde do¤ru olan› yapt›; ve
babas›n›n yolunda yürüyerek
ülkede baﬂar›ya ulaﬂt›.
21 Ve öyle oldu ki onun iki
o¤lu oldu. Büyü¤üne Nefi ve
küçü¤üne ise Lehi ad›n› verdi.
Ve onlar Rab için yetiﬂmeye
baﬂlad›lar.
22 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin k›rk sekizinci y›l›n›n sonuna
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do¤ru Nefili halk›n›n aras›ndaki savaﬂlar ve çekiﬂmeler biraz
da olsa azalmaya baﬂlad›.
23 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin k›rk dokuzuncu
y›l›nda, Gadiyanton eﬂk›yas›n›n
ülkenin büyük yerleﬂim alanlar›nda kurdu¤u gizli çeteler
d›ﬂ›nda, ülkenin her yan›nda
sürekli olarak bar›ﬂ sa¤land›;
bu çeteler o zamanlar hükümetin baﬂ›nda olanlar taraf›ndan
bilinmiyordu; bu yüzden ülkede yok edilemediler.
24 Ve öyle oldu ki bu ayn› y›lda kilisede öylesine büyük bir
geliﬂme oldu ki binlerce insan
kiliseye kat›ld› ve tövbe ederek
vaftiz oldular.
25 Ve kilisenin baﬂar›s› öyle
büyük ve halk›n üzerine dökülen nimetler o kadar çoktu ki
yüksek rahipler ve ö¤retmenler
bile hayretler içinde kalm›ﬂlard›.
26 Ve öyle oldu ki Rab’bin iﬂi,
birçok can›n, hatta on binlerce
can›n vaftiz olmas› ve Tanr›’n›n
Kilisesi ile birleﬂmesi sayesinde ilerledi.
27 Böylece Rab’bin, yüreklerinin tüm içtenli¤i ile O’nun kutsal
ad›n› anan herkese karﬂ› merhametli oldu¤unu görebiliriz.
28 Evet, böylece cennetin kap›s›n›n herkese aç›k oldu¤unu,
hatta Tanr›’n›n O¤lu olan ‹sa
Mesih’in ad›na inananlara aç›k
oldu¤unu görüyoruz.
29 Evet, dileyen herkesin ﬂeytan›n bütün kurnazl›¤›n›, tuzaklar›n› ve hilelerini paramparça
edecek ve Mesih’in ö¤rencisini
kötüleri yutmak üzere haz›rlanm›ﬂ olan sonsuz sefalet çukurunun karﬂ›s›ndaki dar ve ince
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yoldan geçirecek diri ve güçlü
olan Tanr›’n›n sözüne sar›labilece¤ini görüyoruz.
30 Ve Tanr›’n›n sözü onlar›n
canlar›n›, evet, onlar›n ölümsüz canlar›n› ‹brahim’le ve
‹shak’la ve Yakup’la ve bütün
kutsal atalar›m›zla beraber
oturmalar› için Göklerin Krall›¤›’ndaki Tanr›’n›n sa¤ eline
getirecektir, oradan bir daha
ayr›lmayacaklard›r.
31 Ve bu y›l Zarahemla ülkesinde ve çevredeki bölgelerde,
hatta Nefililer’in elindeki bütün
ülkede sürekli olarak sevinç
yaﬂand›.
32 Ve öyle oldu ki k›rk dokuzuncu y›l›n geriye kalan k›sm›
bar›ﬂ ve çok büyük sevinç içinde
geçti; evet ve hakimler yönetiminin ellinci y›l› da sürekli
olarak bar›ﬂ ve büyük sevinç
içinde geçti.
33 Ve hakimler yönetimin elli
birinci y›l› da bar›ﬂ içinde geçti,
ancak kiliseye — Tanr›’n›n Kilisesi’ne de¤il, ama Tanr›’n›n
Kilisesi’ne üye olduklar›n› iddia
edenlerin yüreklerine — gurur
girmeye baﬂlad›.
34 Ve onlar gururla kendilerini yükselterek kardeﬂlerinin
ço¤una bask› yapt›lar. ﬁimdi
bu büyük bir kötülüktü; halk›n
alçakgönüllü olan k›sm›n›n çok
eziyet çekip birçok s›k›nt›lara
katlanmas›na neden oldu.
35 Buna ra¤men onlar, ruhlar›
sevinç ve teselli ile doluncaya
kadar, evet, yürekleri paklan›p
kutsallaﬂ›ncaya kadar s›k s›k
oruç tutup dua ettiler ve alçakgönüllülükte giderek kuvvetlendiler ve Mesih’e olan
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inançlar› giderek sa¤lamlaﬂt›;
bu kutsall›k yüreklerini Tanr›’ya verdikleri için olur.
36 Ve öyle oldu ki elli ikinci
y›l da, halk›n yüre¤ine giren
aﬂ›r› büyük gurur d›ﬂ›nda bar›ﬂ
içinde geçti; ve bunun nedeni
ülkedeki çok büyük zenginlikleri ve kazand›klar› baﬂar›yd›;
ve onlar›n gururu her geçen
gün daha çok artt›.
37 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin elli üçüncü y›l›nda
Helaman öldü ve büyük o¤lu
Nefi onun yerine hüküm sürmeye baﬂlad›. Ve öyle oldu ki Nefi
yarg› kürsüsünü adaletle ve
eﬂitlikle yürüttü; evet, Tanr›’n›n emirlerini yerine getirdi ve
babas›n›n yolundan yürüdü.
4. BÖLÜM
Nefili bölücüler ve Lamanl›lar
güçlerini birleﬂtirerek Zarahemla
ülkesini ele geçirirler — Nefililer
iﬂledikleri kötülükler yüzünden
yenilirler — Kilise yavaﬂ yavaﬂ
küçülür ve halk Lamanl›lar gibi
güçsüzleﬂir. m.ö. tahminen 38–30
y›llar›.
Ve öyle oldu ki elli dördüncü
y›lda kilisede birçok anlaﬂmazl›k ç›kt› ve ayr›ca halk›n aras›nda o kadar çok çekiﬂme oldu ki
sonuçta çok kan döküldü.
2 Ve halk›n isyan ç›karan kesimi öldürüldü ve ülkeden at›ld›;
ve onlar da Lamanl›lar’›n kral›na gittiler.
3 Ve öyle oldu ki bunlar Lamanl›lar’› Nefililer’e karﬂ› savaﬂa k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›lar; fakat
iﬂte, Lamanl›lar o kadar çok
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korkuyorlard› ki bu bölücülerin
sözlerine kulak vermediler.
4 Fakat öyle oldu ki hakimler
yönetiminin elli alt›nc› y›l›nda,
Nefililer’den Lamanl›lar’a kat›lan bölücüler oldu; ve bunlar
ötekilerle birlikte Lamanl›lar’›
k›ﬂk›rt›p onlar› Nefililer’e karﬂ›
öfkelendirmeyi baﬂard›lar; ve
bütün bir y›l boyunca savaﬂa
haz›rland›lar.
5 Ve elli yedinci y›lda Nefililer’le savaﬂmak için aﬂa¤›ya
geldiler ve öldürme iﬂine baﬂlad›lar; evet, öyle ki hakimler
yönetiminin elli sekizinci y›l›nda Zarahemla ülkesini ele geçirmeyi baﬂard›lar; evet ve hatta
Bolluk ülkesinin yan›ndaki ülkeye kadar olan bütün topraklar› ele geçirdiler.
6 Ve Nefililer ile Moroniha’n›n
ordular› Bolluk ülkesine kadar
sürüldüler.
7 Ve orada bat› denizinden,
do¤u denizine kadar olan yerde
Lamanl›lar’a karﬂ› kuvvetlendiler; ülkelerinin kuzeyini savunmak için ordular›n› yerleﬂtirip
kuvvetlendirdikleri bu hatt›n
uzunlu¤u bir Nefili için bir
günlük yoldu.
8 Ve böylece bölücü Nefililer,
Lamanl›lar’›n büyük ordusunun
yard›m›yla ülkenin güneyinde
bulunan Nefililer’in sahip oldu¤u her ﬂeyi ele geçirmiﬂlerdi.
Ve bütün bunlar hakimler yönetiminin elli sekizinci ve elli
dokuzuncu y›llar›nda oldu.
9 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin altm›ﬂ›nc› y›l›nda,
Moroniha ordular›yla ülkenin
birçok k›sm›n› ele geçirmeyi
baﬂard›; evet, Lamanl›lar’›n
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eline düﬂmüﬂ olan birçok ﬂehri
tekrar geri ald›lar.
10 Ve öyle oldu ki hakimler yönetiminin altm›ﬂ birinci y›l›nda
bütün topraklar›n›n yar›s›n› tekrar ele geçirmeyi baﬂard›lar.
11 ﬁimdi kendi aralar›nda iﬂledikleri kötülükler ve i¤rençlikler
olmasayd›, Nefililer bu büyük
kayba ve katliama u¤ramayacaklard›; evet ve bu kötülük ve
i¤rençlikler Tanr›’n›n Kilisesi’ne
üye olduklar›n› iddia edenlerin
aras›nda da oluyordu.
12 Ve bunun nedeni yüreklerindeki gururdu, büyük zenginlikleriydi, evet, yoksullar›
ezmeleri, açlardan yiyecek, ç›plaklardan giyecek esirgemeleri
ve alçakgönüllü kardeﬂlerinin
yana¤›na tokad› atmalar›, kutsal olan ﬂeylerle alay etmeleri,
peygamberlik ve vahiy ruhunu
inkâr etmeleri, cinayet iﬂlemeleri, ya¤mac›l›klar›, yalanc›l›klar›, h›rs›zl›klar›, zina iﬂlemeleri,
büyük kavgalar ç›karmalar› ve
Nefi ülkesine kaç›p Lamanl›lar’›n aras›na kat›lmalar› idi.
13 Ve bu büyük kötülükleri
yüzünden ve kendi güçleriyle
övündükleri için, kendi baﬂlar›na b›rak›ld›lar; bu yüzden baﬂar›l› olamad›lar, fakat hemen
hemen ellerindeki bütün topraklar gidinceye kadar Lamanl›lar’›n belâs›na u¤rad›lar, vuruldular ve sürüldüler.
14 Fakat iﬂte, Moroniha, halka
kötülüklerinden dolay› birçok
ﬂey vaaz etti ve Helaman’›n
o¤ullar› olan Nefi ile Lehi de
halka birçok ﬂey vaaz ettiler;
evet ve onlara kötülükleri hakk›nda ve günahlar›ndan tövbe
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etmezlerse baﬂlar›na gelecekler
hakk›nda birçok peygamberlikte bulundular.
15 Ve öyle oldu ki onlar tövbe
ettiler ve tövbe ettikleri ölçüde
refaha kavuﬂmaya baﬂlad›lar.
16 Çünkü Moroniha onlar›n
tövbe ettiklerini gördü¤ü zaman, mallar›n›n ve topraklar›n›n yar›s›n› geri al›ncaya kadar
onlar› bir yerden baﬂka yere,
bir ﬂehirden baﬂka ﬂehre götürmeyi göze ald›.
17 Ve böylece hakimler yönetiminin altm›ﬂ birinci y›l› sona
erdi.
18 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin altm›ﬂ ikinci y›l›nda Moroniha, Lamanl›lar’dan
baﬂka hiçbir ﬂey geri alamad›.
19 Bu yüzden topraklar›n›n
geriye kalan k›sm›n› ele geçirmek için yapt›klar› planlardan
vazgeçtiler; çünkü Lamanl›lar’›n
say›lar› o kadar artm›ﬂt› ki Nefililer’in onlardan daha güçlü
olmas› mümkün de¤ildi; bu
yüzden Moroniha ele geçirdi¤i
topraklar› koruyabilmek için
bütün ordular›n› kulland›.
20 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n say›lar›n›n büyüklü¤ünden
dolay›, Nefililer yenilmekten,
ayak alt›nda ezilmekten ve öldürülüp yok edilmekten çok
korkuyorlard›.
21 Evet, Alma’n›n peygamberliklerini ve ayr›ca Mosiya’n›n
sözlerini hat›rlamaya baﬂlad›lar;
ve kendilerinin dik kafal› bir halk
olduklar›n› ve Tanr›’n›n emirlerini hiçe sayd›klar›n› gördüler.
22 Ve Mosiya’n›n yasalar›n›
ya da Rab’bin ona halka vermesi için buyurdu¤u yasalar›
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de¤iﬂtirerek ayaklar› alt›nda
çi¤nediklerini gördüler; ve yasalar›n›n bozuldu¤unu ve kötü
bir halk olduklar›n›, öyle ki
ayn› Lamanl›lar gibi kötü olduklar›n› gördüler.
23 Ve kötülüklerinden dolay›
kilise yavaﬂ yavaﬂ küçülmeye
baﬂlad›; ve peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna art›k
inanmamaya baﬂlad›lar; ve Tanr›’n›n yarg›lar› onlar›n yüzüne
dik dik bak›yordu.
24 Ve kardeﬂleri Lamanl›lar
gibi zay›f düﬂtüklerini gördüler ve Rab’bin Ruhu art›k onlar› korumuyordu; evet, Rab’bin
Ruhu kutsal olmayan tap›naklarda bar›nmad›¤› için art›k
onlardan uzaklaﬂm›ﬂt›.
25 Bu yüzden Rab kendi mucizevi ve eﬂsiz gücüyle onlar› korumaktan vazgeçti; çünkü onlar
bir inançs›zl›k ve korkunç kötülük durumuna düﬂmüﬂlerdi;
ve Lamanl›lar’›n kendilerinden
çok daha fazla say›da olduklar›n› ve Tanr›lar› Rab’be ba¤lanmad›kça mahvolmalar›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu gördüler.
26 Çünkü iﬂte, adam adama
k›yasland›¤›nda Lamanl›lar’›n
kendileri kadar güçlü olduklar›n› gördüler. Ve böylece bu
büyük suçu iﬂlemiﬂ oldular;
evet, böylece suçlar› yüzünden
birkaç y›l içinde güçlerini yitirdiler.
5. BÖLÜM
Nefi ve Lehi kendilerini vaaz
etmeye adarlar — Onlar›n adlar›
atalar›n›n hayatlar›n› örnek alma -
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lar› gerekti¤ini hat›rlat›r — Mesih
tövbe edenleri fidye ile kurtar›r —
Nefi ve Lehi birçok kimseyi inanca
döndürür, hapse at›l›rlar ve etraflar› ateﬂle sar›l›r — Üç yüz kiﬂinin
üzerini kara bir bulut kaplar—Yer
sars›l›r ve bir ses insanlara tövbe
etmelerini emreder — Nefi ile Lehi
meleklerle konuﬂurlar ve kalabal›¤›n etraf› ateﬂle çevrilir. m.ö. tahminen 30 y›l›.
Ve öyle oldu ki bu ayn› y›l içinde, iﬂte, Nefi, yarg› kürsüsünü
Sezoram ad›nda birisine teslim
etti.
2 Çünkü onlar›n yasalar› ve
hükümetleri halk›n oyu ile belirlendi¤i ve kötülü¤ü seçenler
iyili¤i seçenlerden daha fazla
oldu¤u için, bu yüzden yok olmalar›n›n zaman› gelmiﬂti;
çünkü yasalar› bozulmuﬂtu.
3 Evet ve hepsi bu kadar de¤ildi; onlar dik kafal› bir halkt›,
öyle ki ne yasa ile ne de adaletle idare edilebildiler; yoksa bu
onlar›n y›k›m›n› getirirdi.
4 Ve öyle oldu ki Nefi onlar›n
kötülükleri yüzünden yorgun
düﬂmüﬂtü; ve yarg› kürsüsünü
b›rakt› ve ömrünün geri kalan
günlerini Tanr›’n›n sözünü vaaz
etmeye adad›; ve kardeﬂi Lehi
de ömrünün geri kalan günlerini Tanr›’n›n sözünü vaaz etmeye adad›.
5 Çünkü babalar› Helaman’›n
kendilerine söyledi¤i sözleri
hat›rlad›lar. Ve onun söyledi¤i
sözler ﬂunlard›r:
6 ‹ﬂte o¤ullar›m, diliyorum
ki Tanr›’n›n emirlerini yerine
getirmeyi hat›rlars›n›z; ve
isterim ki bu sözlerimi halka
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bildirirsiniz. ‹ﬂte, size Yeruﬂalem ülkesinden ç›k›p gelen ilk
atalar›m›z›n adlar›n› verdim;
ve bunu, adlar›n›z› hat›rlad›¤›n›z zaman onlar› hat›rlayas›n›z
diye yapt›m; ve onlar› hat›rlad›¤›n›z zaman onlar›n yapt›¤›
iﬂleri hat›rlayabilir ve onlar›n
yapt›¤› iﬂleri hat›rlad›¤›n›z
zaman da onlar›n yapt›¤› iﬂlerin iyi oldu¤unun hem söylendi¤ini hem de yaz›l› oldu¤unu
bilebilirsiniz.
7 Bu yüzden o¤ullar›m, sizin
iyi olan› yapman›z› diliyorum;
öyle ki onlar hakk›nda iyi ﬂeyler
söylenip yaz›ld›¤› gibi sizin için
de iyi ﬂeyler söylenip yaz›ls›n.
8 Ve ﬂimdi o¤ullar›m, iﬂte sizden istedi¤im daha baﬂka ﬂeyler
var; ancak bunlar› övünmeniz
için de¤il, ama cennette kendinize bir hazine, evet, ölümsüz
ve solmayan bir hazine biriktirebilmeniz için yapman›z› istiyorum; evet, böylece sonsuz
yaﬂam›n de¤erli arma¤an›na
sahip olabilirsiniz; bu arma¤an›n atalar›m›za verildi¤ine inanmaya hakk›m›z var.
9 Ah o¤ullar›m hat›rlay›n, Kral
Benyamin’in halk›na konuﬂtu¤u
sözleri hat›rlay›n! Evet, gelecek
olan ‹sa Mesih’in kefaret kan›n›n arac›l›¤› d›ﬂ›nda, insan›n
kurtulabilece¤i baﬂka bir yol
veya çare yoktur; evet O’nun
dünyay› fidye ile kurtarmaya
gelece¤ini hat›rlay›n.
10 Ve Amulek’in Ammoniha
ﬂehrinde Zeezrom’a söyledi¤i
sözleri de hat›rlay›n; çünkü ona
Rab’bin kesinlikle halk›n› fidye
ile kurtarmaya gelece¤ini, ancak
onlar› günahlar› içinde de¤il,
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günahlar›ndan fidye ile kurtaraca¤›n› söyledi.
11 Ve O’na Baba taraf›ndan
halk›n› günahlar›ndan tövbe
ﬂart›yla kurtarmas› için yetki
verildi; bu yüzden tövbe koﬂullar›n›n müjdesini aç›klamak
için meleklerini gönderdi; bu
tövbe onlar› Fidye ile Kurtaran’›n gücüne ve ruhlar›n›n
kurtuluﬂuna getirir.
12 Ve ﬂimdi o¤ullar›m hat›rlay›n, hat›rlay›n ki temelinizi
Tanr›’n›n O¤lu olan Fidye ile
Kurtar›c›m›z Mesih’in kayas›
üzerine kurmal›s›n›z; öyle ki
ﬂeytan kendi güçlü rüzgarlar›n› gönderdi¤inde, evet, kas›rga
ç›kt›¤› s›rada oklar›n› att›¤›nda, evet, ya¤d›rd›¤› dolu ve
güçlü f›rt›nas› size çarpt›¤›nda,
üzerinizde hiçbir gücü olmayacak, sizi sefalet uçurumuna ve
sonsuz felakete sürükleyemeyecek; bu kaya üzerine evinizi
kurdu¤unuzdan dolay›, ki bu
sa¤lam bir temeldir, e¤er insanlar bu temel üzerine evlerini kurarlarsa y›k›lamazlar.
13 Ve öyle oldu ki Helaman’›n, o¤ullar›na ö¤retti¤i sözler
bunlard›; evet, Helaman onlara
yaz›lmayan birçok ﬂeyler ve
ayn› zamanda yaz›l› olan birçok ﬂeyler ö¤retti.
14 Ve onlar babalar›n›n sözlerini hat›rlad›lar; ve bu yüzden Tanr›’n›n emirlerini yerine
getirip Bolluk ﬂehrinden baﬂlamak üzere Nefi halk›n›n
aras›na Tanr›’n›n sözünü ö¤retmeye gittiler.
15 Ve oradan Gid ﬂehrine ve
Gid ﬂehrinden de Mulek ﬂehrine gittiler.
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16 Ve böylece ülkenin güneyinde oturan bütün Nefi halk›n›n aras›nda dolaﬂ›ncaya kadar
bir ﬂehirden di¤erine gittiler;
ve oradan Zarahemla ülkesine,
Lamanl›lar’›n aras›na gittiler.
17 Ve öyle oldu ki öylesine
büyük bir güçle vaaz ettiler
ki Nefililer’den ayr›l›p di¤er
tarafa geçen bölücülerin ço¤unu ﬂaﬂk›na çevirdiler; öyle ki
onlar da gelip günahlar›n› itiraf ettiler ve tövbe ederek vaftiz oldular ve yapt›klar› haks›zl›klar› düzeltmeye çal›ﬂmak
için derhal Nefililer’in yan›na
döndüler.
18 Ve öyle oldu ki Nefi ve
Lehi, Lamanl›lar’a büyük bir
güç ve yetki ile vaaz ettiler;
çünkü bu güç ve yetki onlara
konuﬂabilmeleri için verilmiﬂti
ve söyleyecekleri sözler de onlara verilmiﬂti.
19 Bu yüzden Lamanl›lar’›
büyük ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ratarak onlar› öylesine ikna edecek ﬂekilde
konuﬂtular ki Zarahemla ülkesinde ve çevresinde sekiz bin
Lamanl› tövbe ederek vaftiz
oldu ve atalar›n›n geleneklerinin kötü oldu¤una ikna oldular.
20 Ve öyle oldu ki Nefi ve Lehi,
oradan ilerleyerek Nefi ülkesine vard›lar.
21 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n bir ordusu taraf›ndan yakalan›p hapse at›ld›lar; evet,
hatta Ammon ve kardeﬂlerinin,
Limhi’nin hizmetkârlar› taraf›ndan at›ld›klar› ayn› hapishaneye at›ld›lar.
22 Ve hapishaneye at›l›p
günlerce yiyeceksiz kald›ktan
sonra, iﬂte Lamanl›lar onlar›
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götürüp öldürmek için hapishaneye girdiler.
23 Ve öyle oldu ki Nefi ile Lehi’nin etraf› sanki ateﬂle kuﬂat›lm›ﬂt›; bu yüzden onlar yanma
korkusuyla onlara el sürmeye
cesaret edemediler. Yine de Nefi
ile Lehi’ye bir ﬂey olmad›; ve
onlar sanki ateﬂin ortas›nda duruyorlard›, ama yanm›yorlard›.
24 Ve onlar etraflar›n›n bir ateﬂ
sütunuyla kuﬂat›ld›klar›n› ve
ateﬂin onlara zarar vermedi¤ini
gördüklerinde yüreklendiler.
25 Çünkü Lamanl›lar’›n ellerini onlara sürmeye ve yaklaﬂmaya cesaret edemediklerini ve
hayretten dilleri tutulmuﬂ gibi
orada durduklar›n› gördüler.
26 Ve öyle oldu ki Nefi ve Lehi
onlar›n önünde durup onlarla
konuﬂmaya baﬂlad›lar ve onlara
ﬂöyle dediler: Korkmay›n! Çünkü iﬂte, bu harika olay› size
gösteren Tanr›’d›r; bu olayla
bize el sürüp bizi öldüremeyece¤iniz size gösterilmiﬂtir.
27 Ve iﬂte, onlar bu sözleri
söyler söylemez, yer korkunç bir
ﬂekilde sars›ld› ve hapishanenin
duvarlar› sanki y›k›lacakm›ﬂ
gibi sars›ld›; fakat iﬂte, y›k›lmad›. Ve iﬂte hapishanede
olanlar bölücü Lamanl›lar ve
Nefililer idi.
28 Ve öyle oldu ki kara bir bulut onlar› gölgeledi ve müthiﬂ
a¤›r bir korku üzerlerine geldi.
29 Ve öyle oldu ki sanki kara
bulutun üzerinden bir ses geldi
ve ﬂöyle dedi: Tövbe edin, tövbe edin ve size iyi haberleri
müjdelemeleri için gönderdi¤im
hizmetkârlar›m› bir daha öldürmeye çal›ﬂmay›n.
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30 Ve öyle oldu ki bu sesi duyduklar›nda, bunun gök gürültüsü ya da çok ﬂiddetli bir
ses olmad›¤›n›, fakat iﬂte tamam›yla yumuﬂak, sanki f›s›lt›y›
and›ran sakin bir ses oldu¤unu
anlad›lar; ve bu ses onlar›n içini deldi.
31 Ve sesin yumuﬂakl›¤›na
ra¤men, iﬂte yer korkunç bir
ﬂekilde sars›ld› ve hapishanenin duvarlar› sanki yere y›k›lacakm›ﬂ gibi tekrar salland›; ve
iﬂte onlar› gölgeleyen kara bulut da¤›lmad›.
32 Ve iﬂte ses yeniden gelip
ﬂöyle dedi: Tövbe edin, tövbe
edin! Çünkü Göklerin Krall›¤›
yaklaﬂm›ﬂt›r; ve art›k hizmetkârlar›m› öldürmeye çal›ﬂmay›n. Ve öyle oldu ki yer tekrar
sars›ld› ve duvarlar salland›.
33 Ve ses üçüncü kez yine
geldi ve onlara insan dilinin
söyleyemeyece¤i harika sözler
söyledi; ve duvarlar tekrar salland› ve yer sanki yar›lacakm›ﬂ
gibi sars›ld›.
34 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
kendilerini gölgeleyen kara
bulut yüzünden kaçam›yorlard›; evet ve ayn› zamanda üzerlerine gelen korkudan dolay›
k›m›ldayam›yorlard›.
35 ﬁimdi onlar›n aras›nda do¤uﬂtan Nefili olan biri vard›;
bir zamanlar Tanr›’n›n Kilisesi’nin üyesi olup daha sonra
onlardan ayr›lm›ﬂt›.
36 Ve öyle oldu ki adam döndü
ve iﬂte, kara bulutlar›n aras›ndan Nefi ile Lehi’nin yüzlerini
gördü; ve iﬂte onlar›n yüzleri
sanki meleklerin yüzleri gibi
p›r›l p›r›l parl›yordu. Ve onla-
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r›n gözlerini gö¤e dikmiﬂ olduklar›n› gördü; ve onlar sanki
gördükleri bir varl›kla konuﬂup ona sesleniyormuﬂ gibi
davran›yorlard›.
37 Ve öyle oldu ki bu adam
kalabal›¤a seslenerek onlara
dönüp bakmalar›n› söyledi. Ve
iﬂte onlara dönmeleri ve bakmalar› için güç verildi; ve Nefi
ile Lehi’nin yüzlerini gördüler.
38 Ve onlar bu adama: “‹ﬂte,
bütün bunlar›n anlam› nedir ve
bu adamlar kimle konuﬂuyor?”
dediler.
39 ﬁimdi bu adam›n ad› Aminadab’d›. Ve Aminadab onlara:
“Tanr›’n›n melekleri ile konuﬂuyorlar!” dedi.
40 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
ona: “Bizi gölgeleyen bu kara
bulutun üzerimizden kald›r›lmas› için ne yapmal›y›z?” dediler.
41 Ve Abinadab onlara ﬂöyle
dedi: Tövbe edip Alma, Amulek ve Zeezrom taraf›ndan size
ö¤retilen Mesih’e inan›ncaya
kadar bu sese yakar›n; ve bunu
yapt›¤›n›z zaman sizi gölgeleyen bu kara bulut üzerinizden
kald›r›lacakt›r!
42 Ve öyle oldu ki hepsi yeri
sarsan sese do¤ru yakarmaya
baﬂlad›lar; evet, hatta kara bulut
da¤›l›ncaya kadar yakard›lar.
43 Ve öyle oldu ki etraflar›na
bak›n›p kendilerini gölgeleyen
kara bulutun da¤›ld›¤›n› gördükleri zaman, iﬂte, kendilerinin, evet, oradaki herkesin bir
ateﬂ sütunu ile sar›lm›ﬂ olduklar›n› gördüler.
44 Ve Nefi ile Lehi onlar›n ortas›ndayd›; evet, onlar›n çevresi
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kuﬂat›lm›ﬂt›; evet, sanki alevli
bir ateﬂin ortas›nda duruyorlard›; ancak ateﬂ ne onlara zarar
veriyordu, ne de hapishanenin
duvarlar›n› yak›yordu; ve onlar ifade edilemeyecek yüce bir
sevinçle dolmuﬂlard›.
45 Ve iﬂte Tanr›’n›n Kutsal
Ruhu gökten inerek yüreklerine girdi; ve sanki ateﬂle dolmuﬂlard› ve harikulade sözler
söyleyebiliyorlard›.
46 Ve öyle oldu ki onlara bir
ses geldi, evet, f›s›lt›ya benzeyen
hoﬂ bir ses ﬂöyle diyordu:
47 Esenlik, esenlik olsun sizlere, çünkü dünyan›n kuruluﬂundan beri var olan Çok Sevdi¤ime inand›n›z.
48 Ve ﬂimdi, bunu duyduklar› zaman, sesin nereden geldi¤ini görmek için gözlerini
yukar›ya çevirdiler; ve iﬂte,
göklerin aç›ld›¤›n› gördüler ve
melekler gökten inip onlara
hizmet ettiler.
49 Ve bunlar› görüp duyanlar yaklaﬂ›k üç yüz kiﬂiydi;
ve onlara ilerleyip ﬂaﬂ›rmamalar› ve kuﬂkuya düﬂmemeleri
söylendi.
50 Ve öyle oldu ki onlar gidip
duyduklar› ve gördükleri her
ﬂeyi çevredeki bütün bölgelerde duyurarak halka ö¤rettiler;
sonuçta Lamanl›lar’›n büyük
bir k›sm› gördükleri kan›tlar›n
büyüklü¤ünden dolay› onlara
inand›lar.
51 Ve inananlar›n hepsi savaﬂ
silahlar›n› yere b›rakt› ve ayn›
zamanda atalar›n›n nefretlerini
ve geleneklerini b›rakt›lar.
52 Ve öyle oldu ki Nefililer’e
topraklar›n› geri verdiler.
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6. BÖLÜM
Do¤ru Lamanl›lar kötü Nefililer’e
sözü vaaz ederler—Her iki halk da
huzur ve bolluk dolu bir dönemde
refah içinde yaﬂarlar — Günah›n
yarat›c›s› olan Lusifer, kötülerin
ve Gadiyanton eﬂk›yalar›n›n yüreklerini cinayet iﬂlemeye ve kötülük
yapmaya k›ﬂk›rt›r—Eﬂk›yalar, Nefi
hükümetini ele geçirirler. m.ö. tahminen 29–23 y›llar›.
Ve öyle oldu ki bütün bunlar hakimler yönetiminin altm›ﬂ ikinci
y›l› sona erdi¤inde olmuﬂtu ve
Lamanl›lar ço¤unlukla do¤ru
bir halk olmuﬂlard›; öyle ki do¤ruluklar›, inançlar›ndaki sa¤laml›l›k ve kararl›l›ktan dolay›
Nefililer’inkini geçmiﬂti.
2 Çünkü iﬂte Nefililer’in ço¤u
kat› yürekli, piﬂmanl›k duymayan, oldukça kötü insanlar olmuﬂlard›; öyle ki Tanr› sözünü
ve aralar›na gelen bütün vaazlar› ve peygamberlikleri reddediyorlard›.
3 Buna ra¤men kilise halk›,
Lamanl›lar’›n inanca dönmelerinden, evet, aralar›nda kurulan
Tanr›’n›n Kilisesi’nden dolay›
büyük bir sevinç içindeydiler.
Ve birbirleriyle dostluklar kurup birlikte sevindiler; ve büyük
bir sevinç yaﬂ›yorlard›.
4 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n ço¤u Zarahemla ülkesine
inerek Nefi halk›na do¤ru inanc›
nas›l bulduklar›n› aç›klad›lar ve
onlar› inanca ve tövbeye teﬂvik
ettiler.
5 Evet ve ço¤u çok büyük bir
güç ve yetkiyle vaaz ettiler;
öyle ki Nefililer’in ço¤unu al-
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çakgönüllülü¤ün derinliklerine
götürüp Tanr›’n›n ve Kuzu’nun
alçakgönüllü yandaﬂlar› olmalar›n› sa¤lad›lar.
6 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n birço¤u kuzey ülkesine gitti;
ve Nefi ile Lehi de halka vaaz
vermek için kuzeydeki ülkeye
gittiler. Ve böylece altm›ﬂ üçüncü y›l sona erdi.
7 Ve iﬂte, bütün ülkede öylesine bir bar›ﬂ hüküm sürdü
ki Nefililer gerek Nefililer’in
aras›nda olsun, gerekse Lamanl›lar’›n aras›nda olsun
ülkede istedikleri yere gidebiliyorlard›.
8 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
da gerek Lamanl›lar’›n aras›nda olsun, gerekse Nefililer’in
aras›nda olsun istedikleri yere
gidebiliyorlard›; ve böylece birbirleri ile serbestçe görüﬂebildiler, al›p satt›lar ve istedikleri
ﬂekilde kazanç sa¤lad›lar.
9 Ve öyle oldu ki onlar, hem
Lamanl›lar hem de Nefililer,
oldukça zenginleﬂtiler; ve ülkenin hem güneyinde hem de
kuzeyinde oldukça bol alt›n,
gümüﬂ ve her türlü de¤erli metalleri oldu.
10 ﬁimdi ülkenin güneyine
Lehi ve kuzeyine de Tsedekiya’n›n o¤lunun ad› Mulek verildi; çünkü Rab, Mulek’i ülkenin
kuzeyine ve Lehi’yi ülkenin
güneyine getirmiﬂti.
11 Ve iﬂte, bu iki ülkede her
türlü alt›n, gümüﬂ ve her türden
de¤erli maden vard›; ve ayn›
zamanda her çeﬂit madeni ar›t›p
iﬂleyen becerikli iﬂçiler vard›;
ve bu ﬂekilde zenginleﬂtiler.
12 Hem kuzeyde hem de
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güneyde bol tah›l yetiﬂtirdiler ve
hem kuzeyde hem de güneyde
iﬂleri son derece iyi gitti. Ve ülkede ço¤alarak son derece güçlendiler. Ve birçok sürüler ve
büyükbaﬂ hayvanlar, evet, besili
hayvanlar yetiﬂtirdiler.
13 ‹ﬂte kad›nlar› çok çal›ﬂt›,
e¤irdi ve ç›plakl›klar›n› örtmek
için ince dokunmuﬂ ketenden
ve her çeﬂit kumaﬂtan türlü türlü giysiler diktiler. Ve böylece
altm›ﬂ dördüncü y›l huzur içinde geçti.
14 Ve altm›ﬂ beﬂinci y›lda
da büyük sevinç ve bar›ﬂ içinde
yaﬂad›lar, evet, gelecekte olacak ﬂeyler hakk›nda kendilerine birçok ﬂey vaaz edilmiﬂ
ve peygamberlikte bulunulmuﬂtu. Ve böylece altm›ﬂ beﬂinci y›l geçti.
15 Ve öyle oldu ki hakimler
yönetiminin altm›ﬂ alt›nc› y›l›nda, iﬂte, Sezoram yarg› kürsüsünde otururken bilinmeyen
bir el taraf›ndan öldürüldü. Ve
öyle oldu ki ayn› y›l, halk taraf›ndan onun yerine seçilen o¤lu
da öldürüldü. Ve altm›ﬂ alt›nc›
y›l böylece sona erdi.
16 Ve altm›ﬂ yedinci y›l›n baﬂ›nda halk tekrar aﬂ›r› derecede
kötüleﬂmeye baﬂlad›.
17 Çünkü, iﬂte Rab onlar› dünyan›n zenginlikleriyle o kadar
uzun bir zaman kutsam›ﬂt› ki
onlar› öfkelendirecek, savaﬂ›p
kan döktürecek bir sorun ç›kmam›ﬂt›; bu yüzden yüreklerini zenginliklerine ba¤lamaya
baﬂlad›lar; evet, birbirlerinden
üstün olabilmek için kazanç
sa¤laman›n yollar›n› aramaya
baﬂlad›lar; bu yüzden, kazanç
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sa¤layabilmek için gizli cinayetler iﬂlemeye, h›rs›zl›k yapmaya
ve ya¤mac›l›¤a baﬂlad›lar.
18 Ve ﬂimdi iﬂte, bu katiller ve
ya¤mac›lar Kiﬂkumen ve Gadiyanton taraf›ndan kurulmuﬂ bir
çeteydi. Ve ﬂimdi öyle olmuﬂtu
ki Nefililer’in aras›nda bile Gadiyanton’un çetesine ait birçok
kiﬂi bulunuyordu. Fakat iﬂte,
Lamanl›lar’›n kötüleri aras›nda
say›lar› daha çoktu. Ve onlara
Gadiyanton eﬂk›yalar› ve katilleri denildi.
19 Ve baﬂhakim Sezoram’› ve
o¤lunu yarg› kürsüsünde öldürenler onlard›; ve iﬂte, ele
geçirilememiﬂlerdi.
20 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Lamanl›lar aralar›nda eﬂk›yalar
oldu¤unu ö¤rendikleri zaman
çok üzüldüler; ve onlar›n
kökünü kaz›mak için ellerinden gelen her ﬂeyi yapt›lar.
21 Fakat iﬂte, ﬂeytan Nefililer’in ço¤unun yüreklerini öyle
k›ﬂk›rtt› ki onlar bu eﬂk›ya çeteleriyle birleﬂtiler ve bulunabilecekleri her türlü güç durumda
birbirlerini koruyup kollayacaklar›na ve ceza çekmeden cinayet
iﬂleyip, ya¤mac›l›k ve h›rs›zl›k
yapacaklar›na dair yemin ederek bu eﬂk›yalarla antlaﬂma
yapt›lar.
22 Ve öyle oldu ki onlar›n iﬂaretleri, evet, gizli iﬂaretleri ve
gizli sözleri vard›; ve bunu antlaﬂmaya girmiﬂ bir kardeﬂi
ay›rt edebilmek için yap›yorlard›; bu ﬂekilde kardeﬂlerden biri
ne kötülük yaparsa yaps›n, ona
kardeﬂleri ve antlaﬂmaya girmiﬂ
olan çete üyeleri taraf›ndan bir
zarar gelmeyecekti.
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23 Ve böylece cinayet iﬂleyebildiler ve ya¤ma edebildiler ve
çalabildiler ve fuhuﬂ yapabildiler ve ülkelerinin ve ayr›ca Tanr›’lar›n›n yasalar›na karﬂ› her
türlü kötülü¤ü yapabildiler.
24 Ve çetelerine ba¤l› olanlardan kim olursa olsun onlar›n
kötülüklerini ve i¤rençliklerini
baﬂkalar›na aç›klayacak olursa,
yarg›lanacakt›; fakat bu yarg›lama ülkelerinin yasalar›na göre
de¤il, Gadiyanton ve Kiﬂkumen taraf›ndan verilen kendi
kötülüklerinin yasalar›na göre
olacakt›.
25 ﬁimdi iﬂte Alma’n›n, halk›n y›k›m›na yol açaca¤›ndan
korktu¤u için o¤luna ortaya
ç›kar›lmamalar›n› emretti¤i
gizli yeminler ve antlaﬂmalar
bunlard›r.
26 ﬁimdi iﬂte, bu gizli yeminler ve antlaﬂmalar Gadiyanton’a, Helaman’a teslim edilen
kay›tlardan gelmedi; fakat iﬂte,
bunlar ilk anne ve babam›z›
yasak meyveyi yemeleri için
kand›ran o ayn› varl›k taraf›ndan Gadiyanton’un kalbine
konuldu.
27 Evet, Kain’e, e¤er kardeﬂi
Habil’i öldürürse bundan kimsenin haberi olmayaca¤›n› söyleyip onunla gizli plan kuran
bu ayn› varl›kt›. Ve bu varl›k, o
zamandan beri Kain’le ve onun
takipçileriyle birlikte planlar›na devam etmektedir.
28 Ve ayn› ﬂekilde cennete
ulaﬂabilecekleri kadar yüksek
bir kule yapmay› insanlar›n
kalplerine koyan yine bu ayn›
varl›kt›r. Ve o kuleden bu ülkeye gelen halk› aldatan, karanl›k
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iﬂleri ve i¤rençlikleri ülkenin
her taraf›na yayarak halk› tam
bir y›k›ma ve sonsuz bir cehenneme sürükleyen ayn› varl›kt›r.
29 Evet, Gadiyanton’un kalbine bu karanl›k iﬂleri ve gizli cinayetleri sürdürmeyi koyan o
ayn› varl›kt›r; ve o, bunlar›
insanl›¤›n baﬂlang›c›ndan bu
güne kadar yapm›ﬂt›r.
30 Ve iﬂte bütün günahlar›n
yarat›c›s› odur. Ve iﬂte, bu varl›k
insançocuklar›n›n kalplerini etkileyebildi¤i sürece karanl›k iﬂlerini ve gizli cinayetlerini sürdürüp onlar›n gizli planlar›n› ve
yeminlerini ve antlaﬂmalar›n›
ve korkunç kötülük planlar›n›
nesilden nesle devreder.
31 Ve ﬂimdi iﬂte, Nefililer’in
yüreklerini de kötü bir ﬂekilde
etkilemiﬂti, evet, öyle etkilemiﬂti
ki Nefililer son derece kötü
oldular; evet, ço¤u do¤ruluk
yolunu terk ederek, Tanr›’n›n
emirlerini ayaklar› alt›nda çi¤nediler ve kendi yollar›na
dönüp kendi alt›n ve gümüﬂlerinden kendileri için putlar
yapt›lar.
32 Ve öyle oldu ki bütün bu
kötülüklerin onlara gelmesi yaln›zca birkaç y›l sürdü; öyle ki
bu kötülüklerin ço¤u onlara
Nefi halk› üzerindeki hakimler
yönetiminin altm›ﬂ yedinci y›l›nda geldi.
33 Ve Nefililer’in kötülükleri
altm›ﬂ sekizinci y›lda da artmaya devam etti; bu kötülükler
yüzünden do¤rular büyük ac›
ve üzüntü çektiler.
34 Ve böylece Nefililer’in yavaﬂ yavaﬂ inançlar›n› kaybetmeye baﬂlad›klar›n› ve kötülük
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ve i¤rençlikte ilerlediklerini, di¤er yandan Lamanl›lar’›n Tanr›’lar›n›n bilgisinde giderek
büyüdüklerini görüyoruz; evet,
O’nun yasalar›n› ve emirlerini
tutmaya baﬂlad›lar ve O’nun
önünde do¤ru ve dürüst bir
ﬂekilde yürümeye baﬂlad›lar.
35 Ve böylece Rab’bin Ruhu’nun kötülüklerinden ve yüreklerinin kat›l›¤›ndan dolay›
Nefililer’den geri çekilmeye
baﬂlad›¤›n› görüyoruz.
36 Ve böylece Rab’bin, kolayl›k
gösterdikleri ve sözlerine inanmak istedikleri için Ruhu’nu
Lamanl›lar’›n üzerine dökmeye
baﬂlad›¤›n› görüyoruz.
37 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar,
Gadiyanton eﬂk›yalar›n›n çetesinin peﬂini b›rakmad›lar; ve
Tanr›’n›n sözünü eﬂk›yalar›n en
kötü olanlar›n›n aras›nda vaaz
ettiler; sonuçta bu eﬂk›ya çetesi
Lamanl›lar’›n aras›nda tamamen yok edildi.
38 Ve öyle oldu ki di¤er yandan Nefililer, eﬂk›yalar›n en
kötülerinden baﬂlayarak onlar›
Nefili ülkesinin her taraf›na
yay›lana kadar yüreklendirip
desteklediler ve do¤rular›n ço¤unlu¤unu kand›r›p onlar› karanl›k iﬂlerine inand›rd›lar ve
ganimetlerini onlarla paylaﬂ›p
onlar› gizli cinayetlerine ve çetelerine ortak ettiler.
39 Ve böylece hükümetin bütün yönetimini ellerine geçirdiler; öyle ki yoksullar›, yumuﬂak
huylu insanlar› ve Tanr›’n›n
alçakgönüllü yandaﬂlar›n› ayaklar› alt›nda ezdiler, vurup k›rarak onlara s›rt çevirdiler.
40 Ve böylece onlar›n korkunç
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bir durumda olduklar›n› ve sonsuz bir y›k›ma haz›rland›klar›n›
görüyoruz.
41 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin altm›ﬂ sekizinci y›l› böylece
sona erdi.
Helaman’›n O¤lu Nefi’nin
Peygamberli¤i — Tanr›, Nefi
halk›n› öfkesiyle yoklayaca¤›n›
ve e¤er kötülüklerinden tövbe
etmezlerse onlar› tamamen yok
edece¤i tehdidinde bulunur.
Tanr›, Nefi halk›n› salg›n hastal›klarla vurur; halk tövbe
ederek O’na döner. Lamanl›
Samuel, Nefililer’e peygamberlikte bulunur.
7. Bölüm’ün baﬂ›ndan
16. Bölüm’ün sonuna kadar.

7. BÖLÜM
Nefi kuzeyde kabul edilmez ve Zarahemla’ya geri döner—Bahçesindeki kulede dua eder ve daha sonra
halk› tövbe etmeye ya da mahvolmaya ça¤›r›r. m.ö. tahminen 23–21
y›llar›.
‹ﬂte ﬂimdi, öyle oldu ki Nefi
halk› üzerindeki hakimler yönetiminin altm›ﬂ dokuzuncu
y›l›nda, Helaman’›n o¤lu Nefi
kuzeydeki ülkeden Zarahemla
ülkesine döndü.
2 Çünkü kuzey ülkesindeki
halk›n aras›na gidip Tanr›’n›n
sözünü onlara vaaz etmiﬂ ve
onlara birçok peygamberlikte
bulunmuﬂtu.
3 Ve onun bütün sözlerini öyle reddetmiﬂlerdi ki onlar›n
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aras›nda kalmas› mümkün de¤ildi; tekrar do¤du¤u ülkeye
geri döndü.
4 Ve halk›n iﬂledi¤› kötülükler
yüzünden durumlar›n›n çok
kötü oldu¤unu ve Gadiyanton
eﬂk›yalar›n›n yarg› kürsülerini
ele geçirdi¤ini gördü — yurdun
gücünü ve yetkisini zorla ellerine geçirmiﬂlerdi; Tanr›’n›n
emirlerini bir yana at›p O’nun
önünde do¤ru hiçbir ﬂey yapm›yorlard›; insançocuklar›na
haklar›n› vermiyorlard›.
5 Do¤rular› do¤ruluklar›ndan
dolay› mahkum ediyorlar, suçlular› ve kötüleri ise paralar›
oldu¤u için cezas›z b›rak›yorlard›; ve üstelik bu kiﬂilere hükümetin baﬂ makamlar›nda görev
verip kendi isteklerine göre
hüküm sürmelerine ve hareket
etmelerine izin veriyorlard›; bu
yoldan kazanç sa¤lay›p dünyan›n övgüsünü kazanmak, üstelik daha kolay bir ﬂekilde zina
iﬂlemek, çal›p öldürmek ve
kendi istedikleri ﬂekilde hareket etmek istiyorlard›.
6 ﬁimdi bu büyük kötülük
Nefililer’e birkaç y›l içinde
gelmiﬂti; ve Nefi bunu gördü¤ü zaman, gö¤sünün alt›nda yatan kalbi üzüntüyle
doldu ve ruhunun ac›s› içinde
ﬂöyle hayk›rd›:
7 Ah, keﬂke atam Nefi’nin
Yeruﬂalem ülkesinden ç›kt›¤›
günlerde yaﬂasayd›m, o zaman
onunla birlikte bu vaadedilen
diyarda sevinirdim; o zamanlar,
onun halk› bir ﬂey rica edildi¤inde hemen yapar, Tanr›’n›n
emirlerini s›k› bir ﬂekilde tutarlard›; ve kötülü¤e kolay kolay
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sar›lmaz ve Rab’bin sözlerine
çabuk kulak verirlerdi.
8 Evet, e¤er o günlerde yaﬂayabilseydim, o zaman kardeﬂlerimin do¤rulu¤undan dolay›
ruhum sevinç duyard›.
9 Fakat iﬂte, bu günlerde yaﬂamak için gönderildim ve ruhum,
kardeﬂlerimin bu kötülükleri
yüzünden ac›yla dolacak.
10 Ve iﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki bu,
Nefi’nin bahçesindeki kulenin
üzerinde geçiyordu. Bu kule,
Zarahemla ﬂehrindeki büyük
pazara giden anayolun yak›n›ndayd›; bu yüzden Nefi, bahçesindeki kulenin üzerinde diz
çökmüﬂtü; bu kule anayola aç›lan bahçe kap›s›n›n yan›ndayd›.
11 Ve öyle oldu ki yoldan
geçen baz› kimseler kulenin
üzerinde Tanr›’ya içini döken
Nefi’yi gördüler ve koﬂup halka
gördüklerini anlatt›lar; ve halk
da kendi kötülükleri yüzünden
bu kadar büyük yas tutman›n
nedenini ö¤renmek için kalabal›k halde toplan›p geldi.
12 Ve ﬂimdi, Nefi aya¤a kalkt›¤›nda büyük bir kalabal›¤›n
toplanm›ﬂ oldu¤unu gördü.
13 Ve öyle oldu ki a¤z›n› aç›p
onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte, buraya
niçin topland›n›z? Size kötülüklerinizi anlatay›m diye mi?
14 Evet, kötülüklerinizden dolay› yüre¤im kan a¤lad›¤›ndan,
Tanr›ma içimi dökmek üzere
kuleme ç›kt›m diye mi buraya
topland›n›z!
15 Ve a¤lay›p feryat etti¤im
için buraya toplanm›ﬂ hayret
ediyorsunuz; evet ve hayret
etmekte çok hakl›s›n›z; evet,
hayret etmeniz de gerekir, zira
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ﬂeytan›n yüreklerinize s›ms›k›
yap›ﬂmas›na izin vermiﬂsiniz.
16 Evet, ruhlar›n›z› sonsuz
sefalete ve sonsuz dertlere savurmaya çal›ﬂan›n sizi kand›rmas›na nas›l izin verdiniz?
17 Ah, tövbe edin, tövbe edin!
Neden ölmek istiyorsunuz?
Dönün! Tanr›n›z Rab’be dönün!
O sizi neden terk etti?
18 Çünkü yüreklerinizi sertleﬂtirdiniz; evet, iyi çoban›n sesine
kulak vermek istemiyorsunuz;
evet, O’nu size karﬂ› öfkelenmesi için tahrik ettiniz.
19 Ve iﬂte, e¤er tövbe etmezseniz, sizi toplamak yerine, iﬂte
sizi darmada¤›n edecektir; öyle
ki köpeklere ve vahﬂi hayvanlara yem olacaks›n›z.
20 Ah, nas›l olur da Tanr›n›z›,
sizi kurtard›¤› ayn› günde unutabiliyorsunuz?
21 Fakat, iﬂte bunu kazanç
sa¤lamak için, insanlar taraf›ndan övülmek için, evet, ve alt›n
ve gümüﬂ sa¤lamak için yapt›n›z. Ve sizler yüreklerinizi zenginliklere ve bu dünyan›n boﬂ
ﬂeylerine vermiﬂsiniz; bunlar
için cinayet iﬂliyorsunuz ve
ya¤mal›yorsunuz ve h›rs›zl›k
yap›yorsunuz ve komﬂunuza
karﬂ› yalan tan›kl›k ediyorsunuz ve her türlü kötülükleri
yap›yorsunuz.
22 Ve bu nedenle, e¤er tövbe
etmezseniz baﬂ›n›za felaketler
gelecek. Çünkü tövbe etmezseniz, iﬂte bu büyük ﬂehir ve ülkemizde bulunan çevredeki büyük
ﬂehirlerin hepsi elinizden al›nacakt›r; öyle ki yeriniz yurdunuz
kalmayacakt›r; çünkü iﬂte Rab
size bugüne kadar oldu¤u gibi
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düﬂmanlar›n›za karﬂ› koyacak
gücü vermeyecektir.
23 Çünkü, iﬂte Rab ﬂöyle diyor:
Kötülere gücümü göstermeyece¤im, ne birine ne de ötekine!
Sadece günahlar›ndan tövbe
edip sözlerime kulak verenlere
gücümü gösterece¤im. ﬁimdi bu
yüzden anlaman›z› diliyorum
ki kardeﬂlerim, tövbe etmezseniz Lamanl›lar sizden daha iyi
durumda olacaklar.
24 Çünkü iﬂte, onlar sizden
daha do¤ru insanlar, çünkü onlar sizin alm›ﬂ oldu¤unuz büyük
bilgiye karﬂ› günah iﬂlemediler;
bunun için Rab onlara karﬂ›
merhametli olacak; evet, onlar›n
ömürlerini uzat›p soyunu ço¤altacak; sizler ise tövbe etmezseniz, tamamen yok olacaks›n›z.
25 Evet, aran›za gelen bu
büyük i¤rençlikten dolay› vay
halinize! Ve Gadiyanton taraf›ndan kurulan çeteyle, evet, o
gizli çeteyle birleﬂmiﬂsiniz!
26 Evet, çok aﬂ›r› zenginlikleriniz yüzünden sizi gere¤inden
fazla yükselten, yüreklerinize
girmesine izin verdi¤iniz gururdan dolay› baﬂ›n›za felaketler gelecek.
27 Evet, kötülükleriniz ve i¤rençliklerinizden dolay› vay
halinize!
28 Ve tövbe etmezseniz, mahvolacaks›n›z; evet, topraklar›n›z
bile elinizden al›nacak ve yeryüzünden silinip at›lacaks›n›z.
29 ‹ﬂte ﬂimdi, bunlar›n olaca¤›n› ben kendimden söylemiyorum; çünkü bunlar› ben kendimden bilmiyorum; fakat iﬂte,
bunlar›n do¤ru oldu¤unu biliyorum, çünkü Rab Tanr› bana
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bu ﬂeylerin do¤ru oldu¤unu
bildirdi; bu yüzden bunlar›n
olaca¤›na tan›kl›k ederim.
8. BÖLÜM
Rüﬂvetçi hakimler, halk› Nefi’ye
karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›r—‹brahim,
Musa, Zenos, Zenok, Eziyas, ‹ﬂaya,
Yeremya, Lehi ve Nefi, onlar›n hepsi Mesih’e tan›kl›k ettiler — Nefi,
Tanr›’dan esinlenerek baﬂhakimin
öldürüldü¤ünü bildirir. m.ö. tahminen 23–21 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Nefi, bu sözleri
söyledi¤inde, iﬂte orada hem hakim olan hem de Gadiyanton’un
gizli çetesine üye olan kimseler
vard›; ve onlar öfkelenerek
Nefi’ye ba¤›rd›lar ve halka
ﬂöyle dediler: Niçin bu adam›
yakalay›p iﬂledi¤i suça göre cezaland›r›lmas› için onu buraya
getirmiyorsunuz?
2 Niçin bu adam›n surat›na
bak›p onun bu halka ve yasalar›m›za karﬂ› hakaret etmesine
izin veriyorsunuz?
3 Çünkü iﬂte, Nefi onlara yasalar›n›n ne kadar yozlaﬂt›¤›n›
söylemiﬂti; evet, Nefi yaz›lamayan birçok ﬂey söyledi; ama
Tanr›’n›n emirlerine karﬂ› hiçbir ﬂey söylemedi.
4 Ve bu hakimler ona k›zm›ﬂt›,
çünkü Nefi onlar›n karanl›k
dolu gizli iﬂlerini aç›kça yüzlerine vurmuﬂtu; ancak ona el sürmeye cesaret edemediler; çünkü
halk›n kendilerine karﬂ› ses ç›karmas›ndan korkuyorlard›.
5 Bu yüzden halka seslenerek:
“Niçin bu adam›n bize karﬂ›
hakaret etmesine izin veriyor-
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sunuz? Çünkü iﬂte, bu adam
bütün bu halk› yok olmaya
mahkum ediyor; evet ve ayr›ca
bu büyük ﬂehirlerimizin elimizden al›naca¤›n› ve gidecek
bir yerimizin kalmayaca¤›n›
söylüyor!” dediler.
6 Ve ﬂimdi, biz bunun mümkün olmad›¤›n› biliyoruz; çünkü
iﬂte, biz güçlüyüz ve ﬂehirlerimiz de büyüktür; bu yüzden
düﬂmanlar›m›z›n üzerimizde
hiçbir güçleri olamaz.
7 Ve öyle oldu ki onlar halk›
bu ﬂekilde k›ﬂk›rtarak Nefi’ye
karﬂ› öfkelendirdiler ve aralar›nda kar›ﬂ›kl›klar ç›kartt›lar.
Çünkü baz›lar›: “Bu adam› rahat
b›rak›n, çünkü o iyi bir adamd›r;
ve e¤er tövbe etmezsek, onun
söyledi¤i bu ﬂeyler kesinlikle
olacakt›r!” diye ba¤›r›yordu;
8 Evet iﬂte, onun bize karﬂ› tan›kl›k etti¤i bütün yarg›lar baﬂ›m›za gelecektir; çünkü onun
kötülüklerimizle ilgili olarak
do¤ru tan›kl›k etti¤ini biliyoruz.
Ve iﬂte, bizim kötülüklerimiz
çoktur! Ve bu adam kötülüklerimizi bildi¤i gibi baﬂ›m›za
nelerin gelece¤ini de biliyor;
9 Evet ve iﬂte, o bir peygamber
olmasayd›, bu ﬂeyler hakk›nda
tan›kl›k edemezdi.
10 Ve öyle oldu ki Nefi’yi öldürmeye çal›ﬂanlar korkular›ndan mecbur kalarak, Nefi’ye el
uzatamad›lar; bu yüzden Nefi,
baz›lar›n›n gözüne girdi¤ini
görünce tekrar onlara konuﬂmaya baﬂlad›; geri kalanlar ise
korkuyordu.
11 Bu yüzden onlarla biraz
daha konuﬂmaya zorlanarak ﬂöyle dedi: ‹ﬂte kardeﬂlerim, Tan-
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r›’n›n bir insana, hatta Musa’ya
K›z›ldeniz’in sular›na vurmas›
için güç verdi¤ini ve sular›n o
yana ve bu yana ayr›ld›¤›n›,
sonuçta atalar›m›z ‹srailliler’in
kuru zemin üzerinden karﬂ›ya
geçtiklerini ve sular›n M›s›r
ordular›n› örterek onlar› yuttu¤unu okumad›n›z m›?
12 Ve ﬂimdi iﬂte, Tanr› bu adama bu kadar güç vermiﬂse, o
zaman aran›zda niçin tart›ﬂ›yor
ve O’nun tövbe etmedi¤iniz
zaman baﬂ›n›za gelecek olan
yarg›lar› bilebilme gücünü bana
vermedi¤ini söylüyorsunuz?
13 Fakat, iﬂte sizler yaln›zca
benim sözlerimi inkâr etmekle
kalm›yorsunuz, ama ayn› zamanda atalar›m›z taraf›ndan
söylenmiﬂ olan sözlerin hepsini
de ve ayr›ca kendisine büyük
güç verilmiﬂ olan bu adam taraf›ndan, Musa taraf›ndan söylenilen sözleri de, evet, Mesih’in
geliﬂi hakk›nda onun söyledi¤i
sözleri de inkâr ediyorsunuz.
14 Evet, Musa, Tanr›’n›n O¤lu’nun gelece¤ine dair tan›kl›k
etmedi mi? Ve Musa’n›n çölde
pirinçten y›lan› kald›rd›¤› gibi,
gelecek olan da böyle kald›r›lacakt›r.
15 Ve o y›lana bakanlar›n yaﬂayacaklar› gibi, ayn› ﬂekilde
Tanr›’n›n O¤lu’na imanla bakarak tövbekâr ruhlu olanlar da
yaﬂayacaklar, hatta sonsuz yaﬂama kavuﬂacaklard›r.
16 Ve ﬂimdi iﬂte, bu ﬂeyleri yaln›z Musa de¤il, ayn› zamanda
onun zaman›ndan ‹brahim’in
zaman›na kadar olan bütün
kutsal peygamberler de tan›kl›k etmiﬂlerdir.
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17 Evet ve iﬂte, ‹brahim O’nun
geliﬂini gördü ve mutlulukla
dolarak sevindi.
18 Evet ve iﬂte size derim ki
bunlar› bilen yaln›zca ‹brahim
de¤ildi; fakat ‹brahim’in zaman›ndan önce de Tanr›’n›n düzenine göre, evet, hatta Tanr›’n›n
O¤lu’nun düzenine göre ça¤r›lan birçoklar› vard›; ve bu, fidye ile kurtuluﬂun kendilerine
gelece¤ini, O’nun geliﬂinden
binlerce y›l önce halk görsün
diye oldu.
19 Ve ﬂimdi ‹brahim’in zaman›ndan beri bu ﬂeylere tan›kl›k
eden birçok peygamberin geldi¤ini bilmenizi isterim; evet
iﬂte, Zenos peygamber cesur
bir ﬂekilde bunlara tan›kl›k etti;
bu yüzden de öldürüldü.
20 Ve iﬂte, Zenok ve Eziyas ve
‹ﬂaya ve Yeremya da (Yeremya,
Yeruﬂalem’in y›k›laca¤›na tan›kl›k eden ayn› peygamberdir) tan›kl›k ettiler ve ﬂimdi biliyoruz
ki Yeruﬂalem, Yeremya’n›n söyledi¤i gibi y›k›ld›. O halde niçin
Tanr›’n›n O¤lu, onun peygamberlik etti¤i gibi gelmesin?
21 Ve ﬂimdi Yeruﬂalem’in y›k›ld›¤› konusunda tart›ﬂacak
m›s›n›z? Mulek d›ﬂ›nda, Tsedekiya’n›n o¤ullar›n›n öldürülmedi¤ini mi söyleyeceksiniz? Evet
ve Tsedekiya’n›n soyunun bizimle birlikte oldu¤unu ve onlar›n Yeruﬂalem ülkesinden sürüldü¤ünü görmüyor musunuz?
Fakat iﬂte, hepsi bu kadar de¤il;
22 Atam›z Lehi bu ﬂeylere tan›kl›k etti¤i için Yeruﬂalem’den
sürüldü. Nefi ile birlikte atalar›m›z›n hemen hemen hepsi
bugüne kadar bu ﬂeylere tan›k-
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l›k ettiler; evet, onlar Mesih’in
geliﬂini dört gözle beklediler
ve buna tan›kl›k ettiler ve O’nun
gelece¤i günde sevinç buldular.
23 Ve iﬂte O, Tanr›’d›r ve onlarla birliktedir ve kendisini onlara
göstermiﬂtir; öyle ki onlar O’nun
taraf›ndan fidye ile kurtar›lm›ﬂt›r; ve gelecek olandan dolay›,
onlar O’nu yüceltmiﬂlerdir.
24 Ve ﬂimdi, sizler bunlar› bildi¤inize göre ve yalan söylemeksizin bunlar› inkâr edemeyece¤inize göre, bu yüzden bu
konuda günah iﬂlediniz; çünkü
size verilen onca kan›tlara ra¤men, bütün bunlar› reddettiniz;
evet, sizler bunlar›n do¤ru oldu¤una dair her ﬂeyi, hem gökteki
hem de yerdeki her ﬂeyi kan›t
olarak gördünüz.
25 Fakat iﬂte, sizler gerçekleri
inkâr ederek kutsal Tanr›n›za
karﬂ› isyan ettiniz; ve bu gün
bile kendinize cennette hazineler biriktirmek yerine, ki orada
hiçbir ﬂey çürümez ve kirli
hiçbir ﬂey oraya giremez, kendinize yarg› günü için öfke
biriktiriyorsunuz.
26 Evet hatta, bu gün bile
cinayetleriniz, cinsel ahlâks›zl›klar›n›z ve kötülükleriniz
yüzünden sonsuz y›k›ma haz›rlan›yorsunuz; evet ve tövbe
etmezseniz, bu y›k›m yak›nda
size gelecektir.
27 Evet, iﬂte ﬂimdiden kap›n›za
kadar gelip dayanm›ﬂt›r; evet,
yarg› kürsüsüne gidip bak›n!
Ve iﬂte, hakiminiz öldürülmüﬂ,
kanlar içinde yat›yor; ve onu
yarg› kürsüsüne geçmek isteyen
kardeﬂi öldürmüﬂtür.
28 Ve iﬂte, her ikisi de sizin
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gizli çetenizin üyeleridir, kurucular› ise Gadiyanton ile insanlar›n ruhlar›n› yok etmeye
çal›ﬂan o u¤ursuzdur.
9. BÖLÜM
Haberciler baﬂhakimi yarg› kürsüsünde ölü bulurlar — Hapse at›l›p daha sonra serbest b›rak›l›rlar
— Nefi, Tanr›’dan esinlenerek Seantum’un katil oldu¤unu kan›tlar
— Baz›lar› Nefi’yi peygamber olarak kabul eder. m.ö. tahminen 23–
21 y›llar›.
‹ﬂte ﬂimdi, öyle oldu ki Nefi bu
sözleri söyledi¤inde, aralar›ndan baz›lar› yarg› kürsüsüne
do¤ru koﬂtu; evet, gidenler hatta
beﬂ kiﬂiydi ve yolda giderken
kendi aralar›nda ﬂöyle dediler:
2 ‹ﬂte, ﬂimdi bu adam›n peygamber olup olmad›¤›n› ve Tanr›’n›n böylesine ﬂaﬂ›lacak ﬂeyleri
bize peygamberlik etmesi için
ona emir verip vermedi¤ini
kesinlikle görece¤iz. ‹ﬂte, Tanr›’n›n böyle bir ﬂey yapt›¤›na
inanm›yoruz; evet, onun peygamber oldu¤una inanm›yoruz;
ancak onun baﬂhakim hakk›nda söyledikleri do¤ruysa, yani
baﬂhakim ölüyse, o zaman söyledi¤i di¤er sözlerin de do¤ru
oldu¤una inanaca¤›z.
3 Ve öyle oldu ki var güçleriyle
koﬂup yarg› kürsüsüne geldiler;
ve iﬂte baﬂhakim yere düﬂmüﬂ
kanlar içinde yat›yordu.
4 Ve ﬂimdi iﬂte, bunu gördüklerinde öyle afallad›lar ki yere
düﬂtüler; çünkü Nefi’nin baﬂhakimle ilgili söyledi¤i sözlere
inanmam›ﬂlard›.

5 Fakat ﬂimdi, kendi gözleriyle gördükten sonra inand›lar
ve Nefi’nin halk›n üzerine gelece¤ini söyledi¤i bütün yarg›lar› düﬂünerek korktular; bu
yüzden korkudan titreyerek
yere düﬂtüler.
6 ﬁimdi hakim öldürüldükten
hemen sonra, hakimi k›l›k de¤iﬂtiren kardeﬂi gizlice b›çaklay›p kaçm›ﬂt›; ve hizmetkârlar
koﬂup cinayet haberini halk›n
aras›nda ç›¤l›klar atarak onlara
bildirdiler.
7 V e i ﬂ t e h a l k y a r g › k ü rsüsünün oldu¤u yerde topland›; ve iﬂte ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n bakarlarken yere y›¤›lm›ﬂ olan beﬂ
adam› gördüler.
8 Ve ﬂimdi iﬂte, buradaki
halk›n Nefi’nin bahçesinde
toplanan kalabal›ktan haberleri yoktu; bu yüzden kendi aralar›nda ﬂöyle dediler: Hakimi
bu adamlar öldürmüﬂ olmal›
ve Tanr› da elimizden kaçmas›nlar diye onlar› çarpm›ﬂ!
9 Ve öyle oldu ki onlar› tutup
ba¤lad›lar ve hapse att›lar. Ve
hakimin öldürüldü¤üne ve katillerinin yakalan›p hapse at›ld›¤›na dair her yere bir duyuru
gönderildi.
10 Ve öyle oldu ki ertesi gün,
halk öldürülen büyük baﬂhakimin cenaze töreninde yas
tutup oruç tutmak için bir araya topland›.
11 Ve böylece Nefi’nin bahçesinde bulunan ve onun sözlerini
dinleyen hakimler de cenaze töreninde bir araya gelmiﬂlerdi.
12 Ve öyle oldu ki onlar halk›n
aras›nda soruﬂturup: “Baﬂhakimin ölüp ölmedi¤ini araﬂt›rmak
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için gönderilen beﬂ kiﬂi nerede?”
dediler. Ve onlar da cevap olarak: “Gönderdi¤inizi söyledi¤iniz beﬂ kiﬂi hakk›nda bilgimiz
yok, ama hapse att›¤›m›z beﬂ
tane katil var!” dediler.
13 Ve öyle oldu ki hakimler
onlar›n getirilmelerini emretti;
ve onlar getirildi ve iﬂte onlar
gönderilen beﬂ kiﬂiydi; ve iﬂte
hakimler ne olup bitti¤ini ö¤renmek için onlar› sorguya
çektiler ve adamlar da onlara
yapt›klar›n› bir bir anlatarak
ﬂöyle dediler:
14 Koﬂup yarg› kürsüsünün
oldu¤u yere geldik ve her ﬂeyin
Nefi’nin tan›kl›k etti¤i ﬂekilde
karﬂ›m›za ç›kt›¤›n› görünce hayretten donarak yere düﬂtük; ve
ﬂaﬂk›nl›¤›m›z geçtikten sonra,
iﬂte bizi hapse att›lar.
15 ﬁimdi bu adam›n öldürülmesine gelince, bunu kimin
yapt›¤›n› bilmiyoruz; ama ﬂu
kadar›n› biliyoruz ki istedi¤inize uyup koﬂtuk geldik ve baﬂhakimin Nefi’nin dedi¤i ﬂekilde
ölü oldu¤unu gördük.
16 Ve ﬂimdi öyle oldu ki hakimler olanlar› halka aç›klad›lar
ve Nefi’ye do¤ru ba¤›rarak ﬂöyle dediler: ‹ﬂte biliyoruz ki bu
Nefi’nin hakimin öldürülmesi
konusunda birisiyle anlaﬂm›ﬂ
olmas› gerek, sonra da bize
böyle bir aç›klamada bulundu;
böylece bizi inanc›na döndürüp
Tanr› taraf›ndan seçilmiﬂ büyük
bir adam ve peygamber olarak
kendisini yükseltmek istiyor.
17 Ve ﬂimdi iﬂte, bu adam›n
maskesini düﬂürece¤iz, suçunu
itiraf edecek ve bize bu hakimin gerçek katilini bildirecek.

398
18 Ve öyle oldu ki o beﬂ kiﬂi
cenaze günü serbest b›rak›ld›.
Ancak onlar Nefi’ye karﬂ› söyledikleri sözlerden dolay› hakimleri azarlad›lar ve onlarla
teker teker tart›ﬂarak onlar›
ﬂaﬂk›na çevirdiler.
19 Buna ra¤men onlar Nefi’yi
yakalatt›lar ve ba¤latarak kalabal›¤›n önüne getirttiler; ve
Nefi’ye söylediklerinin tersini
söylettirip onu ölüme mahkum edebilmek için de¤iﬂik
yollardan onu sorgulamaya
baﬂlad›lar.
20 Ona: “Sen suç orta¤›s›n, bu
cinayeti iﬂleyen adam kim?
ﬁimdi bize söyle ve suçunu itiraf
et, dediler; iﬂte para, konuﬂursan ve onunla yapt›¤›n anlaﬂmay› kabul edersen hayat›n›
bile ba¤›ﬂlar›z!” dediler.
21 Fakat Nefi onlara ﬂöyle
dedi: Ey sizi aptallar, yürekleri
sünnetsiz, kör ve dik kafal›
halk! Bu günah yolunda yürümeye devam etmenize Tanr›n›z
Rab’bin daha ne kadar katlanaca¤›n› san›yorsunuz?
22 Ey sizler, tövbe etmezseniz,
sizleri ﬂu an beklemekte olan
büyük y›k›m yüzünden inim
inim inleyerek yas tutmaya baﬂlaman›z gerekir!
23 ‹ﬂte, baﬂhakimimiz Seezoram’› öldürmek için bir adamla
anlaﬂt›¤›m› söylüyorsunuz. Fakat iﬂte size derim, bu konuda
bilginiz olsun diye size tan›kl›k
etti¤im için, evet, hatta aran›zdaki kötülük ve i¤rençlikleri
bildi¤ime dair sizlere bir kan›t
gösterdi¤im için bunlar baﬂ›ma
geliyor.
24 Ve bunu yapt›¤›m için, bu
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suçu iﬂlemek üzere birisiyle anlaﬂt›¤›m› söylüyorsunuz; evet,
size bu iﬂareti gösterdi¤im için
bana k›z›yorsunuz ve beni öldürmek istiyorsunuz.
25 Ve ﬂimdi iﬂte, size baﬂka bir
iﬂaret daha gösterece¤im ve bakal›m bunu bildirece¤im için
beni yine öldürmeye kalkacak
m›s›n›z?
26 ‹ﬂte size derim, Seezoram’›n kardeﬂi Seantum’un evine
gidin ve kendisine:
27 “Peygamber oldu¤unu iddia edip halk›n baﬂ›na birçok
felaketler gelece¤ini peygamberlik eden Nefi, kardeﬂin Seezoram’› öldürmen için seninle
iﬂbirli¤i yapt› m›?” diye sorun.
28 Ve iﬂte, o size: “Hay›r!” diyecektir.
29 Ve siz de ona: “Kardeﬂini
öldürdün mü?” diyeceksiniz.
30 Ve o korkarak ne diyece¤ini bilemeyecek ve iﬂte inkâr
edecektir; ve ﬂaﬂ›rm›ﬂ gibi görünmeye çal›ﬂarak, yine de
size masum oldu¤unu söyleyecektir.
31 Fakat iﬂte üzerini kontrol
ederseniz, pelerinin ete¤inde
kan bulacaks›n›z.
32 Ve bunu görünce: “Peki bu
kan nereden geliyor? Bunun
kardeﬂinin kan› oldu¤unu bilmiyor muyuz?” diyeceksiniz.
33 Ve o zaman titreyerek
sanki eceli gelmiﬂ gibi benzi
solacakt›r.
34 Ve sonra ﬂöyle diyeceksiniz: Bu korkudan ve benzinin
solmas›ndan dolay›, iﬂte senin
suçlu oldu¤unu biliyoruz.
35 Ve o zaman daha da çok
korkacak; ve o zaman size itiraf
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edip bu cinayeti iﬂledi¤ini art›k
inkâr etmeyecektir.
36 Ve arkas›ndan ben Nefi’nin,
Tanr›’n›n gücüyle bana bildirilmesi d›ﬂ›nda bu konuda hiçbir
bilgim olmad›¤›n› size söyleyecek. Ve o zaman benim dürüst
bir adam oldu¤umu ve Tanr›
taraf›ndan size gönderilmiﬂ
oldu¤umu bileceksiniz.
37 Ve öyle oldu ki gidip Nefi’nin söyledi¤i gibi yapt›lar. Ve
iﬂte, Nefi’nin söyledi¤i sözler
gerçekti; çünkü Seantum, dedi¤i gibi inkâr etti ve dedi¤i gibi
itiraf etti.
38 Ve as›l katilin kendisi oldu¤unu kabul etti; böylece beﬂ
kiﬂi ile beraber Nefi de serbest
b›rak›ld›.
39 Ve Nefililer’den baz›lar›
Nefi’nin sözlerine inand›lar. Ve
baz›lar› da beﬂ kiﬂinin tan›kl›¤›ndan dolay› inand›lar; çünkü
onlar hapishanedeyken inanca
dönmüﬂlerdi.
40 Ve ﬂimdi halk›n aras›nda
Nefi’nin peygamber oldu¤unu
söyleyen baz›lar› vard›.
41 Ve baz›lar› da: “Bak›n o bir
tanr›d›r, çünkü tanr› olmasayd›,
bütün bunlar› bilemezdi. Çünkü
iﬂte, yüreklerimizden geçen düﬂünceleri ve baﬂka ﬂeyleri bize
söyledi; ve hatta baﬂhakimimizin gerçek katilinin kim oldu¤unu bize bildirdi!” dedi.
10. BÖLÜM
Rab, Nefi’ye mühürleme yetkisi
verir — Ona dünyada ve cennette
ba¤lama ve çözme yetkisi verilir
— Halka tövbe etmelerini, yoksa
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mahvolacaklar›n› buyurur — Ruh
onu bir kalabal›ktan öteki kalabal›¤a sürükler. m.ö. tahminen 21–
20 y›llar›.
Ve öyle oldu ki halk aras›nda
öyle bir anlaﬂmazl›k ç›kt› ki
herkes kimi o tarafa kimi bu tarafa, kendi yollar›na gittiler ve
ortalar›nda duran Nefi’yi orada yaln›z baﬂ›na b›rakt›lar.
2 Ve öyle oldu ki Nefi de Rab’bin kendisine gösterdi¤i bu
ﬂeyleri derin derin düﬂünerek
evine do¤ru yola koyuldu.
3 Ve öyle oldu ki bu ﬂekilde
düﬂüncelere dalm›ﬂt› — Nefili
halk›n›n kötülü¤ünden, gizli karanl›k iﬂlerinden ve cinayetlerinden ve ya¤mac›l›klar›ndan ve
her türlü günahlar›ndan dolay›
can› s›k›lm›ﬂt› — ve öyle oldu ki
yüre¤i böyle dolu bir halde düﬂüncelere dalm›ﬂken, iﬂte kendisine bir ses gelerek ﬂöyle dedi:
4 Nefi, yapt›klar›ndan dolay›
sana ne mutlu! Çünkü sana verdi¤im sözleri y›lmadan nas›l bu
halka duyurdu¤unu gördüm.
Ve onlardan korkmad›n ve kendi can›n› kurtarmay› düﬂünmedin; fakat hep benim iste¤imin
ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂt›n
ve emirlerimi yerine getirdin.
5 Ve ﬂimdi, bunu y›lmadan
yapt›¤›n için, iﬂte seni sonsuza
kadar kutsayaca¤›m; ve seni
sözde ve eylemde, imanda ve
iﬂlerde güçlü yapaca¤›m; evet,
hatta her ﬂey senin sözüne göre
olacak; çünkü sen benim istemedi¤im bir ﬂeyi istemezsin.
6 ‹ﬂte, sen Nefi’sin ve ben de
Tanr›’y›m. ‹ﬂte sana meleklerimin huzurunda bildiriyorum
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ki sen bu halk›n üzerinde yetki
sahibi olacaks›n ve bu halk›n
kötülüklerine göre topra¤› açl›kla, salg›n hastal›kla ve y›k›mla
vuracaks›n.
7 ‹ﬂte sana yetki veriyorum
ki yeryüzünde mühürleyece¤in her ﬂey cennette de mühürlenmiﬂ olacak ve yeryüzünde
çözece¤in her ﬂey cennette de
çözülmüﬂ olacak; ve bu halk›n
aras›nda böyle bir gücün olacak.
8 Ve böylece bu tap›na¤a ikiye
yar›l dersen, dedi¤in olacak.
9 Ve bu da¤a y›k›l, dümdüz ol
dersen, dedi¤in olacak.
10 Ve iﬂte, Tanr› bu halk› cezaland›racak dersen, öyle olacak.
11 Ve ﬂimdi iﬂte, sana gidip bu
halka ﬂunu bildirmeni emrediyorum: Her ﬂeye gücü yeten
Rab Tanr› ﬂöyle diyor: Tövbe etmezseniz, ölünceye kadar cezan›z› çekeceksiniz!
12 Ve iﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki
Rab Nefi’ye bu sözleri söyledi¤i
zaman, Nefi durdu ve evine gitmedi; fakat ülkenin her yan›na
da¤›lm›ﬂ olan topluluklara geri
döndü ve onlara tövbe etmezlerse yok olacaklar›na dair kendisine söylenmiﬂ olan Rab’bin
sözünü duyurmaya baﬂlad›.
13 ﬁimdi iﬂte, Nefi’nin baﬂhakimin ölümü ile ilgili olarak
onlara söyledi¤i büyük mucizeye ra¤men, onlar yüreklerini
kat›laﬂt›rarak Rab’bin sözlerine kulak vermediler.
14 Bu yüzden Nefi onlara
Rab’bin sözünü bildirerek:
“Rab, tövbe etmezseniz y›k›mla cezaland›r›laca¤›n›z› söylüyor!” dedi.
15 Ve öyle oldu ki Nefi onlara
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sözü bildirdi¤inde, iﬂte yüreklerini daha da kat›laﬂt›rd›lar ve
onun sözlerine kulak vermediler; bu yüzden ona sövüp sayd›lar ve hapse atabilmek için
onu yakalamaya çal›ﬂt›lar.
16 Fakat iﬂte, Tanr›’n›n gücü
onunla birlikteydi ve onu yakalay›p hapse atamad›lar; çünkü Nefi, Ruh taraf›ndan al›n›p
aralar›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›.
17 Ve öyle oldu ki böylece
Ruh’la birlikte kalabal›ktan
kalabal›¤a gitti ve Tanr›’n›n
sözünü herkese duyuruncaya
ya da bütün halk›n aras›na
gönderinceye kadar bildirdi.
18 Ve öyle oldu ki onun sözlerine kulak vermek istemediler;
ve aralar›nda öyle çekiﬂmeler
ç›kmaya baﬂlad› ki içlerinde
bölünerek birbirlerini k›l›çla
öldürmeye baﬂlad›lar.
19 Ve böylece Nefi halk› üzerindeki hakimler yönetiminin
yetmiﬂ birinci y›l› sona erdi.
11. BÖLÜM
Nefi, Rab’bi savaﬂ yerine k›tl›k göndermeye raz› eder — Birçok insan
ölür — Halk tövbe eder ve Nefi,
Rab’den ya¤mur göndermesini ›srarla diler — Nefi ile Lehi birçok
vahiy al›r—Gadiyanton eﬂk›yalar›
kendilerini güvence alt›na al›rlar.
m.ö. tahminen 20–6 y›llar›.
Ve öyle oldu ki hakimler yönetiminin yetmiﬂ ikinci y›l›nda çekiﬂmeler o kadar artt› ki ülkenin
her yan›nda bütün Nefi halk›
aras›nda savaﬂlar oldu.
2 Ve bu y›k›m ve kötülük iﬂini
yürütenler eﬂk›yalar›n gizli

çetesiydi. Ve bu savaﬂ bütün y›l
sürdü ve yetmiﬂ üçüncü y›lda
da devam etti.
3 Ve öyle oldu ki bu y›l Nefi,
Rab’be yakararak ﬂöyle dedi:
4 Ya Rab, bu halk›n k›l›çla yok
olmas›na izin verme; fakat ya
Rab bunun yerine ülkede k›tl›k
olsun da onlar Tanr›lar› Rab’bi
hat›rlamaya yönelsinler; belki
de tövbe edip sana dönerler.
5 Ve Nefi’nin söyledi¤i gibi
oldu. Ve ülkede bütün Nefi
halk› aras›nda büyük bir k›tl›k
meydana geldi. Ve böylece yetmiﬂ dördüncü y›lda k›tl›k devam etti ve k›l›çla baﬂlayan
y›k›m iﬂi durdu, fakat k›tl›kla
ﬂiddetlendi.
6 Ve bu y›k›m iﬂi yetmiﬂ beﬂinci y›lda da devam etti. Çünkü
toprak kurakl›kla vurulmuﬂtu
ve tah›l mevsimi tah›l vermedi;
ve Nefililer’in topraklar› oldu¤u
gibi Lamanl›lar’›n topraklar› da
dahil bütün yeryüzü lanetlenmiﬂti; bu ﬂekilde cezaland›r›ld›lar; sonuçta kötülerin bulundu¤u bölgelerde binlerce insan
telef oldu.
7 Ve öyle oldu ki halk k›tl›ktan
yok olmak üzere olduklar›n›
görünce Tanr›lar› Rab’bi hat›rlamaya baﬂlad›; ve Nefi’nin sözlerini hat›rlamaya baﬂlad›lar.
8 Ve halk baﬂhakimlerine ve
liderlerine yalvararak Nefi’yle
konuﬂmalar›n› ona: “‹ﬂte senin
bir Tanr› adam› oldu¤unu biliyoruz ve bu nedenle Tanr›m›z
Rab’be üzerimizden bu k›tl›¤›
almas› için dua et ki bizim yok
olaca¤›m›za dair söyledi¤in sözlerin gerçekleﬂmesin!” demelerini istedi.
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9 Ve öyle oldu ki hakimler
Nefi’ye söylenilmesi istenilen
sözleri söylediler. Ve öyle oldu
ki Nefi, halk›n tövbe etti¤ini ve
çulla örtünerek kendilerini alçaltt›klar›n› gördü¤ünde, tekrar
Rab’be hayk›rarak ﬂöyle dedi:
10 Ya Rab, bu halk›n tövbe etti¤ini ve aralar›ndan Gadiyanton
çetesini tamamen ortadan kald›rd›klar›n› görüyorsun ki art›k
onlar›n soyu tükendi ve onlar›n
gizli planlar› da kendileriyle
birlikte gömüldü.
11 ﬁimdi, ya Rab bu alçakgönüllülüklerinden dolay› ne
olur öfkeni onlardan çevir de
ﬂimdiye kadar yok etti¤in kötü
insanlar›n y›k›m› ile öfken
yat›ﬂs›n.
12 Ya Rab, ne olur öfkeni, evet,
korkunç öfkeni çevir ve bu ülkedeki bu k›tl›¤› durdur.
13 Ya Rab, ne olur beni duy ve
sözlerimin gerçekleﬂmesini sa¤la ve yeryüzüne ya¤mur gönder
ki toprak ürününü ve tah›l›n›
mevsiminde ç›kars›n.
14 Ya Rab, k›l›ç hastal›¤› dursun da k›tl›k gelsin dedi¤im
zaman sözlerimi duymuﬂtun;
ve hatta ﬂu an yine sözlerimi
duyaca¤›n› biliyorum; çünkü
sen: “E¤er bu halk tövbe
ederse, onlar› esirgeyece¤im!”
demiﬂtin.
15 Evet, ya Rab ve görüyorsun
ki onlar baﬂlar›na gelen k›tl›k,
salg›n hastal›k ve y›k›m yüzünden tövbe ettiler.
16 Ve ﬂimdi, ya Rab, ne olur
öfkeni çevirip onlar›n sana
hizmet edip etmeyeceklerini
bir daha dener misin? Ve e¤er
sana hizmet ederlerse, ya Rab,
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söyledi¤in sözlere göre onlar›
kutsayabilirsin.
17 Ve öyle oldu ki yetmiﬂ
alt›nc› y›lda Rab öfkesini halktan çevirdi ve topra¤a o kadar
çok ya¤mur ya¤d›rd› ki toprak
meyve mevsiminde meyve verdi. Ve öyle oldu ki tah›l mevsiminde de tah›l verdi.
18 Ve iﬂte, halk sevinerek Tanr›’y› yüceltti ve bütün ülke sevinçle doldu; ve art›k Nefi’yi
öldürmeye çal›ﬂmad›lar, aksine
onu Tanr› taraf›ndan büyük güç
ve yetki verilmiﬂ büyük bir
peygamber ve bir Tanr› adam›
olarak gördüler.
19 Ve iﬂte kardeﬂi Lehi’nin de
do¤rulukta kendisinden aﬂa¤›
kal›r yan› yoktu.
20 Ve böylece, öyle oldu ki
Nefi halk› ülkede tekrar refah
içinde yaﬂamaya baﬂlad› ve harabe olmuﬂ yerlere binalar kurmaya baﬂlad› ve ço¤almaya ve
yay›lmaya, hatta ülkenin hem
kuzeyini hem de güneyini, bat›
denizinden do¤u denizine kadar her taraf› doldurmaya baﬂlad›lar.
21 Ve öyle oldu ki yetmiﬂ alt›nc› y›l bar›ﬂ içinde geçti. Ve
yetmiﬂ yedinci y›l bar›ﬂ içinde
baﬂlad›; ve Kilise ülkenin her
taraf›na yay›ld›; halk›n büyük
bir k›sm›, hem Nefililer hem de
Lamanl›lar kiliseye kat›ld›lar;
ve ülkede çok büyük bir huzur
yaﬂand›; ve böylece yetmiﬂ yedinci y›l sona erdi.
22 Ve yetmiﬂ sekizinci y›l da
bar›ﬂ içinde geçti, ancak peygamberler taraf›ndan verilen
ö¤retilerin ayr›nt›lar› üzerinde
baz› tart›ﬂmalar oldu.
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23 Ve yetmiﬂ dokuzuncu y›lda
çok sürtüﬂme olmaya baﬂlad›.
Fakat öyle oldu ki her gün birçok vahiy ald›klar› için ö¤retinin
gerçek noktalar›n› bilen Nefi,
Lehi ve birçok kardeﬂleri, bu
yüzden halka vaaz ettiler, öyle
ki ayn› y›l onlar›n sürtüﬂmelerine son verdiler.
24 Ve öyle oldu ki Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin sekseninci y›l›nda, Nefi
halk›n› terk edip birkaç y›l önce
Lamanl›lar’a kat›l›p Lamanl›
ad›n› alan baz› bölücüler vard›
ve ayr›ca bunlar taraf›ndan veya
bu bölücüler taraf›ndan k›ﬂk›rt›l›p öfkelendirilen Lamanl›lar’›n
as›l soyundan olan baz›lar› vard›; bu yüzden, onlar kardeﬂlerine karﬂ› bir savaﬂa baﬂlad›lar.
25 Ve onlar adam öldürüp ne
bulurlarsa ya¤mal›yorlard›; ve
ard›ndan da da¤lara, çöle ve
gizli yerlere çekilip bulunamayacaklar› bir ﬂekilde saklan›yorlard›; her geçen gün say›lar›
kendilerine kat›lan yeni bölücülerle art›yordu.
26 Ve böylece zamanla, evet
birkaç y›l içinde oldukça büyük
bir eﬂk›ya çetesi oldular ve
Gadiyanton’un bütün gizli
planlar›n› ortaya ç›kard›lar; ve
böylece Gadiyanton eﬂk›yalar›
olup ç›kt›lar.
27 ﬁimdi iﬂte, bu eﬂk›yalar
büyük bir zarara, evet, hatta
Nefi halk› aras›nda ve Lamanl›
halk› aras›nda büyük bir y›k›ma neden oldular.
28 Ve öyle oldu ki bu y›k›m
iﬂine bir son vermek gerekiyordu; bu yüzden bu eﬂk›ya çetesini
bulup onlar› yok etmek için güç-
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lü adamlardan kurulu bir orduyu çöle ve da¤lara yollad›lar.
29 Fakat iﬂte, öyle oldu ki onlar
o y›l kendi topraklar›na geri sürüldüler. Ve böylece Nefi halk›
üzerindeki hakimler yönetiminin sekseninci y›l› sona erdi.
30 Ve öyle oldu ki seksen birinci y›l›n baﬂlang›c›nda yeniden bu eﬂk›ya çetesinin üzerine
yürüdüler ve onlar›n ço¤unu
öldürdüler; ve ayn› zamanda
kendileri de büyük bir y›k›ma
u¤rad›lar.
31 Ve da¤lar› ve çölleri istila
eden büyük say›daki bu eﬂk›yalardan dolay› çölden ve da¤lardan geri çekilip tekrar kendi
topraklar›na geri dönmek zorunda kald›lar.
32 Ve öyle oldu ki bu y›l böyle
sona erdi. Ve eﬂk›yalar yeniden
ço¤almaya ve giderek kuvvetlenmeye devam ettiler; sonunda
Nefililer’in ve ayr›ca Lamanl›lar’›n tüm ordular›na karﬂ› geldiler; ve ülkenin her taraf›nda
halk›n üzerine büyük bir korku
sald›lar.
33 Evet, ülkenin birçok bölgesine bask›n yap›p halk› büyük bir
y›k›ma u¤ratt›lar; evet, birçok
insan› öldürdüler ve di¤erlerini
ise, evet özellikle onlar›n kad›n
ve çocuklar›n› tutsak alarak
çöle götürdüler.
34 ﬁimdi halk›n kendi kötülükleri yüzünden baﬂlar›na gelen
bu büyük felaket onlar› tekrar
Tanr›lar› Rab’bi hat›rlamaya
yöneltti.
35 Ve böylece hakimler yönetiminin seksen birinci y›l› sona
erdi.
36 Ve seksen ikinci y›lda
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Tanr›lar› Rab’bi tekrar unutmaya baﬂlad›lar. Ve seksen üçüncü
y›lda iﬂledikleri kötülükler giderek artmaya baﬂlad›. Ve seksen
dördüncü y›lda davran›ﬂlar›n›
yine düzeltmediler.
37 Ve öyle oldu ki seksen
beﬂinci y›lda gururlar› ve kötülükleri giderek artt›; ve böylece yeniden y›k›ma haz›rlan›yorlard›.
38 Ve böylece seksen beﬂinci
y›l sona erdi.
12. BÖLÜM
‹nsanlar karars›zd›r, ak›ls›zd›r ve
çabuk kötülük yaparlar — Rab,
halk›n› cezaland›rarak yola getirir — ‹nsanlar›n hiçli¤i Tanr›’n›n
kudreti ile karﬂ›laﬂt›r›l›r — Yarg›
gününde insanlar ya sonsuz yaﬂam› ya da sonsuz laneti kazanacaklard›r. m.ö. tahminen 6 y›l›.
Ve böylece, insançocuklar›n›n
yüreklerinin ne kadar sahte ve
karars›z oldu¤unu görüyoruz;
evet, Rab’bin sonsuz iyili¤iyle
kendisine güvenenleri nas›l kutsay›p refaha kavuﬂturdu¤unu
görebiliyoruz.
2 Evet ve halk›n› refaha kavuﬂturdu¤u ayn› zamanda görebiliyoruz ki, evet onlar›n tarlalar›n›, sürülerini ve büyükbaﬂ
hayvanlar›n› ve alt›nlar›n› ve
gümüﬂlerini ve her türden her
çeﬂit de¤erli eﬂyalar›n› ço¤altt›¤›nda, onlar› sa¤ b›rak›p düﬂmanlar›n›n elinden kurtard›¤›nda, onlara karﬂ› savaﬂ ilan
etmemeleri için düﬂmanlar›n›n
yüre¤ini yumuﬂatt›¤›nda, evet,
k›sacas› bütün bunlar› halk›n›n
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refah› ve mutlulu¤u için yapt›¤›nda; evet, iﬂte o zaman onlar
yüreklerini kat›laﬂt›r›p Tanr›lar› Rab’bi unuturlar ve Kutsal
Olan› ayaklar›n›n alt›nda çi¤nerler — evet ve bunu rahata
kavuﬂtuklar› ve çok baﬂar›l› olduklar› için yaparlar.
3 Ve böylece görüyoruz ki Rab
halk›n› birçok s›k›nt›larla cezaland›r›p yola getirmedikçe, evet,
onlar› ölümle ve dehﬂetle ve
k›tl›kla ve her türlü salg›n hastal›klarla yoklamad›kça O’nu
hat›rlamazlar.
4 Ah insançocuklar› ne kadar
ak›ls›z ve ne kadar kibirli ve ne
kadar kötü ve ne kadar ﬂeytanca, kötülük yapmakta ne kadar
aceleci ve iyilik yapmakta ne
kadar a¤›rd›r! Evet, kötü olan›n
sözünü duymada ve yüreklerini bu dünyan›n boﬂ ﬂeylerine
koymada ne kadar acelecidir!
5 Evet, onlar ne kadar çabuk
gururlan›rlar; evet, övünmek
ve her türlü kötülü¤ü yapmak
için ne kadar çabuk davran›rlar;
ve Tanr›lar› Rab’bi hat›rlamada
ve O’nun ö¤ütlerine kulak vermede ne kadar yavaﬂ, evet, bilgeli¤in yollar›nda ne kadar
yavaﬂ yürürler.
6 ‹ﬂte kendilerini yaratm›ﬂ olan
Tanr›lar› Rab’bin hükmetmesini ve kendilerini yönetmesini
istemezler; onlara karﬂ› olan
büyük iyili¤i ve merhametine
ra¤men, O’nun ö¤ütlerini hiçe
sayarlar ve O’nun rehberleri
olmas›n› istemezler.
7 Ah insançocuklar›n›n hiçli¤i ne kadar büyüktür; evet, onlar topra¤›n tozundan daha da
de¤ersizdirler.
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8 Çünkü iﬂte, yerin tozu, Yüce
ve Sonsuz Tanr›m›z›n emriyle
oradan oraya hareket eder ve
parçalara ayr›l›r.
9 Evet, iﬂte O’nun sesiyle tepeler ve da¤lar titrer ve sars›l›r.
10 Ve O’nun sesinin gücü ile
da¤lar ve tepeler paramparça
olur, evet, vadi gibi düz olurlar.
11 Evet, O’nun sesinin gücüyle bütün yeryüzü sars›l›r;
12 Evet, O’nun sesinin gücüyle dünyan›n temeli tam merkezine kadar sars›l›r.
13 Evet ve dünyaya: “Dön”
derse, dünya döner.
14 Evet, dünyaya: “Geri git ki
gün saatlerce uzas›n” derse,
öyle olur;
15 Ve böylece, dünya onun
sözüne göre geri gider ve insana sanki güneﬂ duruyormuﬂ gibi gelir; evet ve iﬂte, böyle olur;
çünkü dönen kesinlikle güneﬂ
de¤il, dünyad›r.
16 Ve iﬂte O ayr›ca büyük
derin sulara: “Kuruyun” derse,
öyle olur.
17 ‹ﬂte bu da¤a: “Kalk, buraya
gel ve ﬂu ﬂehrin üstüne düﬂ de
gömülsün” derse, iﬂte öyle olur.
18 Ve iﬂte bir adam topra¤›n alt›na define saklarsa ve
Rab da: “Bu define onu saklayan›n kötülükleri yüzünden
lanetlensin” derse, iﬂte define
lanetlenir.
19 Ve e¤er Rab: “Lanetli ol, hiç
kimse seni art›k ﬂu andan itibaren sonsuza kadar bulamas›n”
derse, iﬂte bundan sonra sonsuza kadar onu kimse bulamayacakt›r.
20 Ve iﬂte e¤er Rab bir adama:
“Kötülüklerin yüzünden sonsu-
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za dek lanetleneceksin” derse,
öyle olur.
21 Ve e¤er Rab: “Kötülüklerinden dolay› huzurumdan kovulacaks›n” derse, öyle yapar.
22 Ve O’nun böyle söyleyece¤i
kiﬂinin vay haline! Çünkü kötülük yapana böyle söylenecektir ve o kurtulamayacakt›r; bu
nedenle insanlar›n kurtulabilmeleri için tövbe ilan edilmiﬂtir.
23 Bu yüzden tövbe edenlere
ve Tanr›lar› Rab’bin sesine kulak verenlere ne mutlu! Çünkü
kurtulacak olanlar bunlard›r.
24 Ve Tanr› yüce bütünlü¤üyle insanlara tövbe etmelerini
ve hay›rl› iﬂler yapmalar›n›
ba¤›ﬂlas›n ki onlara yapt›klar›
iﬂlere göre lütuf üzerine lütuf
geri verilsin.
25 Ve dilerim ki bütün insanlar kurtulabilsinler. Ne var ki
büyük ve son günde baz›lar›n›n
d›ﬂar› at›laca¤›n›, evet, Rab’bin
huzurundan at›laca¤›n› okuyoruz;
26 Evet, sonsuz bir sefalet durumuna gönderilerek ﬂu sözü
gerçekleﬂtireceklerdir: ‹yilik yapanlar sonsuz yaﬂama kavuﬂacaklar, kötülük yapanlar ise
sonsuz laneti hak edeceklerdir.
Ve böyle olacakt›r. Amin.
Lamanl› Samuel’in Nefililer’e
peygamberli¤i.
13. Bölüm’ün baﬂ›ndan
15. Bölüm’ün sonuna kadar.

13. BÖLÜM
Lamanl› Samuel tövbe etmezlerse
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Nefililer’in yok olaca¤›na dair peygamberlikte bulunur — Kendileri
ve zenginlikleri lanetlenmiﬂtir —
Peygamberleri reddederler ve onlar›
taﬂlarlar; etraflar› cinler taraf›ndan
kuﬂat›lm›ﬂt›r ve kötülük yaparak
mutluluk bulmaya çal›ﬂ›rlar. m.ö.
tahminen 6 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki seksen alt›nc› y›lda, Lamanl›lar Musa yasas›na göre Tanr›’n›n emirlerine
s›ms›k› bir ﬂekilde uyarlarken,
Nefililer hâlâ kötülük yapmaya,
evet, büyük kötülükler yapmaya devam ettiler.
2 Ve öyle oldu ki bu y›l Samuel
adl› bir Lamanl›, Zarahemla ülkesine gelerek halka vaaz vermeye baﬂlad›. Ve öyle oldu ki
günlerce halka tövbe etmelerini vaaz etti; ve onu aralar›ndan
att›lar; o da kendi ülkesine geri
dönmek üzereydi.
3 Fakat iﬂte Rab’bin sesi ona
gelerek geri dönmesini ve yüre¤ine her ne gelirse halka peygamberlik etmesini söyledi.
4 Ve öyle oldu ki onun ﬂehre
girmesine izin vermediler; bu
yüzden gidip ﬂehrin surlar›na
ç›kt› ve elini uzat›p yüksek sesle hayk›rarak halka, Rab’bin
yüre¤ine koydu¤u her ﬂeyi
peygamberlik etti.
5 Ve onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
ben Lamanl› Samuel, Rab’bin
yüre¤ime koydu¤u sözleri söylüyorum; ve iﬂte O benim yüre¤ime, adalet k›l›c›n›n bu halk›n
üzerinde salland›¤›n› ve dört
yüz y›l geçmeden adalet k›l›c›n›n bu halk›n üzerine düﬂece¤ini söylememi koydu.
6 Evet, bu halk› a¤›r bir y›k›m
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beklemektedir ve y›k›m bu halk›n üzerine mutlaka gelecektir;
ve tövbe etmekten ve dünyaya
kesinlikle gelecek olan ve halk›
için birçok ﬂeylere katlan›p öldürülecek olan Rab ‹sa Mesih’e
iman etmekten baﬂka hiçbir ﬂey
bu halk› kurtaramaz.
7 Ve iﬂte, Rab’bin bir mele¤i
bunu bana bildirdi ve ruhuma
sevindirici haberleri getirdi. Ve
iﬂte siz de sevindirici haberleri
alabilesiniz diye, bunu size bildirmek üzere gönderildim; ama
iﬂte siz beni kabul etmediniz.
8 Bu yüzden Rab ﬂöyle diyor:
Nefili halk› yüreklerinin kat›l›¤›ndan dolay› tövbe etmezse,
sözümü onlardan alaca¤›m ve
Ruhumu onlardan geri çekece¤im ve onlara daha fazla katlanmayaca¤›m ve kardeﬂlerinin yüreklerini onlara karﬂ›
döndürece¤im.
9 Ve dört yüz y›l geçmeden
onlar› cezaland›raca¤›m; evet,
onlar› k›l›çla, k›tl›kla ve salg›n
hastal›klarla yoklayaca¤›m.
10 Evet, onlar› k›zg›n öfkemle
yoklayaca¤›m ve düﬂmanlar›n›zdan dördüncü kuﬂakta yaﬂayacak olan baz›lar› sizin
tamamen y›k›ma u¤rayaca¤›n›z› görecekler; ve Rab, tövbe
etmezseniz bu mutlaka olacak
diyor; ve y›k›m›n›za dördüncü
kuﬂaktakiler neden olacak.
11 Fakat tövbe edip Tanr›n›z
Rab’be dönerseniz, öfkemi sizden çevirece¤im, diyor Rab;
evet, Rab ﬂöyle diyor: Tövbe
ederek bana dönecek olanlara
ne mutlu, ama tövbe etmeyenin vay haline!
12 Evet, bu büyük Zarahemla
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ﬂehrinin vay haline! Çünkü
iﬂte, bu ﬂehir do¤rular›n sayesinde kurtulmuﬂtur; evet, bu
büyük ﬂehrin vay haline! Çünkü Rab diyor: Görüyorum ki
orada birçok insan, evet, hatta
bu büyük ﬂehrin büyük bir
bölümü yüreklerini bana karﬂ›
sertleﬂtirecekler, diyor Rab.
13 Fakat tövbe edenlere ne
mutlu! Çünkü onlar› Ben koruyaca¤›m. Fakat iﬂte bu büyük
ﬂehirde bulunan do¤rular olmasayd›, iﬂte gökten ateﬂ indirip
ﬂehri yok ederdim.
14 Fakat iﬂte ﬂehir, do¤rular›n
hat›r› için ayakta kalm›ﬂt›r. Fakat iﬂte, Rab ﬂöyle diyor: Do¤rular› aran›zdan ataca¤›n›z zaman
geldi¤inde, o zaman y›k›m›n›z
için haz›r olacaks›n›z; evet, içindeki kötülük ve i¤rençliklerden
dolay› bu ﬂehrin vay haline!
15 Evet ve içindeki kötülük ve
i¤rençliklerden dolay› Gideyon
ﬂehrinin de vay haline!
16 Evet, içlerindeki kötülük ve
i¤rençliklerden dolay›, Nefililer’in elindeki topraklarda bulunan bütün ﬂehirlerin vay haline!
17 Ve iﬂte, ülkedeki halk›n
yüzünden, evet, onlar›n kötülük
ve i¤rençlikleri yüzünden ülkenin üzerine bir lanet gelecektir, diyor Ordular›n Rabbi.
18 Ve öyle olacak ki diyor Ordular›n Rabbi, evet, bizim yüce
ve gerçek Tanr›m›z: Her kim
dünyada hazineler saklarsa ve
e¤er kendisi do¤ru bir insan
de¤ilse ve onlar› Rab’be saklamam›ﬂsa, ülkedeki büyük lanet
yüzünden onlar› bir daha bulamayacakt›r.
19 Çünkü Rab ﬂöyle diyor:
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Onlar›n hazinelerini bana saklamalar›n› isterim ve hazinelerini bana saklamayanlar ise
lanetleneceklerdir; çünkü do¤ru olanlardan baﬂka hiç kimse
hazinelerini bana saklamaz; ve
hazinelerini bana saklamayan
kimsenin hem kendisi hem de
hazinesi lanetlenecektir ve ülkedeki lanet yüzünden hiç kimse
hazinelerini kurtaramayacakt›r.
20 Ve yüreklerini zenginliklere verdikleri için hazinelerini saklayacaklar› gün gelecek
ve yüreklerini zenginliklerine
verdikleri için düﬂmanlar›n›n
önünden kaçarlarken hazinelerini saklayacaklar; çünkü onlar› bana saklamak istemedikleri
için, onlara da, hazinelerine de
lanet olsun! Ve o gün onlar vurulacaklard›r, diyor Rab.
21 ‹ﬂte, ey bu büyük ﬂehrin
halk› sözlerimi dinleyin! Evet,
Rab’bin söyledi¤i sözlere kulak verin! Çünkü iﬂte Rab, zenginlikleriniz yüzünden lanetlendi¤inizi ve ayn› zamanda
zenginliklerinizin de yüreklerinizi onlara verdi¤iniz ve onlar›
size verenin sözlerine kulak
vermedi¤iniz için lanetlendi¤ini söylüyor.
22 Sizler Rab Tanr›n›z› ve
O’nun size verdi¤i nimetleri
hat›rlam›yorsunuz, tersine hep
zenginliklerinizi hat›rl›yorsunuz; onlar için Rab Tanr›n›za
ﬂükretmiyorsunuz; evet, yürekleriniz Rab’be aç›k de¤il; ne var
ki yürekleriniz büyük bir gururla böbürleniyor, övünüyor,
çok hava atmaya, k›skanmaya,
sürtüﬂmeye, kin beslemeye, bask› yapmaya ve cinayet iﬂlemeye
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ve her türlü kötülük yapmaya
can at›yor.
23 Bundan dolay› Rab Tanr›
hem ülkenizin hem de zenginliklerinizin üzerine lanet ya¤d›rd› ve bunu iﬂledi¤iniz kötülükler yüzünden yapt›.
24 Evet, gelmiﬂ olan bu zamandan dolay› vay bu halk›n
haline! Çünkü siz t›pk› eskiden
yapt›klar› gibi peygamberleri
kovup onlarla alay ediyorsunuz
ve onlar› taﬂlay›p öldürüyorsunuz ve onlara her türlü kötülü¤ü yap›yorsunuz.
25 Ve ﬂimdi sizler konuﬂurken diyorsunuz ki: E¤er biz
eskiden atalar›m›z›n günlerinde yaﬂam›ﬂ olsayd›k, peygamberleri öldürmez, onlar›
taﬂlay›p kovmazd›k.
26 ‹ﬂte siz onlardan daha kötüsünüz; çünkü Rab’bin yaﬂad›¤› gibi, e¤er bir peygamber
aran›za gelip de size Rab’bin
sözünü bildirir ve bu sözler günahlar›n›za ve kötülüklerinize
tan›kl›k ederse, öfkelenip onu
kovars›n›z ve onu öldürmek
için türlü yollara baﬂvurursunuz; evet, iﬂlerinizin kötü oldu¤una tan›kl›k etti¤i için, onun
yalanc› bir peygamber oldu¤unu ve onun bir günahkâr oldu¤unu ve ﬂeytandan oldu¤unu
söylersiniz.
27 Fakat iﬂte biri aran›za gelip: “Bunu yap›n, bu kötülük
say›lmaz, ﬂunu yap›n zarar
görmezsiniz” derse; evet,
“Kendi yüre¤inizin gururuna
göre yürüyün, evet, gözlerinizin gururuna göre yürüyün ve
gönlünüzün diledi¤i her ﬂeyi
yap›n” derse — ve aran›za biri
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gelir de böyle derse onu kabul
eder ve onun bir peygamber
oldu¤unu söylersiniz.
28 Evet onu göklere ç›kart›r,
ona servetinizden verirsiniz;
ona alt›n›n›zdan ve gümüﬂünüzden verirsiniz ve ona pahal› elbiseler giydirirsiniz; ve
size pohpohlay›c› sözler konuﬂup her ﬂeyin yolunda gitti¤ini
söyledi¤i için onun bir hatas›n›
bulmazs›n›z.
29 Ey siz kötü ve sap›k nesil,
ey yürekleri taﬂlaﬂm›ﬂ, dik kafal› halk! Rab’bin size daha ne
kadar katlanaca¤›n› san›yorsunuz? Evet, aptal ve kör
rehberler taraf›ndan size yol
gösterilmesine daha ne kadar
göz yumacaks›n›z? Evet, daha
ne kadar karanl›¤› ›ﬂ›¤a tercih
edeceksiniz?
30 Evet, iﬂte, Rab’bin öfkesi
size karﬂ› alevlendi; iﬂte O, kötülüklerinizden dolay› ülkeyi
lanetledi.
31 Ve iﬂte zaman› gelince, O sizin zenginliklerinizi lanetleyecek ve zenginlikleriniz elinizden
kay›p gidecek, öyle ki onlar›
tutamayacaks›n›z; ve yoksulluk
günlerinizde onlar› yan›n›zda
bulamayacaks›n›z.
32 Ve yoksulluk günlerinizde
Rab’be yakaracaks›n›z, ama boﬂ
yere yakaracaks›n›z; çünkü y›k›m›n›z çoktan üzerinize gelmiﬂtir
ve ölümünüz kesinleﬂmiﬂtir; ve
iﬂte o gün a¤lay›p inleyeceksiniz, diyor Ordular›n Rabbi. Ve o
zaman a¤lay›p s›zlayarak ﬂöyle
diyeceksiniz:
33 Ah keﬂke tövbe etseydim
de peygamberleri öldürmeseydim ve onlar› taﬂlay›p kovma-
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sayd›m. Evet, o gün sizler: “Ah
keﬂke Rab Tanr›m›z› bize zenginliklerimizi verdi¤i günde
hat›rlasayd›k, o zaman onlar
kaygan olmazlard›, biz de onlar› kaybetmezdik; çünkü iﬂte,
zenginliklerimiz elimizden gitti!” diyeceksiniz.
34 ‹ﬂte buraya bir alet koyuyoruz, ertesi gün yok oluyor; ve
iﬂte, savaﬂ gününde k›l›çlar›m›z› arad›¤›m›z zaman da onlar
elimizden al›nm›ﬂ oluyor.
35 Evet, hazinelerimizi saklad›k ve onlar ülkedeki lanet
yüzünden elimizden kay›p gitti.
36 Ah keﬂke Rab’bin sözü bize
geldi¤i gün tövbe etseydik;
çünkü iﬂte, ülke lanetlendi ve
her ﬂey elimizden kay›p gidiyor ve biz onlar› tutam›yoruz.
37 ‹ﬂte, cinler taraf›ndan kuﬂat›ld›k; evet, ruhlar›m›z› yok
etmek isteyenin melekleri taraf›ndan çevrildik. ‹ﬂte, kötülüklerimiz büyüktür. Ya Rab, k›zg›nl›¤›n› bizden çeviremez misin?
Ve o günlerde sizin sözleriniz
böyle olacak.
38 Fakat iﬂte denenme günleriniz geçti; kurtuluﬂ gününüzü
sonsuza kadar ertelediniz, ama
art›k çok geç ve y›k›m›n›z kesinleﬂti; evet, çünkü yaﬂad›¤›n›z
her gün elde edemeyece¤iniz
ﬂeylerin peﬂinden koﬂturdunuz
ve kötülük yaparak mutluluk
arad›n›z; bu ise bizim Yüce ve
Sonsuz Baﬂ›m›zdan gelen do¤rulu¤un tabiat›na ters düﬂer.
39 Ey ülke halk›, sözlerimi duyun! Ve Rab’bin öfkesinin sizden dönmesi ve sizin de tövbe
ederek kurtulman›z için dua
ediyorum.

14. BÖLÜM
Samuel, Mesih do¤du¤unda geceleyin ayd›nl›k olaca¤›n› ve yeni
bir y›ld›z›n do¤aca¤›n› bildirir —
Mesih insanlar› geçici ve ruhsal
ölümden fidye ile kurtar›r —
Ölümünün iﬂaretleri olarak üç gün
karanl›k olacak, kayalar parçalanacak ve do¤ada büyük kar›ﬂ›kl›klar
görülecektir. m.ö. tahminen 6 y›l›.
Ve öyle oldu ki Lamanl› Samuel
yaz›lamayacak daha birçok yüce
ﬂey hakk›nda peygamberlik etti.
2 Ve iﬂte onlara: “‹ﬂte size bir
iﬂaret veriyorum” dedi; çünkü
beﬂ y›l daha geçecek ve iﬂte arkas›ndan Tanr›’n›n O¤lu, ad›na
inanan herkesi fidye ile kurtarmak için gelecek.
3 Ve iﬂte O’nun gelece¤i zaman için size ﬂu iﬂareti vermek
istiyorum; çünkü iﬂte, O’nun
geliﬂinden önceki gece, gökte o
kadar büyük ›ﬂ›klar parlayacak
ki karanl›k olmayacak; öyle ki
insana sanki gündüzmüﬂ gibi
görünecek.
4 Bu yüzden, bir gündüz ve
bir gece ve bir gündüz sanki bir
gün gibi olacak ve gece olmayacak; ve bu size bir iﬂaret olacakt›r; çünkü siz güneﬂin hem
do¤uﬂunu hem de bat›ﬂ›n› göreceksiniz; bu yüzden kesinlikle
iki gündüzün ve bir gecenin
oldu¤unu bileceksiniz; ancak
o gece karanl›k olmayacak;
ve bu O do¤madan önceki gece
olacak.
5 Ve iﬂte, daha önce hiç görmedi¤iniz bir y›ld›z do¤acak ve bu
da size bir iﬂaret olacakt›r.
6 Ve iﬂte hepsi bununla kalma-
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y›p gökyüzünde birçok iﬂaret
ve mucizeler olacakt›r.
7 Ve öyle olacak ki hepiniz o
kadar hayrete düﬂüp ﬂaﬂ›racaks›n›z ki yere kapanacaks›n›z.
8 Ve öyle olacak ki Tanr›’n›n
O¤lu’na kim inan›rsa, sonsuz
yaﬂama kavuﬂacak olan odur.
9 Ve iﬂte Rab böyle, mele¤i arac›l›¤›yla bana bunlar› gelip size
söylememi emretti; evet, bu ﬂeyler hakk›nda sizlere peygamberlik etmemi emretti; evet, bana:
“Bu halka tövbe edin ve Rab’bin
yolunu haz›rlay›n” diye hayk›rmam› söyledi.
10 Ve ﬂimdi ben bir Lamanl› oldu¤um ve Rab’bin bana
emretti¤i sözleri sizlere söyledi¤im için ve bu sözler de sizlere
a¤›r geldi¤inden, bana k›z›yorsunuz ve beni öldürmek istiyorsunuz; ve beni aran›zdan
kovdunuz.
11 Ve siz sözlerimi iﬂiteceksiniz; çünkü kötülüklerinizden
dolay› sizi bekleyen Tanr›’n›n
yarg›lar›n› duyup bilesiniz ve
ayr›ca tövbe etmenin koﬂullar›n›
ö¤renesiniz diye bu amaçla bu
ﬂehrin surlar› üzerine ç›kt›m.
12 Ve bunu ayn› zamanda
Tanr›’n›n O¤lu, gö¤ün ve yerin
Babas›, baﬂlang›çtan beri her ﬂeyin Yarat›c›s› olan ‹sa Mesih’in
geliﬂini, O’nun geliﬂinin iﬂaretlerini bilesiniz ve O’nun ad›na
inanas›n›z diye yapt›m.
13 Ve e¤er O’nun ad›na inan›rsan›z, bütün günahlar›n›zdan
tövbe etmek istersiniz; böylece
O’nun erdemleri sayesinde de
günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlanabilirsiniz.
14 Ve iﬂte size baﬂka bir iﬂaret,
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evet O’nun ölümüne iliﬂkin bir
iﬂaret verece¤im.
15 Çünkü iﬂte, kurtuluﬂun gelebilmesi için O’nun mutlaka
ölmesi gereklidir; evet, ölülerin
diriliﬂini gerçekleﬂtirmek için ve
böylece insanlar›n Rab’bin huzuruna getirilebilmelerini sa¤layabilmek için O’nun ölmesi
gerekli ve uygundur.
16 Evet, iﬂte, bu ölüm diriliﬂi
gerçekleﬂtirir ve bütün insanl›¤›
ilk ölümden, o ruhsal ölümden
fidye ile kurtar›r; çünkü bütün
insanl›k Adem’in düﬂüﬂüyle
Rab’bin huzurundan ayr›lmakla hem geçici hem de ruhsal bak›mdan ölmüﬂ say›l›r.
17 Fakat iﬂte, Mesih’in diriliﬂi
insanl›¤›, evet, hatta tüm insanl›¤› kurtaracak ve onlar› tekrar
Rab’bin huzuruna getirecektir.
18 Evet ve bu diriliﬂ tövbenin
koﬂullar›n› ortaya koyar ki tövbe eden kimse kesilip ateﬂe at›lmaz; ama tövbe etmeyen kim
olursa olsun kesilip ateﬂe at›l›r;
ve onlar›n üzerine tekrar ruhsal
bir ölüm, evet, ikinci bir ölüm
gelecektir; çünkü onlar do¤rulukla ilgili de¤erlere göre tekrar mahrum kalm›ﬂlard›r.
19 Bu yüzden tövbe edin, tövbe
edin! Korkar›m ki bunlar› bildi¤iniz halde yapmayarak kendi
kendinizi mahkum edecek ve bu
ikinci ölüme getirileceksiniz.
20 Fakat iﬂte, size baﬂka bir
iﬂaretten, O’nun ölümüyle ilgili bir iﬂaretten söz ediyordum;
iﬂte, O’nun ölüm ac›s› çekece¤i
gün güneﬂ kararacak ve size ›ﬂ›¤›n› vermeyi reddedecektir; ve
ayn› ﬂekilde ay ve y›ld›zlar da
›ﬂ›k vermeyi reddedeceklerdir;
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ve O’nun ölüm ac›s› çekece¤i zamandan, ölülerin aras›ndan tekrar dirilece¤i zamana kadar, üç
gün boyunca, bu ülkenin üzerinde hiçbir ›ﬂ›k olmayacakt›r.
21 Evet, O’nun ruhunu teslim
edece¤i zaman, saatlerce gök
gürleyecek, ﬂimﬂekler çakacak
ve yeryüzü sars›l›p titreyecek;
ve bu dünyan›n üzerindeki,
hem dünyan›n üzerindeki hem
de alt›ndaki, ﬂu an kat› olarak
bildi¤iniz ya da büyük bir
bölümü sa¤lam bir kütle olan
kayalar parçalanacakt›r.
22 Evet, kayalar yar›lacak sonra da bütün dünyada, evet, hem
yerin üzerinde hem de alt›nda
tabakalar, çatlaklar ve k›r›lm›ﬂ
parçalar halinde bulunacakt›r.
23 Ve iﬂte, büyük kas›rgalar
ç›kacak ve birçok da¤lar vadi
gibi alçalt›lacak ve ﬂimdi vadi
denilen birçok yerler ise çok
yüksek da¤lar olacakt›r.
24 Ve birçok geniﬂ yollar parçalanacak ve birçok ﬂehirler
harabeye dönüﬂecektir.
25 Ve birçok mezarlar aç›l›p
ölülerini serbest b›rakacak ve
birçok azizler ise çok kiﬂilere
görünecektir.
26 Ve iﬂte melek benimle böyle
konuﬂtu; çünkü bana saatlerce
gö¤ün gürleyece¤ini ve ﬂimﬂeklerin çakaca¤›n› söyledi.
27 Ve bana bütün bunlar›n gök
gürlerken, ﬂimﬂek çakarken ve
f›rt›na koparken olaca¤›n› ve üç
gün süreyle bütün yeryüzünün
karanl›kla örtülece¤ini söyledi.
28 Ve melek bana insançocuklar› aras›nda inançs›zl›¤a yer
kalmamas› için bu iﬂaretlerin ve
bu mucizelerin bütün ülkede
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olaca¤›n› ve inanmalar› için birçok kiﬂinin bundan daha büyük
ﬂeyler göreceklerini söyledi.
29 Ve bunun amac›, inanan
herkesin kurtulabilmesi ve inanmak istemeyenlerin üzerine de
adil bir yarg›n›n gelmesidir; ve
e¤er mahkûm edilirlerse, bu
mahkûmiyeti kendi üzerlerine
kendileri getirirler.
30 Ve ﬂimdi hat›rlay›n kardeﬂlerim, hat›rlay›n ki mahvolan
her kimse kendi iste¤iyle mahvolur; ve kim kötülük iﬂlerse
kendine kötülük eder; çünkü
iﬂte, sizler özgürsünüz; kendi
bildi¤iniz gibi hareket etmekte
serbestsiniz; çünkü iﬂte, Tanr›
sizi bilgilendirerek özgür k›lm›ﬂt›r.
31 O size iyiyi kötüden ay›rmay› ö¤retmiﬂ ve yaﬂam› ya da
ölümü seçebilme özgürlü¤ünü
vermiﬂtir; ve iyilik yaparak iyilik bulabilirsiniz, daha do¤rusu
iyi olan ﬂeyler size geri verilecektir; baﬂka bir deyiﬂle kötülük
yaparsan›z kötü olan ﬂeyler size
geri verilecektir.
15. BÖLÜM
Rab, Nefililer’i sevdi¤i için onlar›
cezaland›rarak yola getirir —
‹nanca dönen Lamanl›lar inançlar›nda kararl› ve ba¤l›d›rlar — Rab
son günlerde Lamanl›lar’a merhamet gösterecektir. m.ö. tahminen
6 y›l›.
Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim,
iﬂte tövbe etmezseniz, evlerinizin ›ss›z b›rak›laca¤›n› size bildiriyorum.
2 Evet, tövbe etmezseniz,
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kad›nlar›n›z›n çocuklar›n› emzirecekleri gün onlar› a¤latan bir
sürü nedenler olacak; çünkü
sizler kaçmaya çal›ﬂacaks›n›z
ve s›¤›nacak bir yer bulamayacaks›n›z; evet ve çocuk bekleyenlerin vay haline! Çünkü
onlar a¤›r olduklar› için kaçamayacaklar, bu yüzden çi¤nenip ölüme terk edilecekler.
3 Evet, kendilerine gösterilecek olan bütün iﬂaret ve mucizeleri gördükten sonra tövbe etmezlerse, Nefi halk› denilen bu
halk›n vay haline! Çünkü iﬂte,
onlar Rab’bin seçti¤i bir halkt›r;
evet O, Nefi halk›n› sevdi ve
ayn› zamanda onlar› yola getirmek için cezaland›rd›; evet, onlar› kötülük yapt›klar› zamanlar
sevdi¤i için cezaland›rd›.
4 Fakat iﬂte kardeﬂlerim, Lamanl›lar’›n sürekli olarak yapt›klar› kötülüklerden dolay›,
onlardan nefret etti ve bu da
atalar›n›n geleneklerinin kötülü¤ünden dolay› idi. Fakat
iﬂte, Nefililer’in vaazlar›yla
onlara kurtuluﬂ geldi ve bu
nedenle Rab de onlar›n ömrünü uzatt›.
5 Ve onlar›n büyük bir k›sm›n›n görevlerinin baﬂ›nda olduklar›n› ve Tanr›’n›n önünde dikkatle yürüdüklerini ve Musa
yasas›na göre O’nun emirlerini,
kanunlar›n› ve kararlar›n› yerine getirmeye dikkat ettiklerini
görmenizi isterim.
6 Evet size derim ki onlar›n
ço¤u böyle yapmakta ve yorulmayan bir gayretle kardeﬂlerinin geriye kalan bölümünü
gerçe¤in bilgisine getirmeye
çabalamaktad›rlar; bu yüzden
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her gün birçok insan onlara
kat›lmaktad›r.
7 Ve iﬂte siz kendiniz de biliyorsunuz, çünkü buna tan›k oldunuz; atalar›n›n kötü ve i¤renç
geleneklerini bilerek, gerçe¤in
bilgisine getirilenler, kutsal yaz›lara, evet, kutsal peygamberlerin yaz›lm›ﬂ olan peygamberliklerine inanmaya yöneltilenler ve
bunlar vas›tas›yla Rab’be inan›p
tövbe etmeye ve yüreklerinde
bir de¤iﬂiklik meydana getiren
inanç ve tövbeye yöneltilenler;
8 Bu yüzden bu aﬂamaya gelen
herkes, siz de bilirsiniz ki, inançlar›nda ve ayr›ca kendilerini
özgür k›lan bu ﬂeyde kararl› ve
ba¤l›d›rlar.
9 Ve ayr›ca biliyorsunuz ki
onlar savaﬂ silahlar›n› gömmüﬂlerdir ve herhangi bir ﬂekilde
günah iﬂlemekten korktuklar›
için onlar› ç›karmazlar; evet,
onlar›n günah iﬂlemekten korktuklar›n› görebilirsiniz; çünkü
iﬂte, onlar düﬂmanlar›n›n ayaklar› alt›nda ezilip öldürülmeye
katlanacaklar ve Mesih’e olan
inançlar›ndan dolay› onlara
karﬂ› k›l›çlar›n› kald›rmak istemeyeceklerdir.
10 Ve ﬂimdi inand›ktan sonra
inand›klar› ﬂeye ba¤l› kald›klar› ve bir kere ayd›nlat›ld›ktan
sonra kararl› olduklar› için, iﬂte
Rab, kötülüklerine ra¤men onlar› kutsayacak ve ömürlerini
uzatacakt›r.
11 Evet, kardeﬂlerimiz Lamanl›lar’›n eski durumlar›na getirilerek tekrar gerçe¤in bilgisine
kavuﬂturulmalar› konusunda
atalar›m›z taraf›ndan ve ayr›ca
Zenos peygamber ve baﬂka
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birçok peygamber taraf›ndan
söylenilen zaman gelinceye
kadar onlar inançlar›n› yavaﬂ
yavaﬂ kaybetseler bile, Rab
onlar›n ömrünü uzatacakt›r.
12 Evet, size ﬂöyle söylerim ki
Rab, kardeﬂlerimiz Lamanl›lar’a
son günlere ait vaadler vermiﬂtir; ve yaﬂayacaklar› birçok s›k›nt›lara ve yeryüzünde oradan
oraya sürükleneceklerine ve avlan›lacaklar›na ve vurulacaklar›na ve s›¤›nacak bir yer bulamadan baﬂka ülkelere da¤›t›lacak
olmalar›na ra¤men, Rab onlara
merhametli davranacakt›r.
13 Ve bu onlar›n Fidye ile
Kurtar›c›lar›n›n, yüce ve gerçek
çobanlar›n›n bilgisi olan gerçek
bilgiye tekrar getirilecekleri ve
O’nun koyunlar› aras›nda say›lacaklar› peygamberli¤e göredir.
14 Bu yüzden size derim: E¤er
tövbe etmezseniz, onlar›n durumu sizin durumunuzdan daha
iyi olacakt›r.
15 Çünkü iﬂte, e¤er size gösterilen güçlü iﬂler onlara, evet,
atalar›n›n gelenekleri yüzünden
inançlar›n› yavaﬂ yavaﬂ kaybedenlere gösterilmiﬂ olsayd›,
onlar›n bir daha inançlar›n›
kaybetmeyeceklerini kendiniz
görebilirdiniz.
16 Bu yüzden Rab ﬂöyle diyor:
Ben onlar› tamamen yok etmeyece¤im; fakat bilgeli¤imle kararlaﬂt›raca¤›m günde onlar›n
yine bana dönmelerini sa¤layaca¤›m, diyor Rab.
17 Ve ﬂimdi iﬂte, Nefili halk›
hakk›nda Rab ﬂöyle diyor: Aralar›nda yapt›¤›m nice güçlü iﬂlere ra¤men, e¤er onlar tövbe
etmezler ve benim iste¤ime uy-
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mazlarsa, inançs›zl›klar›ndan
dolay› onlar› tamamen yok
edece¤im diyor Rab; ve Rab’bin
yaﬂad›¤› nas›l kesinse bunlar da
öyle gerçekleﬂecektir, diyor Rab.
16. BÖLÜM
Samuel’e inanan Nefililer, Nefi
taraf›ndan vaftiz edilir — Samuel
tövbe etmeyen Nefililer’in att›¤›
oklar ve taﬂlar ile öldürülemez —
Baz›lar› yüreklerini kat›laﬂt›r›rken baﬂkalar› melekler görür —
‹nanmayanlar, Mesih’e ve O’nun
Yeruﬂalem’e gelece¤ine inanman›n
mant›¤a uygun olmad›¤›n› söylerler. m.ö. tahminen 6–1 y›llar›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki birçok
kiﬂi Lamanl› Samuel’in ﬂehir
surlar›n›n üzerinde söyledi¤i
sözleri duydu. Ve onun sözlerine inananlar›n hepsi gidip
Nefi’yi arad›lar ve gelip onu
bulduklar›nda inkâr etmeyip
günahlar›n› ona itiraf ettiler ve
Rab’be vaftiz olmak istediler.
2 Fakat Samuel’in sözlerine
inanmayanlar›n hepsi ona k›zd›lar; ve surlar›n üzerindeyken
onu taﬂlad›lar ve surlar›n üzerinde dururken çok kiﬂi ona ok
att›, ama Rab’bin Ruhu onunla
beraber oldu¤undan taﬂlar› ve
oklar› ile onu vuramad›lar.
3 ﬁimdi onu vuramad›klar›n›
gördüklerinde, onun sözlerine
inananlar ço¤ald›; öyle ki onlar
vaftiz olmak için Nefi’ye gittiler.
4 Çünkü iﬂte, Nefi, halk›n
Mesih’in yak›nda gelece¤ini
bilmesi için vaftiz ederek ve
peygamberlikte bulunarak ve
vaaz ederek ve halk› tövbeye
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ça¤›rarak onlara iﬂaretler ve
harikulade ﬂeyler gösteriyor
ve halk›n aras›nda mucizeler
yap›yordu.
5 Onlara yak›nda görülecek
olan olaylar›, gerçekleﬂtikleri
zaman bunlar›n kendilerine
daha önceden bildirildi¤ini bilip hat›rlamalar› ve inanmalar›
için bildiriyordu; bu yüzden,
Samuel’in sözlerine inanan herkes vaftiz olmak için Nefi’nin
yan›na gitti; çünkü onlar tövbe
edip günahlar›n› itiraf ederek
geldiler.
6 Fakat aralar›ndan büyük bir
bölümü Samuel’in sözlerine
inanmad›; bu yüzden onu taﬂlar› ve oklar› ile vuramad›klar›n› gördüklerinde, komutanlar›na ba¤›rarak: “Bu herifi tutup
ba¤lay›n; çünkü iﬂte onda ﬂeytan var ve içindeki ﬂeytan›n gücünden dolay› ona taﬂlar›m›z
ve oklar›m›zla vuram›yoruz; bu
yüzden onu tutup ba¤lay›n ve
al›p götürün!” dediler.
7 Ve onu yakalamak için ilerlediklerinde iﬂte, o kendisini surlardan aﬂa¤› att› ve onlar›n ülkesinden kaçt›, evet, hatta kendi
ülkesine döndü ve orada kendi
halk› aras›nda vaaz etmeye ve
peygamberlik etmeye baﬂlad›.
8 Ve iﬂte, Nefililer aras›nda bir
daha ondan hiç haber al›namad›; ve halk›n baﬂ›na gelenler
bunlard›.
9 Ve Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin seksen
alt›nc› y›l› böyle sona erdi.
10 Ve hakimler yönetiminin
seksen yedinci y›l› da böyle sona
erdi; halk›n ço¤unlu¤u gururlar›nda ve kötülüklerinde ka-
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l›rken, küçük bir bölümü Tanr›’n›n önünde daha dikkatli bir
ﬂekilde yürüyordu.
11 Ve hakimler yönetiminin
seksen sekizinci y›l›nda da durum böyleydi.
12 Ve hakimler yönetiminin
seksen dokuzuncu y›l›nda halk›n iﬂlerinde pek de¤iﬂiklik olmad›; ancak halk iﬂledi¤i kötülüklerde daha çok sertleﬂmeye
ve Tanr›’n›n emirlerine gittikçe
daha ayk›r› olan iﬂler yapmaya
baﬂlad›.
13 Fakat öyle oldu ki hakimler
yönetiminin doksan›nc› y›l›nda,
halka büyük iﬂaretler ve mucizeler verildi; ve peygamberlerin
sözleri yerine gelmeye baﬂlad›.
14 Ve melekler insanlara, hikmetli kiﬂilere göründüler ve
onlara büyük sevincin müjdesini bildirdiler; böylece bu y›l
kutsal yaz›lar gerçekleﬂmeye
baﬂlad›.
15 Buna ra¤men halk yüreklerini kat›laﬂt›rmaya baﬂlad›; hem
Nefililer hem de Lamanl›lar’dan
en çok inananlar›n d›ﬂ›nda, herkes kendi kuvvetine ve kendi
bilgisine güvenmeye baﬂlayarak
ﬂöyle dedi:
16 Birçok ﬂeyin aras›ndan baz›
ﬂeyleri do¤ru olarak tahmin etmiﬂ olabilirler; fakat iﬂte, biz
söylenmiﬂ olan bu büyük ve ola¤anüstü iﬂlerin hepsinin gerçekleﬂemeyece¤ini biliyoruz.
17 Ve aralar›nda tart›ﬂmaya
ve çekiﬂmeye baﬂlayarak ﬂöyle
dediler:
18 Mesih diye bir varl›¤›n gelmesi mant›¤a uygun de¤ildir;
e¤er öyleyse, yani söylendi¤i
gibi Tanr›’n›n O¤lu, gö¤ün ve
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yerin Babas› ise, niçin kendisini
Yeruﬂalem’dekilere gösterece¤i
gibi bize de göstermeyecektir?
19 Evet, niçin Yeruﬂalem ülkesinde görünece¤i gibi bu ülkede
de kendisini göstermeyecektir?
20 Fakat iﬂte, biz bunun aram›za de¤il, fakat uzakta bilmedi¤imiz bir ülkeye gelecek olan
büyük ve harikulade bir ﬂeye
bizi inand›rmak için atalar›m›z
taraf›ndan bize b›rak›lm›ﬂ kötü
bir gelenek oldu¤unu biliyoruz;
bu yüzden kendi gözlerimizle
bunlar›n do¤rulu¤una tan›k
olamayaca¤›m›z için, onlar bizi
cahil olarak uyutmaya devam
edeceklerdir.
21 Ve onlar kötü olan›n kurnaz
ve esrarengiz sanat› ile, bizim
anlayamayaca¤›m›z baz› gizli
büyük iﬂler çevirerek bizi sözlerine ve ayn› zamanda kendilerine hizmetçi yaparak ezmek
istiyorlar; çünkü bize sözü ö¤retmeleri için onlara ba¤l› oldu¤umuzdan, e¤er hayat›m›z

boyunca kendimizi onlara teslim edersek, bizi bu ﬂekilde cahil
b›rakacaklard›r.
22 Ve halk yüreklerinde aptalca ve boﬂ olan daha pek çok
ﬂeylere inand›; ve halk›n düzeni çok bozulmuﬂtu; çünkü ﬂeytan onlar› durmadan kötülük
yapmaya k›ﬂk›rt›yordu; evet,
iyi olana ve gelecek olana karﬂ›
halk›n yüreklerini kat›laﬂt›rabilmek için ülkenin her yan›nda
dedikodular ve tart›ﬂmalar yayarak dolaﬂ›yordu.
23 Ve Rab’bin halk› aras›nda
gösterilen iﬂaretlere ve harikulade ﬂeylere ra¤men ve onlar›n
yapt›klar› birçok mucizelere
ra¤men, ﬂeytan tüm ülkede
halk›n yüre¤ini k›sk›vrak yakalam›ﬂt›.
24 Ve Nefi halk› üzerindeki
hakimler yönetiminin doksan›nc› y›l› bu ﬂekilde sona erdi.
25 Ve böylece Helaman ve
o¤ullar›n›n kay›tlar›na göre
Helaman Kitab› sona erdi.

Üçüncü Nefi
Nefi’nin Kitab›
HELAMAN’IN O⁄LU NEF‹’N‹N O⁄LU

V

e Helaman, Yahuda kral› Tsedekiya’n›n yönetiminin ilk y›l›nda Yeruﬂalem’den ayr›lan Lehi’nin o¤lu Nefi’nin soyundan
biri olan Alma’n›n o¤lu olan Alma’n›n o¤lu Helaman’›n o¤lu idi.
1. BÖLÜM
Helaman’›n o¤lu Nefi ülkeden ayr›l›r, kay›tlar› o¤lu Nefi tutar —
‹ﬂaretlerin ve mucizelerin bollu¤u-

na ra¤men, kötüler do¤rular› öldürmeyi planlar — Mesih’in do¤aca¤›
gece gelir — ‹ﬂaret verilir ve yeni
bir y›ld›z do¤ar — Yalanlar ve aldatmacalar ço¤al›r ve Gadiyanton

3. Nefi 1:1–15
eﬂk›yalar› birçok insan› ac›mas›zca
öldürür. m.s. tahminen 1–4 y›llar›.

ﬁ

‹MD‹ öyle oldu ki doksan
birinci y›l geçmiﬂ ve Lehi’nin
Yeruﬂalem’den ayr›lal› alt›
yüz y›l olmuﬂtu; ve o y›l Lakoneyus ülkenin baﬂhakimi ve
valisi seçilmiﬂti.
2 Ve Helaman’›n o¤lu Nefi, en
büyük o¤lu Nefi’ye, pirinç levhalar ile tutulmuﬂ olan bütün
kay›tlar› ve Lehi’nin Yeruﬂalem’den ç›k›ﬂ›ndan beri kutsal
olarak saklanm›ﬂ olan her ﬂeyi
emanet ederek Zarahemla ülkesinden ayr›lm›ﬂt›.
3 Bu ﬂekilde ülkeden ayr›ld›,
ama nereye gitti¤ini hiç kimse
bilmiyor; ve o¤lu Nefi onun yerine kay›tlar›, evet, bu halk›n
kay›tlar›n› tuttu.
4 Ve öyle oldu ki doksan ikinci
y›l›n baﬂ›nda, iﬂte, peygamberlerin ettikleri peygamberlikler
daha çok yerine gelmeye baﬂlad›; çünkü halk›n aras›nda daha
büyük iﬂaretler ve daha büyük
mucizeler olmaya baﬂlad›.
5 Fakat baz› kiﬂiler Lamanl›
Samuel’in söyledi¤i sözlerin yerine gelmesi gereken zaman›n
geçti¤ini söylemeye baﬂlad›lar.
6 Ve onlar kardeﬂlerinin durumuna sevinerek: “‹ﬂte zaman
geçti ve Samuel’in sözleri yerine
gelmedi; o halde sizin bu konudaki sevinciniz ve inanc›n›z
boﬂunayd›” demeye baﬂlad›lar.
7 Ve öyle oldu ki ülkenin her
taraf›nda büyük bir kargaﬂal›k
ç›kard›lar ve halktan inananlar
söylenmiﬂ olan bu ﬂeylerin
herhangi bir ﬂekilde gerçekleﬂmeyece¤inden korkarak çok
üzülmeye baﬂlad›lar.
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8 Fakat iﬂte, inançlar›n›n boﬂuna olmad›¤›n› görmek için
gecesiz bir gün gibi olacak olan
o gündüz ve o gece ve o gündüzü y›lmadan beklediler.
9 ﬁimdi öyle oldu ki inanmayanlar, e¤er Samuel peygamber taraf›ndan verilmiﬂ olan
iﬂaret görünmezse, o geleneklere inanan herkesin öldürülece¤i bir gün kararlaﬂt›rd›lar.
10 ﬁimdi öyle oldu ki Nefi’nin
o¤lu Nefi, halk›n›n bu kötülü¤ünü gördü¤ünde, yüre¤ini büyük bir üzüntü sard›.
11 Ve öyle oldu ki d›ﬂar› ç›k›p
yere kapand› ve halk› ad›na,
evet, atalar›n›n gelene¤ine inand›klar› için öldürülmek üzere
olanlar›n ad›na Tanr›s›na var
gücüyle yakard›.
12 Ve öyle oldu ki bütün gün
var gücüyle Rab’be yakard› ve
iﬂte, Rab’bin sesi ona gelerek
ﬂöyle dedi:
13 Baﬂ›n› kald›r ve sevin; çünkü iﬂte zaman geldi, iﬂaret bu
gece verilecek ve Ben, yar›n
onlara kutsal peygamberlerimin a¤z›yla bildirdi¤im her
ﬂeyi yerine getirece¤imi dünyaya göstermek üzere dünyaya
gelece¤im.
14 ‹ﬂte Ben, insançocuklar›na
dünyan›n kuruluﬂundan beri
bildirdi¤im her ﬂeyi ve hem Baba’n›n hem de O¤ul’un iste¤ini — Baba’n›n iste¤ini kendimden dolay›, O¤ul’un iste¤ini ise
kendi bedenimden dolay› —
yerine getirmek için kendiminkilere geliyorum. Ve iﬂte zaman
geldi ve iﬂaret bu gece verilecek.
15 Ve öyle oldu ki Nefi’ye gelen bu sözler bildirildi¤i ﬂekilde
gerçekleﬂti; çünkü iﬂte, güneﬂ
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batt›¤›nda karanl›k olmad›; ve
gece geldi¤inde de karanl›k olmad›¤›ndan halk ﬂaﬂ›rmaya
baﬂlad›.
16 Ve peygamberlerin sözlerine inanmam›ﬂ olan pek çoklar›
ölü gibi yere serildiler; çünkü
peygamberlerin sözlerine inananlar için düzenlemiﬂ olduklar› büyük y›k›m plan›n›n bozguna u¤rad›¤›n› gördüler; çünkü
önceden verilmiﬂ olan iﬂaret
art›k gelmiﬂti.
17 Ve Tanr›’n›n O¤lu’nun yak›nda görünece¤ini anlamaya
baﬂlad›lar; evet, k›sacas› bat›dan
do¤uya, hem kuzey ülkesinde,
hem de güney ülkesinde olan
yeryüzündeki bütün insanlar o
kadar hayrete düﬂtüler ki yere
kapand›lar.
18 Çünkü onlar peygamberlerin bunlara uzun y›llar tan›kl›k
ettiklerini ve verilen iﬂaretin
art›k gerçekleﬂmiﬂ oldu¤unu
biliyorlard›; ve kötülüklerinden
ve inançs›zl›klar›ndan dolay›
korkmaya baﬂlad›lar.
19 Ve öyle oldu ki bütün o
gece hiç karanl›k olmad›; tersine ortal›k sanki ö¤le vakti gibi
ayd›nl›kt›. Ve öyle oldu ki güneﬂ
sabahleyin yine kendine özgü
düzenine göre do¤du ve onlar
önceden verilmiﬂ olan iﬂarete
göre bu günün Rab’bin do¤aca¤› gün oldu¤unu bildiler.
20 Ve öyle olmuﬂtu ki, evet,
her ﬂey en küçük ayr›nt›s›na
kadar peygamberlerin dedi¤i
gibi olmuﬂtu.
21 Ve ayr›ca öyle oldu ki bildirildi¤i ﬂekilde yeni bir y›ld›z
göründü.
22 Ve öyle oldu ki ﬂeytan, hal-

3. Nefi 1:16–27
k›n görmüﬂ oldu¤u bu iﬂaretlere ve mucizelere inanmamalar›
ve yüreklerini kat›laﬂt›rmalar›
için bundan böyle onlar›n
aralar›na yalanlar göndermeye
baﬂlad›; fakat bu yalanlara ve
aldatmacalara ra¤men halk›n
büyük bir bölümü iman edip
Rab’be döndü.
23 Ve öyle oldu ki Nefi ve daha
birçoklar› halk›n aras›na girerek
tövbe için vaftiz ettiler; bunun
sayesinde çok günahlar ba¤›ﬂland›. Ve böylece halk ülkede
tekrar huzur bulmaya baﬂlad›.
24 Ve art›k çekiﬂme kalmam›ﬂt›, ancak baz› kimseler Musa yasas›na uyman›n bundan böyle
gerekli olmad›¤›n› kutsal yaz›larla kan›tlamaya çal›ﬂarak vaaz
vermeye baﬂlad›lar. ﬁimdi onlar
kutsal yaz›lar› anlamad›klar›ndan bu konuda yan›l›yorlard›.
25 Fakat öyle oldu ki onlar k›sa
zamanda do¤ru inanca dönerek
hatalar›n› kabul ettiler; çünkü
yasan›n henüz tamamlanmad›¤›, ama her zerresinin tamamlanaca¤› kendilerine bildirildi;
evet, Musa yasas›n›n tamamlanmas› gerekece¤ine dair onlara
söz geldi; evet, her ﬂey tamamlan›ncaya kadar hiçbir harf ya da
nokta eksilmeyecekti; bu yüzden bu ayn› y›lda onlara hatalar›
gösterildi; onlar da hatalar›n›
kabul ettiler.
26 Ve böylece doksan ikinci
y›l bütün kutsal peygamberlerin peygamberlik sözlerine göre
yerine gelmiﬂ olan iﬂaretlerden
dolay› halka müjdeler getirerek
geçti.
27 Ve öyle oldu ki da¤larda
yaﬂayan ve ülkeye zarar veren

3. Nefi 1:28–2:7
Gadiyanton eﬂk›yalar›n›n d›ﬂ›nda doksan üçüncü y›l da huzur içinde geçti; s›¤›nd›klar› ve
gizlendikleri yerler çok kuvvetli
oldu¤undan halk onlarla baﬂ
edemiyordu; bu yüzden onlar
halk›n aras›nda birçok cinayet
iﬂleyip birçok insan› ac›mas›zca öldürdüler.
28 Ve öyle oldu ki doksan dördüncü y›lda bu eﬂk›yalar büyük
ölçüde ço¤almaya baﬂlad›; çünkü Nefililer’in aras›ndan birçok
bölücü onlar›n yan›na kaçm›ﬂt›;
bu durum ülkede kalan Nefililer’e büyük üzüntü veriyordu.
29 Ve Lamanl›lar’›n aras›nda
da büyük bir üzüntü kayna¤›
vard›; çünkü iﬂte, onlar›n y›llar
geçip de büyüyüp kuvvetlenmeye baﬂlayan çocuklar› kendi
baﬂlar›n› al›p, baz› Zoraml›lar’›n yalanlar›na ve pohpohlay›c›
sözlerine kanarak bu Gadiyanton eﬂk›yalar›na kat›lm›ﬂlard›.
30 Ve böylece Lamanl›lar da
s›k›nt› içindeydiler ve yükselen
yeni neslin iﬂledi¤i kötülükler
yüzünden inançlar› ve do¤ruluklar› azalmaya baﬂlam›ﬂt›.
2. BÖLÜM
Halk›n aras›ndaki kötülük ve i¤rençlikler artar — Nefililer ve Lamanl›lar, Gadiyanton eﬂk›yalar›na
karﬂ› kendilerini korumak amac›yla
birleﬂirler—‹nanca dönen Lamanl›lar’›n tenleri beyazlaﬂ›r ve Nefili
ad›n› al›rlar. m.s. tahminen 5–16
y›llar›.
Ve öyle oldu ki doksan beﬂinci
y›l da böyle geçip gitti ve halk
duydu¤u iﬂaret ve mucizeleri
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unutmaya, gökten gelen bir
iﬂaret ya da mucize karﬂ›s›nda
daha az ﬂaﬂ›rmaya baﬂlad›; öyle
ki yürekleri kat›laﬂmaya ve zihinleri körleﬂmeye baﬂlad›; ve
görüp duymuﬂ olduklar› hiçbir
ﬂeye inanmamaya baﬂlad›lar.
2 Yüreklerinden birtak›m boﬂ
ﬂeyleri hayal ederek bütün
bunlar›n insanlar taraf›ndan ve
ﬂeytan›n gücüyle insanlar›n
yüreklerini kand›r›p do¤ru yoldan sapt›rmak için gerçekleﬂtirildi¤ini düﬂünüyorlard›; ve
böylece ﬂeytan, halk›n yüre¤ini
yeniden ele geçirmiﬂti; öyle ki
halk›n gözlerini kör edip onlar›
Mesih ö¤retisinin boﬂ ve aptalca
oldu¤una inanmaya sürükledi.
3 Ve öyle oldu ki halk›n yapt›¤›
kötülük ve i¤rençlikler giderek
artmaya baﬂlad›; ve daha baﬂka
bir iﬂaretin ya da mucizenin olaca¤›na inanm›yorlard›; ve ﬂeytan gitti¤i her yerde yürekleri
sapt›r›yor, halk› ayartarak ülkede büyük kötülükler yapmalar›na neden oluyordu.
4 Ve doksan alt›nc› y›l ve ayr›ca doksan yedinci y›l ve ayr›ca
doksan sekizinci y›l ve ayr›ca
doksan dokuzuncu y›l böyle
geçti.
5 Ve ayn› zamanda Mosiya’n›n Nefi halk›n›n kral› oldu¤u
zamandan bu yana yüz y›l geçmiﬂti.
6 Ve Lehi, Yeruﬂalem’den ayr›ld›ktan sonra alt› yüz dokuz
y›l geçmiﬂti.
7 Ve Mesih’in dünyaya gelece¤ine dair peygamberler taraf›ndan konuﬂulan iﬂaretin
verilmesinin üzerinden dokuz
y›l geçmiﬂti.
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8 ﬁimdi Nefililer zamanlar›n›
iﬂaretin verildi¤i bu andan,
yani Mesih’in geliﬂinden itibaren hesaplamaya baﬂlad›lar;
dolay›s›yla dokuz y›l geçmiﬂti.
9 Ve kay›tlar›n sorumlulu¤unu alan Nefi’nin babas› Nefi,
Zarahemla ülkesine geri dönmedi ve ülkenin hiçbir yerinde
de izine rastlan›lmad›.
10 Ve öyle oldu ki onlar›n aras›na gönderilen onca vaaz ve
peygamberli¤e ra¤men halk
yine de kötülüklerinden vazgeçmiyordu; ve onuncu y›l da
böylece geçti; ve on birinci y›l
da kötülük içinde geçti.
11 Ve öyle oldu ki on üçüncü
y›lda ülkenin her taraf›nda
savaﬂlar ve çekiﬂmeler ç›kmaya
baﬂlad›; çünkü Gadiyanton
eﬂk›yalar›n›n say›lar› o kadar
çok artm›ﬂt› ki ve onlar o kadar
çok insan› öldürmüﬂler, o kadar çok ﬂehri yak›p y›km›ﬂlar
ve ülkenin her yan›nda o kadar
çok ölüm ve katliam saçm›ﬂlard› ki bütün halk›n, hem Nefililer’in hem de Lamanl›lar’›n
onlara karﬂ› silaha sar›lmalar›
gerekmiﬂti.
12 Bu yüzden Rab’be dönmüﬂ
olan bütün Lamanl›lar, kardeﬂleri Nefililer’le birleﬂip kendi
canlar›n›n, eﬂlerinin ve çocuklar›n›n güvenli¤i için, evet ve ayr›ca kendi haklar›n›, kendi kilise
ve ibadet etme ayr›cal›klar›n› ve
kendi özgürlüklerini ve hürriyetlerini korumak için bu Gadiyanton eﬂk›yalar›na karﬂ› silaha
sar›lmak zorunda kald›lar.
13 Ve öyle oldu ki büyük bir
vahﬂete dönüﬂen bu savaﬂ
yüzünden Nefililer, bu on üçün-
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cü y›l bitmeden önce tamam›yla yok olma tehlikesi geçirdiler.
14 Ve öyle oldu ki Nefililer ile
birleﬂen bu Lamanl›lar Nefililer’in aras›nda say›ld›.
15 Ve üzerlerindeki lanet kald›r›ld› ve tenleri Nefililer’inki
gibi beyazlaﬂt›.
16 Ve onlar›n delikanl›lar› son
derece yak›ﬂ›kl›, k›zlar› da son
derece güzel oldular ve Nefililer’in aras›nda say›l›p Nefili
ad›n› ald›lar. Ve on üçüncü y›l
böylece sona erdi.
17 Ve öyle oldu ki on dördüncü y›l›n baﬂlang›c›nda Nefi halk›yla eﬂk›yalar aras›nda ç›kan
savaﬂ devam ederek oldukça
ﬂiddetlendi; ancak Nefi halk›
eﬂk›yalara karﬂ› baz› üstünlükler sa¤lad›; öyle ki onlar› topraklar›ndan da¤lara ve gizli
yerlerine sürdüler.
18 Ve on dördüncü y›l böylece
sona erdi. Ve eﬂk›yalar on beﬂinci y›lda Nefi halk›na karﬂ›
sald›r›ya geçtiler; ve Nefi halk›n›n kötülükleri ve aralar›nda
sürüp giden anlaﬂmazl›k ve çekiﬂmeler nedeniyle Gadiyanton
eﬂk›yalar› onlara karﬂ› büyük
üstünlük sa¤lad›.
19 Ve on beﬂinci y›l böylece
sona erdi; ve halk›n durumu
böyle derin ac›lar içindeydi; ve
y›k›m k›l›c› üzerlerinde as›l›
duruyordu ki her an bu k›l›çla
vurulma tehlikesi içindeydiler
ve bu olursa, kötülükleri yüzünden olacakt›.
3. BÖLÜM
Gadiyanton reisi Gidiyanhi,

3. Nefi 3:1–10
Lakoneyus’un ve Nefililer’in teslim
olmalar›n› ve topraklar›n› teslim etmelerini ister — Lakoneyus
Gidgidoni’yi ordular›n baﬂkomutan› olarak atar—Nefililer kendilerini savunmak amac›yla Zarahemla
ve Bolluk ﬂehirlerinde toplan›rlar.
m.s. tahminen 16–18 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Mesih’in
geliﬂinin on alt›nc› y›l›nda ülkenin valisi Lakoneyus, bu eﬂk›ya
çetesinin reisi ve valisinden bir
mektup ald›; ve ﬂu sözler yaz›l›yd› ve ﬂöyle diyordu:
2 Ey ülkenin baﬂ valisi soylu
Lakoneyus! ‹ﬂte sana yazd›¤›m
bu mektupla özgürlü¤ünüz ve
hakk›n›z sayd›¤›n›z de¤erleri
korumak için gösterdi¤in ve
halk›n›n da gösterdi¤i kararl›l›ktan dolay› seni gerçekten çok
övmek isterim; evet, özgürlü¤ünüzü, mal›n›z› mülkünüzü
ve vatan›n›z› ya da böyle adland›rd›¤›n›z ﬂeyleri savunurken
sanki bir tanr›n›n eli sizleri
destekliyormuﬂ gibi ﬂimdilik
iyi dayan›yorsunuz.
3 Ve ey soylu Lakoneyus, emrim alt›ndaki onca kahraman
askerlerimle baﬂ edebilece¤ini
san›yorsan, bu boﬂ düﬂüncen
ve ak›ls›zl›¤›ndan dolay› sana
ac›yorum. Onlar ﬂimdi ﬂu an silahlar› elinde gidin Nefililer’e
sald›r›p onlar› yok edin sözünü
büyük bir merakla bekliyorlar.
4 Ve savaﬂ meydan›nda denenmiﬂ adamlar›m›n ne yenilmez bir ruha sahip olduklar›n›
biliyorum; ve onlara etti¤iniz
onca haks›zl›klar nedeniyle size karﬂ› sonsuz nefretleri oldu¤unu da biliyorum; bu nedenle
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size sald›racak olurlarsa, sizi
tam bir y›k›ma u¤ratacaklard›r.
5 Bu yüzden savaﬂ meydan›nda gösterdi¤iniz soylu davran›ﬂ
ve do¤rulu¤una inand›¤›n›z
konuda kararl› oluﬂunuz nedeniyle iyili¤inizi düﬂünerek size
bu mektubu yaz›p kendi elimle
mühürlüyorum.
6 Bu yüzden k›l›çla üzerinize
gelip hepinizi yok etmeden
ﬂehirlerinizi, topraklar›n›z› ve
mal›n›z› mülkünüzü bu halk›ma teslim etmeniz arzusuyla
size yaz›yorum.
7 Ya da baﬂka bir deyiﬂle, bize
teslim olun, bizimle birleﬂip
gizli iﬂlerimizi ö¤renin ve kardeﬂimiz olun; öyle ki kölemiz
de¤il, bizim gibi olup kardeﬂimiz olun ve bütün servetimizin
ortaklar› olun.
8 Ve iﬂte, e¤er bunu yaparsan›z size yemin ederek söz veriyorum ki yok edilmeyeceksiniz;
fakat bunu yapmazsan›z, size
yemin ederek söz veriyorum ki
gelecek ay ordular›ma size sald›rmalar›n› emredece¤im; ve
elleri hiç durmayacak, kimseyi
sa¤ b›rakmayacaklar; ama sizi
öldürecekler ve soyunuz tükeninceye dek k›l›c› üzerinize
indirecekler.
9 Ve iﬂte, ben Gidiyanhi’yim ve
bu gizli Gadiyanton cemiyetinin yöneticisiyim; bu cemiyetin ve yapt›¤› iﬂlerin iyi oldu¤unu biliyorum; ve bunlar eski
tarihten beri vard›r ve bize
devredilmiﬂtir.
10 Ey Lakoneyus, bu mektubu
sana topraklar›n›z›, mal›n›z›
mülkünüzü kan dökülmeksizin teslim edece¤iniz ümidiyle
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yaz›yorum; böylece yönetici
olma haklar›n› elinden almakla
kendilerine etti¤iniz kötülük
yüzünden sizlerden ayr›lm›ﬂ
olan bu halk›m yeniden haklar›na ve yönetime kavuﬂabilecek;
ve bunu yapmazsan›z, onlara
yap›lan haks›zl›klar›n öcünü
alaca¤›m. Ben Gidiyanhi’yim.
11 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Lakoneyus bu mektubu ald›¤›nda,
Gidiyanhi’nin Nefililer’in ülkesine sahip olmay› istemekle gösterdi¤i yüzsüzlü¤e ve kendilerine hiçbir haks›zl›k yap›lmam›ﬂ
olmas›na ra¤men haks›zl›klar›n
öcünü alaca¤›na dair halka gözda¤› vermesine çok ﬂaﬂ›rd›; oysa
ayr›l›p bu kötü ve i¤renç eﬂk›yalarla birleﬂmekle kendi kendilerine haks›zl›k etmiﬂlerdi.
12 ﬁimdi iﬂte, ülkenin valisi
bu Lakoneyus do¤ru bir kiﬂiydi ve eﬂk›ya birisinin istek ve
tehditleri onu korkutamazd›;
bu nedenle eﬂk›yalar›n yöneticisi Gidiyanhi’nin mektubuna
ald›rmad›, ama halk›na, eﬂk›yalar da¤dan inip sald›racaklar› zaman kendilerine güç vermesi için Rab’be yakarmalar›n›
emretti.
13 Evet, bütün halk›n aras›na
bir duyuru göndererek eﬂlerini
ve çocuklar›n›, s›¤›rlar›n› ve
davarlar›n›, topraklar› d›ﬂ›nda
bütün mülklerini bir yerde toplamalar›n› istedi.
14 Ve onlar›n etraf›n› surlarla
çevirtti ve son derece güçlü
surlar yapt›rd›. Ve gece gündüz
kendilerini eﬂk›yalara karﬂ› korumalar› ve nöbet beklemeleri
için her yana hem Nefililer’in
hem de Lamanl›lar’›n ordular›n-
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dan, yani Nefili say›lan herkesin aras›ndan muhaf›z birlikleri yerleﬂtirdi.
15 Evet, onlara: “Rab’bin yaﬂad›¤› gibi, bütün kötülüklerinizden tövbe edip Rab’be yakarmazsan›z, bu Gadiyanton
eﬂk›yalar›n›n elinden asla kurtulamayacaks›n›z” dedi.
16 Ve Lakoneyus’un sözleri ve
peygamberlikleri o kadar büyük
ve ola¤anüstüydü ki bütün halk
korkuya kap›ld› ve Lakoneyus’un sözlerini yerine getirmek
için büyük gayret gösterdi.
17 Ve öyle oldu ki Lakoneyus
bütün Nefi ordular›n›n baﬂ›na,
eﬂk›yalar çölden sald›r›p üzerlerine gelece¤i zaman ordular›
kumanda edecek baﬂkomutanlar atad›.
18 ﬁimdi bütün Nefili ordular›n›n büyük kumandan› ve bütün
baﬂkomutanlar›n baﬂkan› seçildi
ve onun ad› Gidgidoni’ydi.
19 ﬁimdi bütün Nefililer’in
aras›nda vahiy ruhuna ve ayr›ca peygamberlik ruhuna sahip
kiﬂileri baﬂkomutanlar› seçmek
(günaha düﬂtükleri dönemler
d›ﬂ›nda) gelenek olmuﬂtu; dolay›s›yla bu Gidgidoni baﬂhakim
oldu¤u gibi, ayr›ca onlar›n aras›nda büyük bir peygamberdi.
20 ﬁimdi halk Gidgidoni’ye:
“Rab’be dua et de da¤lara ç›kal›m, çöle gidelim ve eﬂk›yalar›n üzerine sald›r›p onlar›
kendi topraklar›nda yok edelim!” dedi.
21 Fakat Gidgidoni onlara ﬂöyle dedi: Rab göstermesin; çünkü
gidip onlara sald›r›rsak Rab bizi
ellerine teslim eder; bu nedenle
ülkemizin merkezinde haz›rla-
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n›p bütün ordular›m›z› bir araya
toparlayaca¤›z ve onlara sald›rmayaca¤›z; ancak onlar›n bize
sald›rmas›n› bekleyece¤iz; bu
yüzden Rab’bin yaﬂad›¤› gibi,
e¤er biz bunu yaparsak, Rab
onlar› elimize düﬂürecek.
22 Ve öyle oldu ki on yedinci
y›lda, y›l›n sonlar›na do¤ru,
Lakoneyus’un duyurusu bütün ülkenin her yan›na ulaﬂm›ﬂt›; ve binlerce, on binlerce
insan atlar›n› ve arabalar›n›
ve s›¤›rlar›n› ve bütün sürülerini ve büyükbaﬂ hayvanlar›n›
ve tah›l›n› ve bütün eﬂyalar›n›
yan›na alarak düﬂmanlar›na
karﬂ› kendilerini savunmak
için belirlenen toplanma yerine
gelinceye kadar toplu halde
yürüdüler.
23 Ve belirlenen yer Zarahemla
ülkesiydi ve Zarahemla ülkesi
ile Bolluk ülkesi aras›ndaki ülkeydi, evet, Bolluk ülkesi ile
Harabe ülkesi aras›ndaki s›n›ra
kadar uzan›yordu.
24 Ve Nefililer denen binlerce
insan bu ülkede topland›. ﬁimdi
kuzey ülkesinin üzerinde bulunan büyük lânetten dolay›,
Lakoneyus onlara güney ülkesinde toplanmalar›n› emretti.
25 Ve düﬂmanlar›na karﬂ› kendilerini haz›rlay›p ayn› yerde
bir arada yaﬂad›lar ve Lakoneyus’un söyledi¤i sözlerden öyle
korkuyorlard› ki bütün günahlar›ndan tövbe ettiler; ve düﬂmanlar› onlarla savaﬂmak üzere
da¤lardan indiklerinde kendilerini kurtarmas› için Tanr›lar›
Rab’be dua ettiler.
26 Ve düﬂmanlar› yüzünden
büyük üzüntü içerisindeydiler.

422
Ve Gidgidoni onlara her çeﬂit savaﬂ silahlar› yapt›r›p, küçük ve
büyük kalkanlar ve z›rhla kuvvetlenmeleri için talim yapt›rd›.
4. BÖLÜM
Nefi ordular› Gadiyanton eﬂk›yalar›n› yener — Gidiyanhi öldürülür
ve onun yerine geçen Zemnariha
as›l›r — Nefililer kazand›klar› zaferler için Rab’be ﬂükrederler. m.s.
tahminen 19–22 y›llar›.
Ve öyle oldu ki on sekizinci y›l›n sonuna do¤ru, bu eﬂk›ya ordular› savaﬂa haz›rland›ktan
sonra da¤lardan ve tepelerden
aﬂa¤› inip çölden, kalelerinden
ve gizlendikleri yerlerden ç›kmaya baﬂlad›lar ve hem güney
ülkesindeki hem de kuzey ülkesindeki topraklar› ele geçirmeye baﬂlad›lar ve Nefililer’in
boﬂaltt›¤› bütün topraklar› ve
›ss›z b›rak›lan ﬂehirleri ele geçirmeye baﬂlad›lar.
2 Fakat iﬂte, Nefililer’in boﬂaltt›¤› bu topraklarda ne yabani hayvan ne de av hayvan›
vard›; ve eﬂk›yalar için k›rsaldan baﬂka bir yerde av yoktu.
3 Ve yiyecek bir ﬂey bulamayan
eﬂk›yalar›n k›rsaldan baﬂka bir
yerde yaﬂamlar›n› sürdürmeleri
mümkün de¤ildi; çünkü Nefililer sürülerini, büyükbaﬂ hayvanlar›n› ve bütün varl›klar›n›
toplay›p arkalar›nda boﬂ bir
ülke b›rakarak tek bir beden
halinde bütünleﬂmiﬂlerdi.
4 Bu yüzden yiyecek bulmak
ve ya¤malamak için eﬂk›yalar›n
gidip Nefililer’le aç›ktan savaﬂa tutuﬂmaktan baﬂka çareleri
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kalmam›ﬂt›; oysa Nefililer tek
bir beden olarak toplanm›ﬂlard› ve say›lar› çok fazlayd› ve
kendilerine yedi y›l yetecek kadar yiyecek biriktirmiﬂlerdi ve
atlar›, s›¤›rlar› ve her çeﬂit sürüleri vard›; bu süre içinde de
eﬂk›yalar› ülkenin her yan›ndan
silip atmay› umuyorlard›; ve
on sekizinci y›l böyle geçti.
5 Ve öyle oldu ki on dokuzuncu y›l Gidiyanhi, Nefililer’le
savaﬂman›n tek ç›kar yol oldu¤unu gördü; çünkü ayakta
durabilmek için ya¤malamaktan, çalmaktan ve öldürmekten
baﬂka çareleri yoktu.
6 Ve ülkenin etraf›na yay›l›p
tah›l ekmeye çekiniyorlard›.
Çünkü Nefililer’in üzerlerine
sald›r›p kendilerini öldürmelerinden korkuyorlard›; bu yüzden Gidiyanhi ordular›na o y›l
Nefililer’e karﬂ› savaﬂma emri
verdi.
7 Ve öyle oldu ki savaﬂmaya
geldiler ve bu alt›nc› ayda oluyordu; ve iﬂte, savaﬂmaya geldikleri gün büyük ve korkunç
bir gündü; ve eﬂk›yalar gibi kuﬂanm›ﬂlard›; ve bellerinde kuzu
derisi sar›l›yd› ve kendilerini
kanla boyam›ﬂlard› ve kafalar›
kaz›l›yd› ve mi¤fer takm›ﬂlard›;
silahlar› ve kanla boyal› olmalar› Gidiyanhi’nin ordular›na heybetli ve korkunç bir görünüm
vermiﬂti.
8 Ve öyle oldu ki Gidiyanhi
ordusunun bu görünümü karﬂ›s›nda Nefili ordular›n›n hepsi
yere kapan›p canlar›n› ba¤›ﬂlamas› ve kendilerini düﬂmanlar›n›n elinden kurtarmas› için
Tanr›lar› Rab’be yakard›lar.
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9 Ve öyle oldu ki Gidiyanhi’nin
ordular› bunu görünce ba¤›ra
ba¤›ra sevinç ç›¤l›klar› atmaya
baﬂlad›lar; çünkü Nefililer’in,
ordular›n›n dehﬂetinden korkuya kap›l›p yere kapand›klar›n›
sanm›ﬂlard›.
10 Ne var ki bunda aldand›lar;
çünkü Nefililer onlardan de¤il,
Tanr›’lar›ndan korkuyorlard› ve
kendilerini korumas› için O’ndan yard›m diliyorlard›; bu
yüzden Gidiyanhi’nin ordular›
onlar›n üzerlerine at›ld›¤›nda,
Nefililer onlara karﬂ› durmaya
haz›rd›lar; evet, Rab’bin gücüyle
onlar› karﬂ›lad›lar.
11 Ve savaﬂ bu alt›nc› ayda
baﬂlad›; ve büyük ve korkunç
bir savaﬂt›, evet, o kadar büyük
ve korkunç bir katliam oldu ki
Lehi, Yeruﬂalem’den ayr›lal›
beri bütün Lehi halk›n›n aras›nda böylesine büyük bir katliam
olmam›ﬂt›.
12 Ve Gidiyanhi’nin tehditlerine ve etti¤i yeminlere ra¤men, iﬂte, Nefililer onlar› öyle
bir yenilgiye u¤ratt›lar ki eﬂk›yalar Nefililer’in önünden geri
çekildiler.
13 Ve öyle oldu ki Gidgidoni,
ordular›na eﬂk›yalar›n peﬂinden çöl s›n›r›na kadar gitmelerini ve yolda ellerine düﬂecek
hiç kimseyi sa¤ b›rakmamalar›n› emretti; bunun üzerine ordu
onlar›n peﬂine düﬂüp çöl s›n›r›na var›ncaya kadar, hatta Gidgidoni’nin verdi¤i emri yerine
getirinceye kadar yakalad›klar›n› öldürdüler.
14 Ve öyle oldu ki cesaretle
karﬂ› koyup savaﬂan Gidiyanhi’nin kaçarken peﬂine düﬂüldü;
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ve uzun süren savaﬂta yorgun
düﬂtü¤ünden yakalan›p öldürüldü. Ve eﬂk›ya Gidiyanhi’nin
böylece sonu gelmiﬂti.
15 Ve öyle oldu ki Nefili ordular› tekrar güvenlik alanlar›na
geri döndüler. Ve öyle oldu ki
bu on dokuzuncu y›l sona erdi
ve eﬂk›yalar bir daha savaﬂmaya gelmedi; yirminci y›lda da
gelmediler.
16 Ve yirmi birinci y›l savaﬂmaya de¤il de Nefi halk›n› her
yandan sarmak üzere geldiler;
zira Nefi halk›n›n topraklar›na
gitmelerini önleyip her yandan
etraflar›n› kuﬂat›r ve d›ﬂar›yla
olan tüm iliﬂkilerini keserlerse,
istekleri do¤rultusunda onlar›
teslim olmaya zorlayabileceklerini düﬂünüyorlard›.
17 ﬁimdi baﬂlar›na Zemnariha
ad›nda baﬂka birini reis olarak
getirmiﬂlerdi; dolay›s›yla bu
kuﬂatma emrini veren Zemnariha’yd›.
18 Fakat iﬂte, bu Nefililer’in
iﬂine yaram›ﬂt›; çünkü Nefililer
büyük miktarda erzak depolad›klar› için eﬂk›yalar›n bu kuﬂatmay› onlar› etkileyecek kadar
uzun bir süre sürdürmeleri
mümkün de¤ildi.
19 Ve eﬂk›yalar›n erzaklar› ise
yeterli de¤ildi; çünkü iﬂte, yaﬂayabilmek için k›rsalda vurduklar› hayvanlar›n etinden
baﬂka yiyecek bir ﬂeyleri yoktu.
20 Ve öyle oldu ki k›rsaldaki
yabani av hayvanlar›n›n say›s›
o kadar azalm›ﬂt› ki eﬂk›yalar
açl›ktan ölmek üzereydiler.
21 Ve Nefililer gece gündüz
durmadan harekete geçerek onlar›n ordular›n›n üzerine sald›-
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rarak onlardan binlercesini, on
binlercesini k›l›çtan geçirdiler.
22 Ve böylece gece gündüz
üzerlerine gelen bu büyük y›k›m yüzünden Zemnariha halk›
bu niyetlerinden caymak arzusundayd›.
23 Ve öyle oldu ki Zemnariha,
halk›na kuﬂatmay› kald›r›p
kuzey ülkesinin en uzak bölgelerine çekilmek üzere yola ç›kmalar› emrini verdi.
24 Ve ﬂimdi, onlar›n planlar›ndan haberdar olan Gidgidoni,
yiyecek yoklu¤u ve içlerinden
pek ço¤unun öldürülmüﬂ olmas› nedeniyle zay›f düﬂtüklerini
biliyordu; bu yüzden geceleyin
ordular›n› gönderip geri çekilecekleri yolu kesti ve geri çekilecekleri yolu ordular›yla kapatt›.
25 Ve bunu geceleyin eﬂk›yalar›n önüne geçip yapt›lar; öyle
ki ertesi gün eﬂk›yalar yürüyüﬂe geçtikleri zaman karﬂ›lar›nda Nefili ordular›n› buldular;
hem önden hem de arkadan
kuﬂat›lm›ﬂlard›.
26 Ve güney yönünde giden
eﬂk›yalar›n geri çekildikleri yol
da kesilmiﬂti. Ve her ﬂey Gidgidoni’nin emriyle yap›lm›ﬂt›.
27 Ve içlerinden binlercesi
Nefililer’e teslim olup tutukland›lar ve teslim olmayanlar ise
öldürüldü.
28 Ve liderleri Zemnariha da
yakalan›p bir a¤aca as›ld›, evet,
hatta bir a¤ac›n tepesinde ölünceye dek as›l› kald›. Ve onu
ölünceye kadar a¤açta as›l›
b›rakt›ktan sonra a¤ac› kestiler
ve yüksek sesle hayk›rarak
ﬂöyle dediler:
29 Rab, halk›n› do¤ru ve kutsal
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yürekli olduklar› sürece korusun; bu adam nas›l yere
düﬂürülmüﬂse, Rab’bin halk›n›
güç kazanmak ve gizli örgütler
kurmak için öldürmeye çal›ﬂacak olanlar›n hepsi de böyle
yere düﬂürülsün.
30 Ve sevinçle dolup hep bir
a¤›zdan: “Korunmak için Tanr›’lar›n›n ad›n› and›klar› sürece,
‹brahim’in Tanr›s› ve ‹shak’›n
Tanr›s› ve Yakup’un Tanr›s› bu
halk› do¤ruluktan ay›rmas›n!”
diyerek yeniden hayk›rd›lar.
31 Ve öyle oldu ki Tanr›’n›n
kendilerini düﬂmanlar›n›n eline
düﬂmekten korumakla göstermiﬂ oldu¤u büyük iyilikten dolay› hep birden ﬂark›lar söyleyip
Tanr›’lar›n› övmeye baﬂlad›lar.
32 Evet, ﬂöyle hayk›rd›lar: En
Yüce Tanr›’ya Hozana! Ve ﬂöyle
hayk›rd›lar: En Yüce Tanr›’n›n,
her ﬂeye gücü yeten Rab Tanr›’n›n ad› mübarek olsun!
33 Ve Tanr›’n›n onlar› düﬂmanlar›n›n elinden kurtararak
gösterdi¤i büyük iyilikten dolay›, yürekleri sevinçle dolup
çok gözyaﬂ› döktüler; ve tövbe
ettikleri ve alçakgönüllü olduklar› için sonsuz bir y›k›mdan kurtar›lm›ﬂ olduklar›n›
biliyorlard›.
5. BÖLÜM
Nefililer tövbe ederek günahlar›ndan vazgeçerler — Mormon, halk›n›n tarihini yazar ve onlara
ölümsüz sözü bildirir — ‹srail
uzun ayr›l›¤›ndan sonra bir araya
getirilecektir. m.s. tahminen 22–
26 y›llar›.

Ve ﬂimdi iﬂte, bütün Nefi halk›
aras›nda, bütün kutsal peygamberlerin söylemiﬂ oldu¤u
sözler hakk›nda en ufak ﬂüphesi olan diri bir can yoktu;
çünkü peygamberlerin sözlerinin yerine gelmesi gerekti¤ini
biliyorlard›.
2 Ve peygamberlerin söyledikleri ﬂekilde verilmiﬂ olan birçok
iﬂaret nedeniyle Mesih’in gelmiﬂ
olmas› gerekti¤ini biliyorlard›;
ve geçmiﬂte olanlardan biliyorlard› ki bütün her ﬂey söylendi¤i ﬂekilde yerine gelecekti.
3 Bu yüzden bütün günahlar›n›, i¤rençliklerini ve cinsel ahlâks›zl›klar›n› terk edip gece
gündüz canla baﬂla Tanr›’ya
hizmet ettiler.
4 Ve ﬂimdi öyle oldu ki eﬂk›yalar›n hepsini tutuklad›ktan sonra, öyle ki öldürülmeyenlerden
bir teki bile kaç›p kurtulamam›ﬂt›, tutuklular› hapishaneye
at›p onlara Tanr› sözünün vaaz
edilmesini sa¤lad›lar; ve günahlar›ndan tövbe edip bir
daha adam öldürmeyeceklerine dair antlaﬂmaya girenler
özgür b›rak›ld›.
5 Fakat antlaﬂmaya girmeyip
yüreklerinde bu gizli cinayetlerin özlemini taﬂ›maya devam
eden herkes, evet, kardeﬂlerine
karﬂ› tehdit soludu¤u görülen
herkes suçlu bulunup yasalara
göre cezaland›r›ld›.
6 Ve say›s›z cinayet iﬂleyip bir
o kadar da kötülükte bulunan
bu gizli, kötü ve i¤renç çetelerin hepsini böylece ortadan
kald›rd›lar.
7 Ve yirmi ikinci ve ayr›ca yirmi üçüncü ve yirmi dördüncü

3. Nefi 5:8–24
ve yirmi beﬂinci y›l böylece
geçti; ve yirmi beﬂ y›l bu ﬂekilde geçti.
8 Ve kimilerinin gözünde
büyük ve ola¤anüstü say›lacak
pek çok ﬂey olmuﬂtu; ancak bunlar›n hepsi bu kitaba yaz›lamaz;
evet, bu kitaba yirmi beﬂ y›l
boyunca bunca insan aras›nda
olup bitenlerin yüzde biri bile
s›¤maz.
9 Fakat iﬂte, bu halk›n yapt›¤›
bütün iﬂleri anlatan kay›tlar
vard›r; ve bu konuda daha k›sa,
ancak do¤ru bir anlat›m Nefi
taraf›ndan verilmiﬂtir.
10 Bu yüzden, bu olaylar› anlatan kendi kay›tlar›m›, Nefi
levhalar› ad› verilen levhalar
üzerine iﬂlenip yaz›lm›ﬂ olan
Nefi kay›tlar›na göre yazd›m.
11 Ve iﬂte, bu anlatt›klar›m›
kendi elimle haz›rlad›¤›m levhalar üzerine iﬂliyorum.
12 Ve iﬂte, benim ad›m Mormon’dur, Alma’n›n halk aras›nda Kilise’yi kurdu¤u ülkenin,
evet, yasay› çi¤nedikten sonra
aralar›nda ilk kilisenin kurulmuﬂ oldu¤u Mormon ülkesinin
ad› bana verilmiﬂtir.
13 ‹ﬂte ben, Tanr›’n›n O¤lu ‹sa
Mesih’in bir ö¤rencisiyim. Ben
O’nun taraf›ndan O’nun sözünü
halk› aras›nda bildirmeye ça¤r›ld›m; öyle ki sonsuz yaﬂama
kavuﬂabilsinler diye.
14 Ve Tanr›’n›n iste¤iyle, ölüp
gitmiﬂ olan kutsal kiﬂilerin dualar› inançlar› do¤rultusunda
yerine gelsin diye olup biten
bu olaylar› kay›tlara geçirmem
yerinde olacakt›r —
15 Evet, Lehi’nin Yeruﬂalem’den ayr›ld›¤› zamandan ﬂu ana
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kadar olup bitenleri k›saca anlatan bir kay›t tutaca¤›m.
16 Bu yüzden anlatt›klar›m›
bana gelinceye dek yaﬂam›ﬂ
olanlar›n tuttu¤u kay›tlardan
yararlanarak yaz›yorum.
17 Ve sonra da kendi gözlerimle gördü¤üm ﬂeyleri anlatan bir
kay›t tutaca¤›m.
18 Ve haz›rlad›¤›m kay›tlar›n
do¤ru ve gerçek oldu¤unu biliyorum; ancak dilimize uygun
olarak yazamad›¤›m›z birçok
ﬂey var.
19 Ve ﬂimdi kendimden söz
etmeyi b›rak›p benden önce
olup bitenleri anlataca¤›m.
20 Ben Mormon’um ve
do¤rudan Lehi’nin soyundan
geliyorum. Atalar›m›z› Yeruﬂalem ülkesinden ç›kard›¤› (ve
bunu kendisinden ve bu ülkeden ç›kard›¤› kimselerden
baﬂkas› bilmiyordu) ve canlar›m›z›n kurtuluﬂu için, bana ve
halk›ma bu kadar çok bilgi
verdi¤i için Tanr›m ve Kurtar›c›m ‹sa Mesih’i övmeye nedenim var.
21 O elbette Yakup’un evini
kutsad› ve Yusuf’un soyuna
karﬂ› merhametli davrand›.
22 Ve emirlerini yerine getirdikleri ölçüde Lehi’nin çocuklar›n› bereketledi ve söz
verdi¤i ﬂekilde onlar› refaha
kavuﬂturdu.
23 Evet ve Yusuf’un soyundan geri kalanlar›n bir k›sm›n›
kesinlikle Tanr›lar› Rab’bin bilgisine yeniden getirecektir.
24 Ve Rab’bin yaﬂad›¤› nas›l
kesinse, Rab yeryüzünün her
taraf›na da¤›lm›ﬂ Yakup’un
soyundan geri kalan herkesi

427

3. Nefi 5:25–6:10

dünyan›n dört bir yan›ndan bir
araya toplayacakt›r.
25 Ve bütün Yakup Evi ile antlaﬂma yapt›¤› için O’nun uygun
görece¤i bir zamanda Yakup
Evi ile yapt›¤› antlaﬂma yerine
gelecek ve sonuçta bütün Yakup
Evi’nin kendisiyle yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay› tan›malar›n›
sa¤layacakt›r.
26 Ve o zaman Tanr›’n›n O¤lu
olan Fidye ile Kurtar›c›lar›
‹sa Mesih’i tan›yacaklar ve o
zaman da¤›l›p gitmiﬂ olduklar›
dünyan›n dört bir taraf›ndan
kendi ülkelerinde toplanacaklard›r; evet, Rab’bin yaﬂad›¤›
gibi, bu böyle olacakt›r. Amin.
6. BÖLÜM
Nefililer refaha kavuﬂur — Gurur,
servet ve s›n›f farkl›l›¤› do¤ar —
Kilise ç›kan anlaﬂmazl›klarla
bölünür — ﬁeytan, halk› aç›k isyana teﬂvik eder—Birçok peygamber
halk› tövbeye ça¤›r›r ve öldürülür
— Peygamberlerin katilleri hükümeti ele geçirmek için suikastlar
haz›rlarlar. m.s. tahminen 26–30
y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki yirmi
alt›nc› y›lda tüm Nefi halk›; her
adam ailesini, sürülerini ve
büyükbaﬂ hayvanlar›n›, atlar›n› ve s›¤›rlar›n› ve bütün mallar›n› alarak kendi topraklar›na
geri döndü;
2 Ve öyle oldu ki erzaklar›n›n
hepsini tüketmemiﬂlerdi; bu nedenle yiyip bitirmedikleri her
tür tah›llar›n› ve alt›nlar›n› ve
gümüﬂlerini ve bütün de¤erli

eﬂyalar›n› yanlar›na alarak hem
kuzeydeki hem de güneydeki,
hem kuzey ülkesindeki hem de
güney ülkesindeki topraklar›na
ve mülklerine geri döndüler.
3 Ve Lamanl› kalmak isteyip
ülkede bar›ﬂ› sürdürmek üzere
antlaﬂmaya girmiﬂ olan bu eﬂk›yalara çal›ﬂ›p geçimlerini
sa¤lamalar› için say›lar›na göre
toprak verdiler; ve böylece bütün ülkede bar›ﬂ› sa¤lad›lar.
4 Ve yeniden refaha kavuﬂup
say›ca artmaya baﬂlad›lar; ve
yirmi alt›nc› ve yirmi yedinci
y›llar geçti ve ülkede büyük bir
düzen sa¤land›; ve yasalar›n›
eﬂitlik ve adalet üzerine kurmuﬂlard›.
5 Ve ﬂimdi yasalara karﬂ› gelmedikleri sürece tüm ülkede
halk›n sürekli olarak refaha kavuﬂmas›n› engelleyecek hiçbir
ﬂey yoktu.
6 Ve ﬂimdi ülkede bu büyük
bar›ﬂ› sa¤layanlar Gidgidoni,
hakim Lakoneyus ve seçilmiﬂ
olan di¤er liderlerdi.
7 Ve öyle oldu ki pek çok ﬂehir
yeniden inﬂa edilip eski ﬂehirlerin ço¤u da onar›ld›.
8 Ve pek çok cadde yap›l›p
ﬂehirden ﬂehre, ülkeden ülkeye
ve bir yerden baﬂka bir yere
götüren yollar yap›ld›.
9 Ve yirmi sekizinci y›l da böyle geçti ve halk sürekli olarak
huzur içinde yaﬂad›.
10 Fakat öyle oldu ki yirmi
dokuzuncu y›lda halk›n aras›nda birtak›m tart›ﬂmalar ç›kmaya baﬂlad›; ve baz› kimseler çok
aﬂ›r› zenginlikleri nedeniyle
gururlanarak ve övünerek kendilerini göklere ç›kard›lar, evet,
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hatta aﬂ›r› bask› uygulamaya
baﬂlad›lar.
11 Zira ülkede pek çok tüccar
ve ayn› zamanda pek çok avukat ve memur vard›.
12 Ve halk zenginli¤ine ve
e¤itim görme ﬂans›na göre s›n›flara ayr›lmaya baﬂlad›; evet,
kimileri fakir olmalar› nedeniyle cahil kal›yor, kimileri ise
zengin olduklar› için iyi e¤itim
görüyorlard›.
13 Baz›lar› gurura kap›l›p kendini yüceltirken di¤erleri gayet
alçakgönüllü davran›yorlard›;
baz›lar› küfüre küfürle karﬂ›l›k
verirken, di¤erleri küfüre, bask›ya ve her türlü s›k›nt›lara
katlan›yor, karﬂ›l›k vermiyor ve
sövüp saym›yorlard›; tersine
Tanr›’n›n önünde alçakgönüllü
ve tövbekârd›lar.
14 Ve böylece bütün ülkede
öyle büyük bir eﬂitsizlik ortaya
ç›km›ﬂt› ki Kilise bölünmeye
baﬂlad›; evet, öyle ki otuzuncu
y›lda gerçek inanca dönen birkaç Lamanl› toplulu¤u d›ﬂ›nda
Kilise ülkenin her taraf›nda
bölündü; ve onlar inançlar›n›
b›rakmad›lar, çünkü Rab’bin
emirlerini canla baﬂla yerine
getirmek isteyen, sa¤lam, kararl› ve yerinden sars›lmayan
insand›lar.
1 5 ﬁ i m d i h a l k › n b u k ötülü¤ünün nedeni ﬂuydu: ﬁeytan›n, halk› her türlü kötülü¤e
k›ﬂk›rtmaya, onlar›n koltuklar›n› gururla kabartmaya ve onlar› güç ve yetki ve zenginlik ve
dünyan›n boﬂ ﬂeyleri peﬂinde
koﬂturtmaya ayartacak büyük
bir gücü vard›.
16 Ve böylece ﬂeytan, halk›n
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yüre¤ini her tür kötülü¤ü iﬂlemeye sürükledi; bu nedenle
halk bar›ﬂ›n tad›n› sadece bir
kaç y›l ç›karabildi.
17 Ve böylece otuzuncu y›l›n
baﬂlar›nda — uzunca bir süre
ﬂeytan›n ayartmalar›na teslim
olan halk onun götürmek istedi¤i her yere sürüklenmiﬂ ve
onun arzu etti¤i hangi kötülük
varsa iﬂlemiﬂti — ve böylece bu
otuzuncu y›l›n baﬂlar›nda, korkunç kötülük iﬂledikleri bir
durumdayd›lar.
18 ﬁimdi onlar bilmeden günah iﬂlemediler, çünkü Tanr›’n›n kendilerinden ne istedi¤ini
biliyorlard›; çünkü bu onlara
ö¤retilmiﬂti; bu yüzden bile
bile Tanr›’ya karﬂ› geldiler.
19 Ve ﬂimdi bunlar Lakoneyus’un o¤lu Lakoneyus zaman›nda oluyordu; çünkü halk› o
y›l babas›n›n yerine geçen Lakoneyus yönetiyordu.
20 Ve göklerden vahiy alan
adamlar olmaya baﬂlad› ve gönderildi; bütün ülkede yaﬂayan
halk›n aras›nda durup onlar›n
iﬂledi¤i günahlar ve kötülükler
hakk›nda cesurca vaaz vererek
tan›kl›k ettiler ve Rab’bin, halk› için gerçekleﬂtirece¤i fidye
ile kurtuluﬂ hakk›nda ya da
baﬂka bir deyiﬂle, Mesih’in diriliﬂi hakk›nda onlara tan›kl›k
ettiler; ve O’nun ölümü ve çekece¤i ac›lar hakk›nda cesaretle tan›kl›k ettiler.
21 ﬁimdi halk›n aras›ndan birçok kiﬂi bu ﬂeylere tan›kl›k
edenlere çok k›z›yordu; ve k›zanlar ise genelde baﬂhakimler,
yüksek rahiplik ve avukatl›k
yapm›ﬂ kiﬂilerdi; evet, avukat
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olanlar›n hepsi bu ﬂeylere tan›kl›k edenlere k›z›yordu.
22 ﬁimdi ülkenin valisi taraf›ndan cezas› onaylanmadan
ne bir avukat›n, ne bir hakimin,
ne de bir yüksek rahibin bir
kimseyi ölüm cezas›na çarpt›rmaya yetkisi vard›.
23 ﬁimdi Mesih’le ilgili konularda tan›kl›k edenlerin, cesaretle tan›kl›k edenlerin pek ço¤u
hakimlerin arac›l›¤›yla yakalan›p gizlice idam edildi; onlar›n
ölüm haberi ülke valisine ölümlerinden önce ulaﬂmad›.
24 ﬁimdi iﬂte, ülkenin valisi
taraf›ndan yetki verilmeksizin
bir kiﬂinin idam edilmesi ülke
yasalar›na ayk›r›yd›.
25 Bu yüzden Zarahemla ülkesine, ülkenin valisine, yasalara
ayk›r› olarak Rab’bin peygamberlerini ölüm cezas›na çarpt›ran bu hakimler hakk›nda ﬂikayet geldi.
26 ﬁimdi öyle oldu ki onlar yakalan›p halk taraf›ndan verilmiﬂ
olan yasalara göre iﬂlemiﬂ olduklar› suçlardan yarg›lanmak
üzere hakim önüne ç›kar›ld›lar.
27 ﬁimdi öyle oldu ki bu hakimlerin pek çok dostu ve akrabas› vard›; ve geri kalanlar›n,
evet, hemen hemen bütün avukatlar›n ve yüksek rahiplerin
hepsi toplan›p yasalara göre
yarg›lanacak olan bu hakimlerin akrabalar›yla birlik oldular.
28 Ve kendi aralar›nda bir antlaﬂma yapt›lar, evet, geçmiﬂtekilerin verdi¤i bu antlaﬂma
tüm do¤rulu¤a karﬂ› birleﬂilmesi için ﬂeytan›n verip yönetti¤i
antlaﬂmayd›.
29 Bu yüzden Rab’bin halk›na
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karﬂ› birleﬂip onlar› yok etmek
ve cinayetten suçlu olanlar› yasalara göre uygulanmak üzere
olan adaletin pençesinden
kurtarmak için bir antlaﬂma
yapt›lar.
30 Ve ülkelerindeki yasalar›
ve haklar› hiçe sayarak valiyi
öldürmek ve ülkenin baﬂ›na bir
kral geçirmek için birbirleriyle
antlaﬂma yapt›lar; böylece ülke
art›k özgür olmayacak, fakat
krallar›n yönetimi alt›na girecekti.
7. BÖLÜM
Baﬂhakim öldürülür, hükümet devrilir ve halk aﬂiretlere bölünür —
Bir Mesih karﬂ›t› olan Yakup gizli
bir örgütün kral› olur—Nefi tövbeyi ve Mesih’e inanc› vaaz eder —
Melekler ona her gün hizmet ederler ve Nefi ölen kardeﬂini diriltir
— Birçoklar› tövbe eder ve vaftiz
olur. m.s. tahminen 30–33 y›llar›.
ﬁimdi iﬂte, size gösterece¤im
gibi onlar ülkenin baﬂ›na bir
kral atamad›lar; ama ayn› y›l,
evet, otuzuncu y›lda ülkenin
baﬂ hakimini yarg› kürsüsünde
otururken öldürdüler, evet, onu
katlettiler.
2 Ve halk bölünüp birbirlerine
cephe ald›lar; ve herkes ailesine, akrabalar›na ve dostlar›na
göre birbirlerinden ayr›l›p aﬂiretler oluﬂturdular; ve böylece
ülkedeki hükümeti devirdiler.
3 Ve her aﬂiret kendine bir ﬂef
ya da baﬂkan seçti; ve böylece
aﬂiretler ve aﬂiret baﬂkanlar›
ç›kt›.
4 ﬁimdi iﬂte, aralar›nda ailesi,
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akraba ve dostlar› az olan bir
tek kiﬂi bile yoktu; bu nedenle
aﬂiretleri çok büyüdü.
5 ﬁimdi bütün bu olanlara
ra¤men aralar›nda yine de bir
savaﬂ ç›kmam›ﬂt›; ve bu kötülüklerin hepsi halk›n baﬂ›na
kendilerini ﬂeytan›n gücüne
teslim ettikleri için gelmiﬂti.
6 Ve hükümetin düzeni peygamberleri öldürenlerin akraba ve dostlar›n›n kurdu¤u gizli
örgütler yüzünden geçerlili¤ini yitirdi.
7 Ve ülkede o kadar çok çekiﬂmeye neden oldular ki halk›n
aras›ndaki do¤rular›n neredeyse hepsi kötü yolu seçmiﬂti; evet,
aralar›nda sadece birkaç do¤ru
insan kalm›ﬂt›.
8 Ve böylece alt› y›l olmam›ﬂt›
ki halk›n büyük bir bölümü
kendi kusmu¤una dönen köpek
gibi ya da çamurda yuvarlanmaya dönen domuz gibi do¤rulu¤a s›rt çevirdiler.
9 ﬁimdi halk›n baﬂ›na bu denli
büyük bir kötülük getiren bu
gizli örgüt toplan›p baﬂlar›na
Yakup ad›n› verdikleri birini
getirdiler.
10 Ve ona kral›m›zs›n dediler;
bu yüzden Yakup bu kötü çetenin kral› oldu; ve ‹sa hakk›nda
tan›kl›k eden peygamberlere
karﬂ› ç›kanlara elebaﬂ›l›k edenlerden biriydi.
11 Ve öyle oldu ki onlar›n say›s›, aﬂiret baﬂkanlar›n›n kendi
aﬂiretlerine göre düzenlendikleri yasalar d›ﬂ›nda aralar›nda
bir birlik kuran halk aﬂiretleri
kadar de¤ildi; yine de birbirlerine düﬂmand›lar; dürüst insan
olmamalar›na ra¤men, yine de
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hükümeti y›kmak üzere antlaﬂma yapm›ﬂ olanlara karﬂ› duyduklar› nefret nedeniyle bir
araya gelmiﬂlerdi.
12 Bu yüzden düﬂmanlar›n›n
kendilerinden daha kalabal›k oldu¤unu gören Yakup, çetenin
kral› olarak halk›na ülkenin
kuzeyindeki en uzak bölgelere
do¤ru kaçmalar›n› ve orada
bölücülerle birleﬂinceye (çünkü
pek çok bölücünün kendilerine
kat›laca¤›n› söyleyerek onlar›
aldatt›) ve halk›n aras›ndaki
aﬂiretlerle mücadele edebilecek
yeterli güçleri oluncaya kadar
kendileri için bir krall›k kurmalar›n› emretti; onlar da buna
uydular.
13 Ve gidiﬂleri o denli çabuk
oldu ki halk onlar› engellemeye f›rsat bulamad›; halk›n kendilerine ulaﬂamayaca¤› bir yere
gittiler. Ve böylece otuzuncu
y›l sona erdi; ve Nefi halk› iﬂte
bu hallere düﬂmüﬂtü.
14 Ve öyle oldu ki otuz birinci
y›lda her adam ailesine, akrabas›na ve dostlar›na göre aﬂiretlere
ayr›lm›ﬂ, ancak birbirleriyle
savaﬂmayacaklar›na dair bir
anlaﬂma yapm›ﬂlard›; ne var ki
yasalar ve yönetim ﬂekli konusunda birlik sa¤layamad›lar,
zira buna ﬂefleri ve baﬂkanlar›
karar veriyordu. Ancak bir aﬂiretin öbürüne zarar vermemesi
için çok s›k› yasalar koydular;
bir ölçüde de olsa bu yolla ülkede bar›ﬂ› sa¤lad›lar; ne var ki
yürekleri Tanr›lar› Rab’den
uzaklaﬂm›ﬂt›; ve peygamberleri taﬂl›yor ve onlar› aralar›ndan
kovuyorlard›.
15 Ve öyle oldu ki Nefi —
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melekler taraf›ndan ziyaret
edilip ayr›ca Rab’bin sesini iﬂitmiﬂti, bu yüzden melekler görüp görgü tan›¤› oldu¤undan
ve Mesih’in hizmetini anlamas›
için kendisine güç verildi¤inden ve ayr›ca halk›n birdenbire
do¤rulu¤a s›rt çevirip kötülük
ve i¤rençliklerine dönmesine
tan›kl›k etmiﬂ oldu¤undan;
16 Bu yüzden, onlar›n yüreklerindeki kat›l›k ve zihinlerindeki
körlük nedeniyle üzüntü duydu¤undan—ayn› y›l halk›n aras›na giderek tövbe ve Rab ‹sa
Mesih’e iman yoluyla günahlar›n ba¤›ﬂlanmas› konusunda cesaretle tan›kl›k etmeye baﬂlad›.
17 Ve halka pek çok konuda
ö¤retti; ancak bunlar›n hepsi
yaz›lamaz ve bir bölümünü
yazmak da yeterli olmayaca¤›ndan, ö¤rettikleri bu kitaba
yaz›lmad›. Ve Nefi, güçle ve
büyük yetkiyle ö¤retti.
18 Ve öyle oldu ki kendilerinden daha büyük bir güce sahip
oldu¤u için ona öfkelendiler;
çünkü onun sözlerine inanmamak mümkün de¤ildi; çünkü
Rab ‹sa Mesih’e olan inanc› o
kadar büyüktü ki melekler her
gün ona hizmet ediyordu.
19 Ve ‹sa’n›n ad›yla cinleri ve
kirli ruhlar› kovdu ve hatta halk
taraf›ndan taﬂlanarak öldürülmüﬂ olan kardeﬂini diriltti.
20 Ve bunu gözleriyle görüp
tan›kl›k eden halk gücü nedeniyle ona k›z›yordu; ve ‹sa
ad›yla halk›n gözü önünde
daha birçok mucize yapt›.
21 Ve öyle oldu ki otuz birinci
y›l geçti ve Rab’be dönen pek
az insan vard›; ancak Rab’be
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dönenlerin hepsi bütün gerçekli¤iyle halka, inand›klar› ‹sa
Mesih’te bulunan Tanr›’n›n
Ruhu ve gücünün kendilerini
ziyaret etti¤ini aç›klad›.
22 Ve üzerinden cinler kovulmuﬂ, hastal›k ve sakatl›klar›
iyileﬂmiﬂ herkes bütün gerçekli¤iyle halka, Tanr›’n›n Ruhu’nun onlarda etkin oldu¤unu ve
iyileﬂtirildiklerini gösterdiler;
ve ayn› zamanda iﬂaretler gösterip halk›n aras›nda baz› mucizeler de gerçekleﬂtirdiler.
23 Otuz ikinci y›l da böylece
geçip gitti. Ve otuz üçüncü y›l›n
baﬂlar›nda Nefi, halka hayk›rarak onlara tövbe ve günahlar›n
ba¤›ﬂlanmas›n› vaaz etti.
24 ﬁimdi ﬂunu da hat›rlaman›z› isterim ki tövbeye getirilenler
aras›nda suyla vaftiz olmayan
bir tek kiﬂi yoktu.
25 Bu yüzden, Nefi taraf›ndan
bu görevi yerine getirmek üzere adamlar atand›; böylece kendilerine kat›lacak herkesin
suyla vaftiz olmas› gerekiyordu; ve bunu tövbe ettiklerini
ve günahlar›ndan ba¤›ﬂland›klar›n› Tanr›’n›n ve halk›n önünde kan›tlamak ve tan›kl›k etmek
için yapt›lar.
26 Ve bu y›l›n baﬂlar›nda pek
çok kimse tövbe için vaftiz oldu;
ve y›l›n büyük bir bölümü böyle geçip gitti.
8. BÖLÜM
Kas›rgalar, depremler, yang›nlar,
hortumlar ve do¤adaki kar›ﬂ›kl›klar
Mesih’in çarm›ha gerildi¤ini
do¤rular — Birçok insan ölür —
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Ülkeyi üç gün karanl›k kaplar —
Sa¤ kalanlar talihlerine yanarlar.
m.s. tahminen 33–34 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki kay›tlar›m›za göre ve biz kay›tlar›m›z›n
do¤ru oldu¤unu biliyoruz, çünkü iﬂte, bu kay›tlar› tutan do¤ru bir insand› — çünkü ‹sa’n›n
ad›yla gerçekten birçok mucizeler yapm›ﬂt›; ve hiç kimse
bütün kötülüklerinden temizlenmeden ‹sa’n›n ad›yla bir
mucize yapamazd› —
2 Ve ﬂimdi öyle oldu ki, e¤er
bu adam zaman›m›z›n hesaplanmas›nda hata yapmam›ﬂsa,
otuz üçüncü y›l bitmiﬂti.
3 Ve halk Lamanl› Samuel
peygamber taraf›ndan verilmiﬂ
olan iﬂareti, evet, ülkenin üzerine üç gün karanl›¤›n çökece¤i
süreyi büyük bir ciddiyetle
beklemeye baﬂlad›.
4 Ve o kadar çok iﬂaret verilmiﬂ olmas›na ra¤men, halk›n
aras›nda büyük kuﬂkular ve
tart›ﬂmalar ç›kmaya baﬂlad›.
5 Ve öyle oldu ki otuz dördüncü y›l›n birinci ay›nda, ay›n
dördüncü gününde, o zamana
kadar bütün ülkede eﬂi görülmemiﬂ büyük bir f›rt›na koptu.
6 Ve ayr›ca kuvvetli ve korkunç bir kas›rga ç›kt›; ve öyle
korkunç gök gürültüsü vard› ki
bütün dünyay› parçalayacakm›ﬂ gibi sars›yordu.
7 Ve bütün ülkede hiç görülmemiﬂ çok keskin ﬂimﬂekler
çakt›.
8 Ve Zarahemla ﬂehri alev ald›.
9 Ve Moroni ﬂehri denizin derinliklerine gömüldü ve orada
oturanlar bo¤uldu.
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10 Ve Moroniha ﬂehrinin üzerine toprak y›¤›larak ﬂehrin oldu¤u yerde büyük bir da¤ oluﬂtu.
11 Ve güneydeki ülkede büyük
ve korkunç bir y›k›m oldu.
12 Fakat iﬂte, kuzey ülkesindeki y›k›m daha büyük ve korkunçtu; çünkü iﬂte, orada kas›rgalar ve hortumlar ve gök
gürültüleri ve ﬂimﬂekler ve bütün yeryüzünün feci bir ﬂekilde
sars›lmas›ndan dolay› ülkenin
bütün yüzeyi de¤iﬂti.
13 Ve anayollar alt üst olup
düz yollar bozuldu ve birçok
düz yerler engebeli oldu.
14 Ve birçok büyük ve önemli
ﬂehirler sulara gömüldü ve birçoklar› yand› ve birçoklar› da
binalar› y›k›l›p, insanlar› ezilerek yerlerinde taﬂ üstünde taﬂ
kalmay›ncaya kadar sars›ld›.
15 Ve birkaç ﬂehir ayakta kald›;
ama bu ﬂehirlerdeki hasar da
son derece büyüktü ve buralarda oturanlar›n ço¤u hayatlar›n›
kaybetti.
16 Ve baz›lar›n› da hortum götürdü; ama onlar›n süpürülüp
götürüldüklerinin d›ﬂ›nda nereye gittiklerini kimse bilmez.
17 Ve böylece kas›rgalar ve gök
gürültüleri ve y›ld›r›mlar ve yer
sars›nt›lar› yüzünden bütün yeryüzünün ﬂekli bozuldu.
18 Ve iﬂte kayalar yar›ld›; bütün yeryüzündeki kayalar öyle
parçalanm›ﬂt› ki ülkenin her taraf› k›r›lm›ﬂ kayalar, yar›klar
ve çatlaklarla doluydu.
19 Ve öyle oldu ki gök gürültüleri ve ﬂimﬂekler ve f›rt›nalar ve
kas›rgalar ve depremler durduktan sonra—çünkü iﬂte, bunlar›n hepsi üç saat kadar sürdü;
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ve baz› kimseler bu sürenin
daha uzun oldu¤unu söyledilerse de bütün bu büyük ve
korkunç olaylar yaklaﬂ›k üç
saat içinde oldu — ve ondan
sonra iﬂte, ülkenin üzerine karanl›k çöktü.
20 Ve öyle oldu ki bütün ülkenin üzerine öyle koyu bir karanl›k çöktü ki halktan sa¤ kalanlar
karanl›k buhar› hissedebildiler.
21 Ve karanl›ktan dolay› ne
mum, ne meﬂale hiçbir ›ﬂ›k
yoktu; en iyi kuru odunlar›yla
bile ateﬂ yakamad›lar; öyle ki
hiçbir ﬂekilde ›ﬂ›k yoktu.
22 Ve ülkenin üzerine yay›lm›ﬂ olan karanl›k sis o kadar
koyuydu ki hiçbir ›ﬂ›k görünmüyordu; ne bir ateﬂ, ne bir
par›lt›, ne güneﬂ, ne ay, ne de
y›ld›zlar görünüyordu.
23 Ve öyle oldu ki üç gün süreyle hiçbir ›ﬂ›k görülmedi; ve
bütün halk›n aras›nda sürekli
olarak büyük yas tutanlar›n,
feryat edip a¤layanlar›n sesi
duyuldu; evet, üzerlerine gelmiﬂ olan bu karanl›k ve büyük
y›k›mdan dolay› halk›n inlemeleri büyüktü.
24 Ve bir yerde ﬂöyle ba¤r›ﬂt›klar› duyuluyordu: Ah keﬂke bu
büyük ve korkunç günden önce
tövbe etmiﬂ olsayd›k da kardeﬂlerimiz esirgenip o büyük Zarahemla ﬂehrinde yanmasalard›!
25 Ve bir baﬂka yerde de ﬂöyle
a¤lay›p yas tuttuklar› duyuluyordu: Ah keﬂke bu büyük ve
korkunç günden önce tövbe
etseydik de peygamberleri öldürüp taﬂlamasayd›k ve onlar›
kovmasayd›k; o zaman analar›m›z, güzel k›zlar›m›z ve çocuk-

3. Nefi 8:20–9:5
lar›m›z esirgenmiﬂ olurlard› ve
bu büyük Moroniha ﬂehrinde
topra¤a gömülmezlerdi. Ve
halk›n feryad› böyle büyük ve
korkunçtu.
9. BÖLÜM
Karanl›kta Mesih’in sesi birçok
insan›n ve ﬂehrin kötülükleri
yüzünden yok oldu¤unu bildirir
— Ayn› zamanda tanr›sall›¤›n›
aç›klayarak, Musa yasas›n›n tamamland›¤›n› ilan eder ve insanlar› kendisine gelerek kurtulmaya
ça¤›r›r. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve öyle oldu ki yeryüzünde
yaﬂayan bütün insanlar›n aras›nda, bu ülkenin her yan›nda
ﬂöyle hayk›ran bir ses duyuldu:
2 Vay, vay, vay bu halk›n
haline! E¤er tövbe etmezlerse,
bütün yeryüzünde yaﬂayan
insanlar›n vay haline! Çünkü
halk›m›n güzel o¤ullar›n›n ve
k›zlar›n›n ölümüne ﬂeytan
gülüyor ve melekleri seviniyor; ve onlar kendi kötülükleri
ve i¤rençlikleri yüzünden can
verdiler.
3 ‹ﬂte, o koca Zarahemla ﬂehrini ve orada oturanlar› ateﬂe
verip yakt›m.
4 Ve iﬂte, o büyük Moroni ﬂehrinin denizin derinliklerine
gömülmesine ve orada oturanlar›n da bo¤ulmalar›na neden
oldum.
5 Ve iﬂte, peygamberlerin
ve azizlerin kan› onlara karﬂ›
art›k bana gelmesin diye iﬂledikleri kötülükleri ve i¤rençlikleri
gözümün önünden saklamak
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için ﬂu büyük Moroniha ﬂehrini
ve orada oturanlar›n üzerini
toprakla örttüm.
6 Ve iﬂte, Gilgal ﬂehrini bat›r›p
orada oturanlar› da yerin derinliklerine gömdüm.
7 Evet ve Oniha ﬂehrini ve
orada oturanlar› ve Mokum
ﬂehrini ve orada oturanlar› ve
Yeruﬂalem ﬂehrini ve orada
oturanlar› yerin derinliklerine
gömdüm. Ve peygamberlerin
ve azizlerin kan› onlara karﬂ›
art›k bana gelmesin diye iﬂledikleri kötülükleri ve i¤rençlikleri
gözümün önünden saklamak
için yerlerini sele verdim.
8 Ve iﬂte Gadiyandi ﬂehrini
ve Gadiyomna ﬂehrini ve Yakup ﬂehrini ve Gimgimno ﬂehrini, bu ﬂehirlerin hepsini yerin
dibine gömdüm ve yerlerine
tepeler ve vadiler yapt›m; ve
peygamberlerin ve azizlerin
kan› onlara karﬂ› art›k bana gelmesin diye iﬂledikleri kötülükleri ve i¤rençlikleri gözümün
önünden saklamak için orada
oturanlar› yerin derinliklerine
gömdüm.
9 Ve iﬂte, Kral Yakup’un halk›n›n oturdu¤u ﬂu büyük Yakubugat ﬂehrini, bütün dünyadaki tüm kötülüklerden daha
büyük günahlar› ve kötülükleri nedeniyle, gizli cinayetleri
ve çeteleri yüzünden ateﬂe
verip yakt›m; çünkü halk›m›n
huzurunu bozup ülkenin hükümetini y›kanlar onlard›r; bu
nedenle peygamberlerin ve
azizlerin kan› onlara karﬂ› art›k
bana gelmesin diye onlar›
gözümün önünden yok etmek
için ateﬂe verdim.
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10 Ve iﬂte, Laman ﬂehrini ve
Yeﬂ ﬂehrini ve Gad ﬂehrini ve
Kiﬂkumen ﬂehrini ve orada oturanlar› yapt›klar› kötülükler
için, peygamberleri kovduklar›
ve onlara kötülüklerini ve i¤rençliklerini bildirmek üzere
gönderdi¤im kiﬂileri taﬂlad›klar› için ateﬂe verip yakt›m.
11 Ve onlar›n hepsini kovup
aralar›nda bir tek do¤ru insan
kalmad›¤› için, iﬂledikleri kötülükler ve i¤rençlikler
gözümün önünden saklans›n
diye, aralar›na gönderdi¤im
peygamberlerin ve azizlerin
kan› yerden onlara karﬂ› bana
seslenmesin diye, üzerlerine
ateﬂ gönderip onlar› yok ettim.
12 Ve iﬂledikleri kötülükler ve
i¤rençlikler yüzünden bu ülkenin ve bu halk›n üzerine çok
büyük felâketler getirdim.
13 Onlardan daha do¤ru oldu¤unuz için esirgenmiﬂ olan
ey sizler, sizleri iyileﬂtirmem
için ﬂimdi bana dönmeyecek
misiniz ve günahlar›n›zdan
tövbe edip do¤ru inanca dönmeyecek misiniz?
14 Evet, do¤rusu size derim ki
e¤er bana gelirseniz, sonsuz
yaﬂama kavuﬂursunuz. ‹ﬂte
merhamet elim size do¤ru
uzanm›ﬂt›r ve kim gelirse onu
kabul edece¤im; ve bana gelenlere ne mutlu!
15 ‹ﬂte, ben Tanr›’n›n O¤lu ‹sa
Mesih’im. Gö¤ü ve yeri ve bunlar›n içindeki her ﬂeyi ben yaratt›m. Baﬂlang›çtan beri Baba’yla
birlikteydim. Ben Baba’day›m
ve Baba bendedir; ve Baba ad›n› bende yüceltmiﬂtir.
16 Ben kendiminkilere geldim,
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ama onlar beni kabul etmedi.
Ve benim gelece¤imle ilgili
Kutsal Yaz›lar yerine gelmiﬂtir.
17 Ve beni kabul edenlerin
hepsine Tanr›’n›n o¤ullar› olma
hakk›n› verdim; ve ad›ma iman
edecek herkese de ayn› hakk›
verece¤im; çünkü iﬂte, fidyeyle
kurtuluﬂ benim arac›l›¤›mla
gelir ve Musa yasas› bende
tamamlan›r.
18 Ben dünyan›n ›ﬂ›¤› ve hayat›y›m. Ben, Alfa ve Omega’y›m,
baﬂlang›ç ve sonum.
19 Ve art›k bana kan dökerek
adak sunmayacaks›n›z; evet,
kurbanlar›n›z ve yak›lmal›k
adaklar›n›z sona erecektir; çünkü kurbanlar›n›z›n ve yak›lmal›k adaklar›n›z›n hiçbirini kabul
etmeyece¤im.
20 Ve kurban olarak bana k›r›k
bir yürek ve piﬂmanl›k duyan
bir ruh sunacaks›n›z. Ve Lamanl›lar bana olan inançlar›ndan
dolay› do¤ru inanca döndüklerinde bilmeden nas›l ateﬂ ve
Kutsal Ruh’la vaftiz olmuﬂlarsa, ayn› ﬂekilde k›r›k bir yürek
ve piﬂman bir ruhla bana geleni
ben de ateﬂ ve Kutsal Ruh’la
vaftiz edece¤im.
21 ‹ﬂte, ben dünyaya fidye ile
kurtuluﬂu getirmek ve dünyay›
günahtan kurtarmak için geldim.
22 Bu yüzden kim tövbe edip
küçük bir çocuk gibi bana
gelirse, onu kabul edece¤im;
çünkü Tanr›’n›n Krall›¤› böylelerinindir. ‹ﬂte, böyleleri için
can›m› verip onu tekrar geri
ald›m; bu yüzden, ey dünyan›n
uçlar› tövbe edin ve bana gelip
kurtulun.
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10. BÖLÜM
Ülkede saatlerce sessizlik olur —
Mesih’in sesi halk›n› t›pk› bir tavu¤un civcivlerini toplad›¤› gibi
toplayaca¤›n› vaad eder — Halk›n
do¤ru olan k›sm› korunmuﬂtur.
m.s. tahminen 34–35 y›llar›.
Ve ﬂimdi iﬂte, öyle oldu ki ülkedeki bütün herkes bu sözleri
duyup tan›k oldu. Ve bu sözlerden sonra ülkede saatlerce
sessizlik oldu.
2 Çünkü halk›n ﬂaﬂk›nl›¤› o
kadar büyüktü ki ölen akrabalar›n kayb›ndan dolay› a¤lay›p
s›zlanmay› b›rakt›lar; bu yüzden
bütün ülkede saatlerce süren
bir sessizlik oldu.
3 Ve öyle oldu ki halk yeniden
bir ses duydu; ve herkes sesi
iﬂitti ve ﬂunlar›n söylendi¤ine
tan›k oldu:
4 Ey Yakup’un soyundan gelen, evet, ‹srail Evi’nden olan
harap edilmiﬂ bu büyük ﬂehirlerin halk›, bir tavu¤un civcivlerini kanatlar› alt›na toplad›¤› gibi,
seni kaç kez toplay›p besledim.
5 Ve yine, civcivlerini kanatlar› alt›na toplayan bir tavuk gibi
sizleri kaç kez toplamak istedim, evet, ey düﬂen ‹srail Evi’nin halk›; evet, ey Yeruﬂalem’de
oturan ‹srail Evi’nin halk›, siz
de düﬂüp gittiniz; evet, civcivlerini toplayan bir tavuk gibi
sizleri toplamak istedim, ama
siz istemediniz.
6 Ey esirgedi¤im ‹srail Evi!
Yürekten tövbe eder ve bana
dönersen, civcivlerini kanatlar›
alt›na toplayan bir tavuk gibi
seni her seferinde toplayaca¤›m.
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7 Fakat yürekten tövbe edip
bana dönmezsen, ey ‹srail Evi,
atalar›nla yapt›¤›m antlaﬂma
yerine gelece¤i zamana kadar,
oturdu¤un yerler ›ss›z kalacak.
8 Ve ﬂimdi öyle oldu ki halk bu
sözleri duyduktan sonra, iﬂte
akrabalar›n› ve dostlar›n› yitirdi¤i için yeniden a¤lay›p s›zlanmaya baﬂlad›.
9 Ve öyle oldu ki üç gün böyle
geçti. Ve sabah oldu ve ülkenin
üzerinden karanl›k çekildi ve
yerin sars›lmas› durdu ve kayalar›n yar›lmas› durdu ve
korkunç inilti sesleri kesildi ve
gürültülü sesler yok oldu.
10 Ve yer yeniden birleﬂti ve
durdu; ve canlar› esirgenmiﬂ
olanlar›n yas›, a¤lay›p dövünmeleri son buldu; ve yaslar›
sevince ve yakt›klar› a¤›tlar
Fidye ile Kurtarac›lar›, Rab
‹sa Mesih’e ﬂükür ve övgüye
dönüﬂtü.
11 Ve peygamberlerin ﬂimdiye kadar söylemiﬂ olduklar›
Kutsal Yaz›lar yerine gelmiﬂti.
12 Ve kurtar›lanlar halk›n aras›ndaki daha do¤ru olanlard›;
ve peygamberleri taﬂlamay›p
kabul edenler bunlard›; ve azizlerin kan›n› dökmeyip esirgenmiﬂ olanlar bunlard›.
13 Ve onlar esirgendi ve yerin
dibine bat›r›l›p gömülmediler;
ve denizin derinliklerinde bo¤ulmad›lar; ve ateﬂle yak›lmad›lar; ne üzerlerine bir ﬂey düﬂtü
ne de ezilerek öldüler; ve hortuma yakalan›p götürülmediler;
ne karanl›ktan ne de buharl›
dumandan etkilendiler.
14 Ve ﬂimdi okuyan anlas›n;
elinde Kutsal Yaz›lar bulunan
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onlar› araﬂt›rs›n ve ateﬂle ve
dumanla ve kas›rgalarla ve
hortumlarla ve yerde aç›lan
yar›klar›n onlar› çekip yutmas›yla gelen bütün bu ölüm ve
y›k›m›n ve bütün bu olanlar›n
birçok kutsal peygamberin
etti¤i peygamberlikleri yerine
getirip getirmedi¤ini bak›p
görsün.
15 ‹ﬂte, size söylüyorum: Evet,
niceleri Mesih’in geliﬂinde bunlar›n olaca¤›na dair tan›kl›k etti
ve bunlara tan›kl›k ettikleri için
öldürüldüler.
16 Evet, peygamber Zenos bu
ﬂeyler hakk›nda tan›kl›k etti ve
Zenok da bunlardan söz etti;
çünkü onlar›n soyundan geriye
biz kald›¤›m›z için onlar özellikle bizim hakk›m›zda tan›kl›kta bulundular.
17 ‹ﬂte, atam›z Yakup da, Yusuf’un soyundan geriye kalanlar›n bir bölümü hakk›nda tan›kl›kta bulundu. Ve iﬂte, bizler
de Yusuf’un soyundan geri kalanlardan de¤il miyiz? Ve bizim
hakk›m›zda tan›kl›k eden bu
ﬂeyler atam›z Lehi’nin Yeruﬂalem’den getirmiﬂ oldu¤u pirinç
levhalarda yaz›l› de¤il mi?
18 Ve öyle oldu ki otuz dördüncü y›l›n sonlar›nda, iﬂte,
size gösterece¤im ki esirgenmiﬂ olan Nefi halk›na ve geçmiﬂte Lamanl› olarak an›l›p
esirgenmiﬂ olanlara çok büyük
lütuf gösterildi ve baﬂlar›na o
kadar büyük bereketler döküldü ki Mesih, gö¤e yükseldikten
az bir zaman sonra gerçekten
kendini onlara gösterdi —
19 Onlara bedenini gösterdi
ve onlara hizmet etti; ve onun
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hizmeti burada anlat›lacakt›r.
Bu yüzden sözlerime ﬂimdilik
son veriyorum.
Kalabal›k Bolluk ülkesinde bir
araya topland›¤› s›rada, ‹sa
Mesih, Nefi halk›na görünüp
onlara ö¤retti ve bu ﬂekilde onlara kendisini gösterdi.
11. Bölüm’ün baﬂ›ndan
26. Bölüm’ün sonuna kadar.

11. BÖLÜM
Baba, Sevgili O¤lu için tan›kl›kta
bulunur—Mesih görünerek kefaretini aç›klar — Halk O’nun ellerindeki, ayaklar›ndaki ve bö¤ründeki
yara izlerine dokunur — Hozana
diye hayk›r›rlar — Mesih onlara
vaftiz ﬂeklini ve usulünü aç›klar
— Çekiﬂme ruhu ﬂeytandand›r —
Mesih’in ö¤retisi ﬂudur: ‹nsanlar
inanmal› ve vaftiz olup Kutsal
Ruh’u almal›d›r. m.s. tahminen
34 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki Nefi halk›ndan büyük bir kalabal›k
Bolluk ülkesindeki tap›na¤›n
etraf›nda bir araya geldi; ve
herkes meydana gelmiﬂ olan
bu büyük ve ola¤anüstü de¤iﬂikli¤i hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla birbirlerine gösteriyordu.
2 Ve ayn› zamanda, aralar›nda ölümü ile ilgili olarak iﬂaret
verilmiﬂ olan bu ‹sa Mesih’ten
konuﬂuyorlard›.
3 Ve öyle oldu ki aralar›nda bu
ﬂekilde konuﬂuyorlarken sanki
gökten geliyormuﬂ gibi bir ses
duydular ve etraflar›na bak›nd›lar, çünkü duyduklar› sesi anla-

mad›lar; ve bu sert veya yüksek
bir ses de¤ildi; buna ra¤men,
ince bir ses olsa da duyanlar›n
yüreklerinin derinliklerine kadar o ﬂekilde delerek girdi ki
vücutlar›nda titremeyen bir
yer b›rakmad›; evet, ruhlar›n›n
derinliklerine girerek yüreklerini yakt›.
4 Ve öyle oldu ki sesi yine
duydular, ama anlamad›lar.
5 Ve sesi üçüncü kez yine iﬂittiklerinde, dinlemek için kulak
verdiler ve gözlerini sesin geldi¤i yöne çevirdiler; ve k›m›ldamadan sesin geldi¤i gö¤e
do¤ru bakt›lar.
6 Ve iﬂte, üçüncü kez duyduklar› sesi anlad›lar; ve onlara
ﬂöyle diyordu:
7 ‹ﬂte, Sevgili O¤lum, O’ndan
hoﬂnudum, ad›m› O’nda yücelttim — O’nu dinleyin!
8 Ve öyle oldu ki bu sözleri
anlad›klar›nda gözlerini tekrar gö¤e diktiler ve iﬂte, gökten
bir ‹nsan’›n indi¤ini gördüler;
ve beyaz bir kaftan giyinmiﬂti;
ve inip onlar›n ortas›nda
durdu; ve bütün kalabal›¤›n
gözleri O’nun üzerindeydi ve
birbirleriyle konuﬂmak için
a¤›zlar›n› bile açmaya cesaret
edemediler; ve bunun ne anlama geldi¤ini bilemediler, çünkü
kendilerine bir mele¤in göründü¤ünü sand›lar.
9 Ve öyle oldu ki O elini uzatt›
ve halka ﬂöyle diyerek konuﬂtu:
10 ‹ﬂte, ben peygamberlerin
dünyaya gelece¤ine dair tan›kl›k ettikleri ‹sa Mesih’im.
11 Ve iﬂte, ben dünyan›n ›ﬂ›¤› ve hayat›y›m; ve Baba’n›n
bana verdi¤i o ac› kâseden
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içtim ve dünyan›n günahlar›n›
üzerime alarak Baba’y› yücelttim; bunu yaparken baﬂlang›çtan beri Baba’n›n her iste¤ine
katland›m.
12 Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri
söyledi¤inde, bütün topluluk
yere kapand›; çünkü onlar,
Mesih’in gö¤e yükseliﬂinden
sonra kendisini onlara gösterece¤inin aralar›nda peygamberlik
edilmiﬂ oldu¤unu hat›rlad›lar.
13 Ve öyle oldu ki Rab onlara
ﬂöyle diyerek konuﬂtu:
14 Kalk›n, yan›ma gelin ve ellerinizi bö¤rüme koyun; ve ellerimdeki ve ayaklar›mdaki çivi
izlerini de yoklay›n; böylece
Benim ‹srail’in Tanr›s› ve bütün
dünyan›n Tanr›s› oldu¤umu ve
dünyan›n günahlar› için öldürülmüﬂ oldu¤umu bilin.
15 Ve öyle oldu ki topluluk gidip ellerini O’nun bö¤rüne
koydu ve ellerindeki ve ayaklar›ndaki çivi izlerine dokundu;
ve herkes birer birer ilerleyerek
bunu yapt›; ve kendi gözleriyle
görüp kendi elleriyle hissederek, O’nun peygamberler taraf›ndan yaz›lan ve gelece¤i bildirilen Kiﬂi oldu¤una kesinlikle
inan›p tan›kl›k ettiler.
16 Ve herkes gidip de kendi
gözleriyle tan›k olduktan sonra,
hepsi bir a¤›zdan ﬂöyle diyerek
hayk›rd›:
17 Hozana! Yücelerden yüce
Tanr›’n›n ad› kutlu olsun! Ve
‹sa’n›n ayaklar›na kapanarak
O’na secde ettiler.
18 Ve öyle oldu ki O, Nefi’ye
seslenerek (çünkü Nefi kalabal›¤›n içindeydi) öne do¤ru gelmesini emretti.
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19 Ve Nefi kalk›p öne do¤ru
yürüdü ve Rab’bin önünde e¤ilerek O’nun ayaklar›n› öptü.
20 Ve Rab, aya¤a kalkmas›n›
emretti. Ve Nefi aya¤a kalkarak
O’nun önünde durdu.
21 Ve Rab ona ﬂöyle dedi: Ben
tekrar gö¤e yükselece¤im zaman bu halk› vaftiz etmen için
sana yetki veriyorum.
22 Ve Rab, di¤erlerini de ça¤›rarak onlara da ayn› ﬂeyleri
söyledi ve onlara da vaftiz etme
yetkisini verdi. Ve onlara ﬂöyle
dedi: ﬁu ﬂekilde vaftiz edeceksiniz ve aran›zda hiçbir tart›ﬂma olmayacak.
23 Do¤rusu size derim ki sözleriniz sayesinde günahlar›ndan tövbe edip benim ad›mla
vaftiz olmak isteyen herkesi ﬂu
ﬂekilde vaftiz edeceksiniz: ‹ﬂte,
suya inip ayakta duracaks›n›z
ve benim ad›mla onlar› vaftiz
edeceksiniz.
24 Ve ﬂimdi iﬂte, söyleyece¤iniz
sözler ﬂunlard›r, onlar›n ad›n›
söyleyip ﬂöyle diyeceksiniz:
25 ‹sa Mesih’ten yetki alm›ﬂ
olarak, seni, Baba’n›n ve O¤ul’un ve Kutsal Ruh’un ad›yla
vaftiz ediyorum. Amin.
26 Ve ondan sonra da onlar›
tamamen suya bat›racaks›n›z
ve tekrar sudan d›ﬂar› ç›karacaks›n›z.
27 Ve bu ﬂekilde benim ad›mla
vaftiz edeceksiniz; çünkü iﬂte,
do¤rusu size derim ki Baba ve
O¤ul ve Kutsal Ruh birdir; ve
ben Baba’day›m ve Baba bendedir ve Baba ile ben biriz.
28 Ve size emretti¤im ﬂekilde
vaftiz edeceksiniz. Ve bundan
önce oldu¤u gibi art›k aran›zda
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hiçbir tart›ﬂma olmayacakt›r;
daha önce oldu¤u gibi ö¤retilerim üzerinde aran›zda hiçbir
tart›ﬂma olmayacakt›r.
29 Çünkü do¤rusu, do¤rusu
size derim ki içinde çekiﬂme
ruhu olan kiﬂi benden de¤ildir,
ancak çekiﬂmenin babas› olan
ﬂeytandand›r; ve ﬂeytan insanlar›n yüreklerini birbirlerine
karﬂ› öfkeyle çekiﬂmeleri için
k›ﬂk›rt›r.
30 ‹ﬂte insanlar›n yüreklerini
birbirlerine karﬂ› öfkelenmeleri
için k›ﬂk›rtmak benim ö¤retim
de¤ildir; benim ö¤retim bunlar›n b›rak›lmas›d›r.
31 ‹ﬂte do¤rusu, do¤rusu, size
derim ki ben size ö¤retimi bildirece¤im.
32 Ve bu benim ö¤retim olup,
Baba’n›n bana verdi¤i ö¤retidir;
ve ben Baba’ya tan›kl›k ederim,
Baba da bana tan›kl›k eder ve
Kutsal Ruh da Baba’ya ve bana
tan›kl›k eder; ve ben, Baba’n›n
her yerde bütün insanlara, tövbe ederek bana inanmalar›n›
emretti¤ine tan›kl›k ederim.
33 Ve bana inanarak vaftiz olan
kimse kurtulacakt›r; ve Tanr›’n›n Krall›¤›’n› miras alacak
olanlar onlard›r.
34 Ve bana inanmay›p vaftiz
olmayan ise hüküm giyecektir.
35 Do¤rusu, do¤rusu size derim ki bu benim ö¤retimdir ve
onun Baba’dan oldu¤una tan›kl›k ederim; ve bana inanan,
Baba’ya da inan›r; ve Baba da
ona benim hakk›mda tan›kl›k
eder, çünkü Baba onu ateﬂ ve
Kutsal Ruh’la ziyaret edecektir.
36 Ve Baba bu ﬂekilde benim
hakk›mda tan›kl›k edecektir
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ve Kutsal Ruh da ona Baba ve
benim hakk›mda tan›kl›k edecektir; çünkü Baba ve Ben ve
Kutsal Ruh biriz.
37 Ve yine size derim ki tövbe
edip küçük bir çocuk gibi olmal›
ve benim ad›mla vaftiz olmal›s›n›z, yoksa hiçbir ﬂekilde bu
ﬂeyleri elde edemezsiniz.
38 Ve yine size derim ki tövbe edip benim ad›mla vaftiz
olmal› ve küçük bir çocuk gibi
olmal›s›n›z, yoksa hiçbir ﬂekilde Tanr›’n›n Krall›¤›’n› miras
alamazs›n›z.
39 Do¤rusu, do¤rusu, size
derim ki benim ö¤retim budur
ve evini bunun üzerine kuran,
benim kayam›n üzerine kurmuﬂ olur ve cehennemin kap›lar› onlara karﬂ› zafer kazanamayacakt›r.
40 Ve bundan daha fazlas›n›
ya da daha eksi¤ini bildiren ve
onu benim ö¤retim diye kuran
kiﬂi kötüden gelir ve evini benim kayam›n üzerine de¤il de
kumlu bir temele kurmuﬂtur;
ve seller gelip rüzgarlar onlara
vurdu¤unda, böylelerini karﬂ›lamak için cehennemin kap›lar› aç›k duracakt›r.
41 Onun için bu halka gidin ve
söyledi¤im sözleri yeryüzünün
uçlar›na bildirin.
12. BÖLÜM
‹sa Onikiler’i ça¤›rarak onlara
yetki verir — Nefililer’e Da¤daki
Vaaz’a benzer bir konuﬂma yapar—Gerçek mutluluktan söz eder
— Ö¤retileri Musa yasas›n› aﬂar
ve onlardan daha büyük bir
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öncelik taﬂ›r — ‹nsanlara, O’nun
ve Babas›’n›n mükemmel oldu¤u
gibi mükemmel olmalar› emredilir — Matta 5 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.s.
tahminen 34 y›l›.
Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri
Nefi’ye ve ça¤r›lm›ﬂ olanlara
söyledi¤inde, (ﬂimdi ça¤r›lm›ﬂ
olanlar›n ve vaftiz etmek için
güç ve yetki alm›ﬂ olanlar›n
say›s› on ikiydi) ve iﬂte, elini
toplulu¤a do¤ru uzatt› ve
onlara ﬂöyle diyerek seslendi:
Aran›zdan size hizmet etmek
üzere ve hizmetkâr›n›z olmalar› için seçti¤im bu Onikiler’in
sözlerine kulak verecek olursan›z kutsanacaks›n›z; ve ben
onlara sizi suyla vaftiz etmeleri
için yetki verdim; ve siz suyla
vaftiz olduktan sonra, iﬂte, ben
de sizi ateﬂ ve Kutsal Ruh’la
vaftiz edece¤im; bu yüzden,
beni görüp tan›d›ktan sonra
bana inan›p vaftiz olursan›z
kutsanacaks›n›z!
2 Ve yine, beni gördü¤ünüze
ve beni tan›d›¤›n›za tan›kl›k
edece¤iniz zaman sizin sözlerinize inanacak olanlar ise daha
fazla kutsanacaklard›r. Evet,
sizin sözlerinize inan›p alçakgönüllülü¤ün derinliklerine
inerek vaftiz olacak olanlara
ne mutlu! Çünkü onlar ateﬂle
ve Kutsal Ruh’la ziyaret edilecekler ve günahlar›ndan ba¤›ﬂlanacaklard›r.
3 Evet, ne mutlu ruhta fakir
olup bana gelenlere, çünkü
Göklerin Krall›¤› onlar›nd›r.
4 Ve yine, ne mutlu yas tutan
herkese, çünkü onlar teselli
edilecekler.
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5 Ve ne mutlu yumuﬂak huylu
olanlara, çünkü onlar yeryüzünü
miras alacaklar.
6 Ve ne mutlu do¤rulu¤a
ac›k›p susayan herkese, çünkü
onlar Kutsal Ruh’la doyurulacaklar.
7 Ve ne mutlu merhametli
olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar.
8 Ve ne mutlu yüre¤i temiz
olan herkese, çünkü onlar Tanr›’y› görecekler.
9 Ve ne mutlu bar›ﬂt›r›c› herkese, çünkü onlara Tanr›’n›n
çocuklar› denilecek.
10 Ve ne mutlu benim ad›m
u¤runa zulüm gören herkese,
çünkü Göklerin Krall›¤› onlar›nd›r.
11 Ve benim u¤ruma insanlar
size sövüp zulmettikleri ve
yalan yere size karﬂ› her türlü
kötü sözü söyledikleri zaman
ne mutlu size!
12 Çünkü sizin sevinciniz
büyük olacak ve son derece
mutlu olacaks›n›z, çünkü cennetteki ödülünüz büyük olacakt›r; çünkü sizden önceki peygamberlere de böyle zulmettiler.
13 Do¤rusu, do¤rusu, size derim ki size yeryüzünün tuzu
olman›z› emrediyorum; ama
tuz tad›n› yitirirse, yeryüzü ne
ile tuzlanacak? Bu tuz art›k d›ﬂar› at›l›p insanlar›n ayaklar›
alt›nda ezilmekten baﬂka hiçbir
iﬂe yaramaz.
14 Do¤rusu, do¤rusu, size
derim ki size bu halk›n ›ﬂ›¤› olman›z› emrediyorum. Bir tepe
üzerine kurulan ﬂehir gizlenemez.
15 ‹ﬂte, insanlar bir mum
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yak›p onu tah›l ölçe¤inin alt›na
koyarlar m›? Hay›r, tersine onu
ﬂamdana koyarlar ki, evdeki
herkese ›ﬂ›k verir.
16 Bu yüzden ›ﬂ›¤›n›z bu halk›n
önünde öyle parlas›n ki, onlar
da iyi iﬂlerinizi görerek göklerde olan Baban›z› yüceltsinler.
17 Benim yasay› ya da peygamberleri y›kmaya geldi¤imi
sanmay›n. Ben y›kmaya de¤il,
ancak tamamlamaya geldim;
18 Çünkü do¤rusu size derim
ki yasadan bir harf ya da bir
nokta bile ç›kar›lmam›ﬂt›r; ancak bütün yasa bende tamamlanm›ﬂt›r.
19 Ve iﬂte, size Babam›n yasas›n› ve emirlerini bana inanas›n›z ve günahlar›n›zdan tövbe
ederek k›r›k bir yürek ve piﬂmanl›k duyan bir ruhla bana
gelesiniz diye verdim. ‹ﬂte,
emirler önünüzde duruyor ve
yasa da tamamland›.
20 Onun için bana gelin ve kurtulun; çünkü do¤rusu size derim ki size bu zamanda vermiﬂ
oldu¤um emirlerimi tutmazsan›z, hiçbir ﬂekilde Göklerin
Krall›¤›’na giremeyeceksiniz.
21 Eskilerin söylediklerini duydunuz ve önünüzde de yaz›l›
duruyor ki: Öldürmeyeceksin!
Ve öldüren herkes Tanr› yarg›s›n›n tehlikesine u¤rayacakt›r.
22 Fakat size derim ki kardeﬂine k›zan herkes O’nun yarg›s›n›n tehlikesine u¤rayacakt›r.
Ve kim kardeﬂine “Raka” derse, Meclis yarg›s›n›n tehlikesine u¤rayacakt›r. Ve kim: “Sen
aptals›n!” derse, cehennem ateﬂinin tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya
gelecektir.
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23 Bu yüzden, e¤er bana geleceksen ya da bana gelmeyi istiyorsan ve kardeﬂinin sana karﬂ›
bir ﬂeyi oldu¤unu hat›rlarsan—
24 Kardeﬂinin yan›na git ve
önce kardeﬂinle bar›ﬂ, ondan
sonra da tüm kalbinle bana gel
ki Ben de seni kabul edeyim.
25 Düﬂman›nla yolda beraberken çabuk anlaﬂ ki herhangi bir
zamanda seni yakalamas›n ve
sen de hapse at›lmayas›n.
26 Do¤rusu, do¤rusu, sana
derim ki son senineyi ödemeden oradan asla ç›kamazs›n. Ve
sen hapisteyken, bir senine bile
ödeyebilir misin? Do¤rusu, do¤rusu, sana derim ki: Hay›r!
27 ‹ﬂte, eskiden yaﬂayanlar
taraf›ndan: “Zina etmeyeceksin!” diye yaz›lm›ﬂt›r.
28 Fakat ben size derim ki bir
kad›na ﬂehvetle bakan herkes,
zaten yüre¤inde zina etmiﬂtir.
29 ‹ﬂte size bir emir veriyorum
ki bunlardan hiçbirinin yüreklerinize girmesine izin vermeyin;
30 Çünkü bu ﬂeylerden uzak
durup kendinizi inkâr etmeniz
ve çarm›h›n›z› yüklenmeniz,
cehenneme at›lman›zdan daha
iyidir.
31 “Kim kar›s›n› boﬂarsa ona
boﬂ ka¤›d› versin” diye yaz›lm›ﬂt›r.
32 Do¤rusu, do¤rusu, size derim ki kar›s›n› zinadan baﬂka
bir nedenle boﬂayan her adam,
onu zinaya itmiﬂ olur; ve boﬂanm›ﬂ bu kad›nla evlenen de
zina iﬂlemiﬂ olur.
33 Ve yine: “Yalan yere yemin
etmeyeceksin, ama Rab’be etti¤in yeminleri tutacaks›n” diye
yaz›l›d›r;
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34 Fakat do¤rusu, do¤rusu,
size derim ki hiçbir ﬂekilde yemin etmeyin; ne gök üzerine
yemin edin, çünkü oras› Tanr›’n›n taht›d›r;
35 Ne yer üzerine, çünkü oras›
O’nun ayaklar›n›n basama¤›d›r;
36 Ne de baﬂ›n›z›n üzerine,
çünkü bir tek saç telini siyah ya
da beyaz yapamazs›n.
37 Ancak sözünüz: “Evet, evet;
hay›r hay›r” olsun; çünkü bundan fazlas› kötüdür.
38 Ve iﬂte: “Göze göz ve diﬂe
diﬂ” diye yaz›lm›ﬂt›r.
39 Fakat size derim ki kötüye
karﬂ› direnmeyin; sa¤ yana¤›na
kim vurursa, ona öteki yana¤›n› da çevir.
40 Ve e¤er birisi seni mahkemeye verip gömle¤ini almak
isterse, ona aban› da b›rak.
41 Ve kim seni bir mil gitmeye
zorlarsa, onunla iki mil git.
42 Senden isteyene ver ve senden ödünç isteyeni geri çevirme.
43 Ve iﬂte: “Komﬂunu seveceksin ve düﬂman›ndan nefret edeceksin” diye de yaz›lm›ﬂt›r;
44 Fakat iﬂte, ben size derim
ki: Düﬂmanlar›n›z› sevin, size
lanet edenleri kutsay›n, sizden
nefret edenlere iyilik yap›n ve
sizi hor görüp kullananlar ve
size zulmedenler için dua edin;
45 Öyle ki Cennette olan Baban›z›n çocuklar› olas›n›z; çünkü
O, güneﬂini kötülerin ve iyilerin üzerine do¤durur.
46 Bu yüzden yasa alt›nda
olan, eskiden kalan her ﬂey
bende tamamland›.
47 Eski ﬂeyler geçti ve her ﬂey
yenilendi.
48 Bu yüzden, sizin benim gibi
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ya da Cennetteki Baban›z gibi
mükemmel olman›z› istiyorum.
13. BÖLÜM
‹sa, Nefililer’e Rab’bin Duas›n›
ö¤retir — Onlar cennette hazine
biriktirmelidir — Onikiler’e, hizmette bulunurken maddi konular›
düﬂünmemeleri emredilir — Matta 6 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.s. tahminen 34 y›l›.
Do¤rusu, do¤rusu, size derim
ki yoksullara sadaka vermenizi
dilerim; ama sadakalar›n›z›
insanlar taraf›ndan görülmek
için onlar›n gözü önünde vermemeye dikkat edin, yoksa
Cennetteki Baban›z’dan hiçbir
ödül alamazs›n›z.
2 Bu nedenle sadaka verece¤iniz zaman ikiyüzlülerin, insanlar›n övgüsünü kazanabilmek
için sinagoglarda ve sokaklarda
yapt›klar› gibi önünüzde borazan çald›rmay›n. Do¤rusu size
derim ki onlar ödüllerini ald›lar.
3 Fakat sen sadaka verdi¤in
zaman, sol elin sa¤ elinin ne
yapt›¤›n› bilmesin.
4 Öyle ki verdi¤in sadaka gizli
kals›n; ve gizlilikte gören Baban
seni aç›kça ödüllendirecektir.
5 Ve dua etti¤in zaman ikiyüzlüler gibi yapma; çünkü onlar
insanlar taraf›ndan görülmek
için sinagoglarda ve sokak köﬂelerinde durup dua etmesini
severler. Do¤rusu size derim ki
onlar ödüllerini ald›lar.
6 Fakat sen dua etti¤inde,
kendi odana çekil ve kap›n›
kapatt›ktan sonra gizlide olan
Babana dua et; ve gizlide olan›
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gören Baban seni aç›kça ödüllendirecektir.
7 Fakat sen dua etti¤inde puta
tapanlar gibi boﬂ sözler tekrarlay›p durma; çünkü onlar çok
konuﬂarak duyulacaklar›n› san›rlar.
8 Bu yüzden onlar gibi olmay›n, çünkü Baban›z nelere ihtiyac›n›z oldu¤unu siz O’ndan
dilemeden önce bilir.
9 Onun için siz ﬂöyle dua edin:
Cennetteki Babam›z, ad›n kutsans›n.
10 Cennette oldu¤u gibi, dünyada da senin iste¤in olsun.
11 Ve bize borçlu olanlar› ba¤›ﬂlad›¤›m›z gibi, sen de bizim
borçlar›m›z› ba¤›ﬂla.
12 Ve bizim ayart›lmam›za izin
verme, bizi kötüden kurtar.
13 Çünkü krall›k, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin.
14 Çünkü, e¤er siz insanlar›n
suçlar›n› ba¤›ﬂlarsan›z, Cennetteki Baban›z da sizi ba¤›ﬂlayacakt›r.
15 Fakat siz insanlar›n suçlar›n› ba¤›ﬂlamazsan›z, Baban›z
sizin suçlar›n›z› ba¤›ﬂlamayacakt›r.
16 Ayr›ca oruç tuttu¤unuz
zaman, iki yüzlüler gibi surat
asmay›n; çünkü onlar insanlara oruçlu görünmek için suratlar›n› asarlar. Do¤rusu size
derim ki onlar ödüllerini alm›ﬂlard›r.
17 Fakat sen oruç tuttu¤un zaman baﬂ›na ya¤ sürüp yüzünü
y›ka.
18 Öyle ki insanlara de¤il, gizlide olan Babana oruçlu görünesin; ve gizlide olan› gören Baban
da seni aç›kça ödüllendirecektir.
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19 Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin, burada
güve ve pas yiyip bozar; ve h›rs›zlar girip çalar.
20 Fakat kendinize cennette
hazineler biriktirin; orada ne
güve ne de pas onlar› yiyip bozar; ve h›rs›z girip çalamaz.
21 Çünkü hazineniz neredeyse,
yüre¤iniz de orada olacakt›r.
22 Bedenin ›ﬂ›¤› gözdür; bu
yüzden, gözün sa¤lamsa, bütün
bedenin ›ﬂ›kla dolu olacakt›r.
23 Ama gözün kötüyse, bütün
bedenin karanl›kla dolu olacakt›r. O halde, senin içindeki
›ﬂ›k karanl›k ise, ne korkunçtur
o karanl›k!
24 Hiç kimse iki efendiye
hizmet edemez; çünkü ya
birinden nefret edip di¤erini
sevecek ya da birine ba¤lanarak di¤erini hor görecektir.
Siz Tanr›’ya ve Mammon’a hizmet edemezsiniz.
25 Ve ﬂimdi, öyle oldu ki ‹sa
bu sözleri söyledikten sonra
seçmiﬂ oldu¤u Onikiler’e bak›p
onlara ﬂöyle dedi: Söyledi¤im
bu sözleri hat›rlay›n. Çünkü
iﬂte, sizler benim bu halka hizmet etmek üzere seçti¤im kiﬂilersiniz. Bu nedenle size diyorum: Hayat›n›z için ne yiyece¤iz
ya da ne içece¤iz diye, bedeniniz için de ne giyece¤iz diye
kayg›lanmay›n. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha
önemli de¤il mi?
26 Gökteki kuﬂlara bak›n; çünkü onlar ne eker, ne biçer, ne de
ambarlara biriktirirler; Cennetteki Baban›z yine de onlar› doyurur. Siz onlardan çok daha
de¤erli de¤il misiniz?
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27 ‹çinizden hanginiz kayg›lanmakla boyuna bir arﬂ›n ekleyebilir?
28 Ve giyecek konusunda neden kayg›lan›yorsunuz? K›r
zambaklar›n›n nas›l büyüdü¤üne bak›n; ne çal›ﬂ›rlar, ne de
iplik e¤irirler.
29 Ve yine size derim ki tüm
görkemine ra¤men Süleyman
bile bunlardan biri gibi giyinip
kuﬂanmam›ﬂt›.
30 Bu yüzden, bugün var
olup yar›n f›r›na at›lacak olan
k›r otunu böyle giydirip kuﬂatan Tanr›, iman›n›z az de¤ilse,
sizi de ayn› ﬂekilde giydirip
kuﬂatacakt›r.
31 Öyleyse, ne yiyece¤iz, ne
içece¤iz ya da ne giyece¤iz diyerek kayg›lanmay›n.
32 Çünkü Cennetteki Baban›z
bütün bunlara ihtiyac›n›z oldu¤unu bilir.
33 Fakat siz ilkönce Tanr›’n›n
Krall›¤›’n› ve O’nun do¤rulu¤unu aray›n ve bütün bu ﬂeyler
size verilecektir.
34 Dolay›s›yla yar›n için kayg›lanmay›n; çünkü yar›nki gün
kendisi için kayg›lanacakt›r. Her
günün derdi kendine yeter.
14. BÖLÜM
‹sa ﬂöyle emreder: Yarg›lamay›n,
Tanr›’dan isteyin, sahte peygamberlerden sak›n›n—Baba’n›n iste¤ini yerine getirenlere kurtuluﬂu
vaad eder — Matta 7 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa bu sözleri söyledikten sonra yine kala-
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bal›¤a döndü ve tekrar a¤z›n›
aç›p onlara ﬂöyle dedi: Do¤rusu,
do¤rusu, size derim, yarg›lamay›n ki yarg›lanmayas›n›z.
2 Çünkü hangi yarg› ile yarg›larsan›z onunla yarg›lanacaks›n›z; ve hangi ölçüyle ölçerseniz,
ayn› ölçüyle ölçüleceksiniz.
3 Ve sen neden kardeﬂinin
gözündeki çöpü görürsün de
kendi gözündeki merte¤i görmezlikten gelirsin?
4 Ya da nas›l olur da kardeﬂine:
“B›rak, gözündeki çöpü ç›karay›m” dersin? Ve iﬂte, mertek
kendi gözünde!
5 Seni ikiyüzlü, önce kendi
gözündeki merte¤i ç›kar; ve o
zaman kardeﬂinin gözündeki
çöpü ç›karmak için daha iyi
görürsün.
6 Kutsal olan› köpeklere vermeyin ve incilerinizi domuzlar›n önüne atmay›n, yoksa onlar›
ayaklar›n›n alt›nda çi¤nerler ve
geri dönüp sizi parçalarlar.
7 Dileyin ve size verilecektir;
aray›n ve bulacaks›n›z; kap›y›
çal›n ve size aç›lacakt›r.
8 Çünkü her dileyen al›r ve
arayan bulur; ve kap›y› çalana,
kap› aç›l›r.
9 Ya da içinizden hangi adam
o¤lu ekmek ister de, ona taﬂ
verir?
10 Ya da bal›k ister de, ona
y›lan verir?
11 O halde sizler kötü oldu¤unuz halde çocuklar›n›za iyi arma¤anlar vermeyi biliyorsan›z,
Cennetteki Baban›z kendisinden
dileyenlere çok daha iyi ﬂeyler
vermez mi?
12 Bu nedenle insanlar›n size
nas›l davranmas›n› istiyorsan›z,
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siz de onlara öyle davran›n;
çünkü yasa ve peygamberler
bunu söyler.
13 Dar kap›dan girin; çünkü
y›k›ma götüren kap› geniﬂ ve
yol enlidir; ve oradan girenler
çoktur.
14 Çünkü hayata götüren kap›
dar ve yol incedir; ve onu bulanlar azd›r.
15 Sahte peygamberlerden sak›n›n; onlar size koyun postu
içinde gelirler, ama içten y›rt›c›
kurtlard›r.
16 Onlar› meyvelerinden tan›yacaks›n›z. ‹nsanlar dikenlerden
üzüm ya da deve dikenlerinden incir toplarlar m›?
17 Ayn› ﬂekilde her iyi a¤aç iyi
meyve verir; fakat çürük a¤aç
kötü meyve verir.
18 ‹yi a¤aç kötü meyve veremez; çürük a¤aç da iyi meyve
vermez.
19 ‹yi meyve vermeyen her
a¤aç kesilip ateﬂe at›l›r.
20 Bu nedenle, onlar› meyvelerinden tan›yacaks›n›z.
21 Bana: “Rab, Rab!” diyen
herkes Göklerin Krall›¤›’na
girmeyecektir; ancak Cennetteki Babam’›n iste¤ini yerine
getiren girecektir.
22 O gün birçoklar› bana: “Rab,
Rab, biz senin ad›nla peygamberlik etmedik mi? Ve senin
ad›nla cinleri kovmad›k m›? Ve
senin ad›nla birçok harika iﬂler
yapmad›k m›?” diyecekler.
23 Ve o zaman, ben de onlara
aç›kça ﬂöyle diyece¤im: Ben sizi
hiç tan›mad›m; çekilin önümden, ey kötülük yapanlar!
24 Onun için, bu sözlerimi
duyup uygulayan kiﬂiyi, ben
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evini kaya üzerine kuran ak›ll›
bir adama benzetece¤im.
25 Ve ya¤mur ya¤d› ve seller
geldi; ve rüzgarlar esip o eve
çarpt›lar; ve ev y›k›lmad›, çünkü kaya üzerine kurulmuﬂtu.
26 Ve bu sözlerimi duyup da
uygulamayan herkes, evini kum
üzerine kuran aptal bir adama
benzer —
27 Ve ya¤mur ya¤d› ve seller
geldi; ve rüzgarlar esip o eve
çarpt›lar; ve ev y›k›ld› ve onun
y›k›l›ﬂ› büyük oldu.
15. BÖLÜM
‹sa, Musa yasas›n›n kendisinde tamamland›¤›n› bildirir — Nefililer
kendisinin Yeruﬂalem’de sözünü
etti¤i öteki koyunlard›r — Yeruﬂalem’deki Rab’bin halk› kötülüklerinden dolay› ‹srail’in da¤›lm›ﬂ
koyunlar›n› tan›mazlar. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki ‹sa
bu sözlerini bitirdikten sonra
gözlerini kalabal›¤›n üzerine
çevirerek onlara ﬂöyle dedi:
‹ﬂte, Babam’›n yan›na ç›kmadan önce size ö¤rettiklerimi
duydunuz; bu yüzden, bu
sözlerimi hat›rlay›p onlar› uygulayan› ben son günde yukar›
kald›raca¤›m.
2 Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri
söyledi¤inde aralar›nda hayrete kap›larak Musa yasas› ile
ilgili düﬂüncelerini merak edenler oldu¤unu gördü; çünkü onlar eski ﬂeylerin geçti¤ini ve
her ﬂeyin yenilendi¤i sözlerini
anlamam›ﬂlard›.
3 Ve ‹sa onlara ﬂöyle dedi: Size
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eski ﬂeyler geçti ve her ﬂey yenilendi, dedi¤ime ﬂaﬂmay›n.
4 ‹ﬂte, size derim ki Musa’ya
verilen yasa art›k tamamlanm›ﬂt›r.
5 ‹ﬂte yasay› veren benim ve
halk›m ‹srail ile antlaﬂma
yapan da benim; bu yüzden,
yasa bende tamamland›; çünkü
ben yasay› tamamlamak için
geldim; dolay›s›yla yasa sona
ermiﬂtir.
6 ‹ﬂte, ben peygamberlerin
söylediklerini geçersiz k›lm›yorum; çünkü bende tamamlanmam›ﬂ olanlar›n hepsi, do¤rusu
size derim ki, onlar›n hepsi
tamamlanacakt›r.
7 Ve eski ﬂeyler geçti dedi¤im
için ileride olacaklarla ilgili
söylenmiﬂ olanlar› da ortadan
kald›rm›yorum.
8 Çünkü iﬂte, halk›mla yapm›ﬂ
oldu¤um antlaﬂman›n hepsi tam
olarak yerine gelmemiﬂtir; fakat Musa’ya verilmiﬂ olan yasa
benimle sona ermiﬂtir.
9 ‹ﬂte yasa ve ›ﬂ›k benim. Bana
bak›p sonuna kadar dayan›rsan›z, yaﬂayacaks›n›z; çünkü sonuna kadar dayanana, ben sonsuz yaﬂam› verece¤im.
10 ‹ﬂte, size emirleri verdim;
bu yüzden emirlerimi tutun. Ve
yasa ve peygamberler budur;
çünkü onlar gerçekten bana
tan›kl›k ettiler.
11 Ve ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa
bu sözleri söyledikten sonra,
seçmiﬂ oldu¤u Onikiler’e ﬂöyle
dedi:
12 Sizler benim ö¤rencilerimsiniz ve Yusuf Evi’nin bir kal›nt›s› olan bu halka bir ›ﬂ›ks›n›z.
13 Ve iﬂte, buras› sizin miras›-
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n›z olan ülkedir ve Baba onu
size vermiﬂtir.
14 Ve Baba hiçbir zaman bunu
Yeruﬂalem’deki kardeﬂlerinize
söylememi emretmedi.
15 Hiçbir zaman da Baba bana,
ülkeden ç›kard›¤› ‹srail Evi’nin
öteki oymaklar›ndan kendilerine söz etmemi emretmedi.
16 Baba bana sadece ﬂunu onlara söylememi emretti:
17 Bu a¤›ldan olmayan baﬂka
koyunlar›m da var; onlar› da
getirmeliyim; ve onlar benim
sesimi iﬂitecekler ve tek sürü,
tek çoban olacak.
18 Ve ﬂimdi, onlar dik kafal›l›klar›ndan ve inançs›zl›klar›ndan
dolay› sözlerimi anlamad›lar;
bu yüzden Baba bana bu konuda kendilerine baﬂka bir ﬂey
söylemememi emretti.
19 Fakat do¤rusu, size derim
ki Baba bana ﬂunu emretti, ben
de size bildiriyorum: Siz onlar›n
kötülüklerinden dolay› aralar›ndan ayr›ld›n›z; bu yüzden sizi
tan›mamalar› kendi kötülüklerinden dolay›d›r.
20 Ve do¤rusu, size yine derim ki, Baba onlar›n aras›ndan
di¤er oymaklar› da ay›rm›ﬂt›r;
ve onlar›n di¤er oymaklardan
haberdar olmamalar› kötülüklerinden dolay›d›r.
21 Ve do¤rusu size derim ki,
iﬂte sizler: “Benim bu a¤›ldan
olmayan baﬂka koyunlar›m da
var; onlar› da getirmeliyim; ve
onlar benim sesimi iﬂitecekler
ve tek sürü, tek çoban olacak!”
dediklerimsiniz.
22 Ve onlar beni anlamad›lar;
çünkü bu sözünü ettiklerimin
Yahudi olmayan uluslar oldu-
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¤unu sand›lar; çünkü Yahudi
olmayan uluslar›n, onlar›n vaazlar›yla do¤ru inanca döndürüleceklerini anlamad›lar.
23 Ve ben, onlar benim sesimi
duyacaklar, dedi¤im zaman
beni anlamad›lar; ve Yahudi olmayan uluslar›n hiçbir zaman
benim sesimi duymayacaklar›n›, yani Kutsal Ruh’un arac›l›¤›
olmadan kendimi onlara göstermeyece¤imi anlamad›lar.
24 Fakat iﬂte, siz hem benim
sesimi iﬂittiniz hem de beni
gördünüz; ve sizler benim
koyunlar›ms›n›z ve Baba’n›n
bana verdiklerinin aras›nda
say›l›s›n›z.
16. BÖLÜM
‹sa, ‹srail’in baﬂka kay›p koyunlar›n› ziyaret edecektir—Son günlerde
Sevindirici Haber, Yahudi olmayan
uluslara ve daha sonra da ‹srail
Evi’ne gidecektir — Rab’bin halk›,
O’nun Sion’u tekrar getirece¤ini
kendi gözleriyle görecektir. m.s.
tahminen 34 y›l›.
Ve do¤rusu, do¤rusu size derim
ki bu ülkeden olmayan ve hizmet etmek üzere bulundu¤um
Yeruﬂalem ülkesinden ve o ülkenin çevresindeki hiçbir bölgeden olmayan baﬂka koyunlar›m
daha var.
2 Çünkü bu dediklerim henüz
benim sözümü iﬂitmediler ve
onlara kendimi hiç göstermedim.
3 Fakat ben, Baba’dan onlara
gitmek için emir ald›m ve böylece onlar benim sesimi duyacaklar ve koyunlar›m›n aras›nda

say›lacaklar; öyle ki tek bir sürü
ve tek bir çoban olacak; bu yüzden kendimi onlara göstermeye gidiyorum.
4 Ve ben gittikten sonra bu sözleri yazman›z› emrediyorum;
e¤er öyle olur da hizmetim s›ras›nda beni görmüﬂ ve benimle
birlikte bulunmuﬂ olan Yeruﬂalem’deki halk›m, sizin hakk›n›zda ve kendilerinin bilmedi¤i
di¤er kay›p oymaklar hakk›nda
Kutsal Ruh’un arac›l›¤›yla bilgi
almak için Baba’ya benim ad›mla sormazlarsa, sizin yazaca¤›n›z bu sözler saklan›p bir gün
Yahudi olmayan uluslara gösterilecek, öyle ki inançs›zl›klar›
yüzünden yeryüzünde da¤›t›lacak olan soylar›n›n kal›nt›s›,
Yahudi olmayan bütün uluslar›n sayesinde bir araya toplanabilsin veya Kurtar›c›lar› olan
beni tan›malar› sa¤lanabilsin.
5 Ve o zaman ben onlar› yeryüzünün dört bir taraf›ndan bir
araya toplayaca¤›m ve o zaman
Baba’n›n bütün ‹srail Evi halk›
ile yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay›
yerine getirece¤im.
6 Ve ne mutlu Yahudi olmayan
uluslara, çünkü onlar bana, ben
ve Baba hakk›nda kendilerine
tan›kl›k eden Kutsal Ruh’la ve
O’nun arac›l›¤›yla inan›yorlar.
7 ‹ﬂte onlar›n bana olan inançlar›ndan ve sizlerin inançs›zl›¤›ndan dolay›, Baba ﬂöyle diyor:
Ey ‹srail Evi, bu ﬂeylerin tamam›n›n Yahudi olmayan uluslara
bildirilmesi için gerçek son günlerde onlara gelecektir.
8 Fakat Yahudi olmayan uluslar›n aras›ndaki inanmayanlar›n
vay haline, diyor Baba — çünkü
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bu ülkeye gelip ‹srail Evi’nden
olan halk›m› da¤›tmalar›na ra¤men; ve ‹srail Evi’nden olan
halk›m aralar›ndan at›l›p onlar›n ayaklar› alt›nda çi¤nenmesine ra¤men;
9 Ve Baba’n›n Yahudi olmayan
uluslara merhametinden ve ayr›ca Baba’n›n ‹srail Evi’nden
olan halk›m›n üzerindeki yarg›lar›ndan dolay›, do¤rusu,
do¤rusu size derim ki bütün
bunlardan sonra ve ben, ‹srail
Evi’nden olan halk›m›n vurulmas›na ve ac›lar çekmesine ve
öldürülmesine ve aralar›ndan
at›lmalar›na ve onlar taraf›ndan
nefret edilmelerine ve onlar›n
aras›nda bir ›sl›k sesi ve bir
masal konusu olmalar›na neden olduktan sonra —
10 Ve Baba size ﬂöyle söylememi emrediyor: Yahudi olmayan
uluslar o gün benim Sevindirici
Haber’ime karﬂ› günah iﬂleyip
Sevindirici Haber’imin tamam›n› reddedecek olurlarsa ve yüreklerinin gururuyla kendilerini
bütün öbür uluslar›n ve dünyadaki bütün insanlar›n üzerinde
yüceltecek olurlarsa ve her çeﬂit yalanc›l›k, doland›r›c›l›k ve
ﬂeytanl›kla ve iki yüzlülü¤ün
her türlüsüyle, cinayetler ve rahiplik kurnazl›¤› ve cinsel ahlaks›zl›klar ve gizli i¤rençliklerle dolacak olurlarsa; ve bütün
bu ﬂeyleri yaparak, Sevindirici
Haber’imin tamam›n› reddedecek olurlarsa, Sevindirici Haber’imin tamam›n› onlar›n aras›ndan getirece¤im, diyor Baba.
11 Ve ey ‹srail Evi, o zaman
Ben, halk›mla yapm›ﬂ oldu¤um
antlaﬂmay› hat›rlayaca¤›m ve
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Sevindirici Haber’imi onlara
getirece¤im.
12 Ve ey ‹srail Evi, Yahudi olmayan uluslar›n senin üzerinde hiçbir gücü olmayaca¤›n›
sana gösterece¤im; ancak ey
‹srail Evi, seninle yapt›¤›m antlaﬂmay› hat›rlayaca¤›m ve sen
de benim Sevindirici Haber’imin tam bilgisine kavuﬂacaks›n.
13 Fakat ey ‹srail Evi, e¤er Yahudi olmayan uluslar tövbe
eder ve bana dönerlerse, diyor
Baba, iﬂte onlar halk›m›n aras›nda say›lacaklar.
14 Ve Ben, ‹srail Evi’nden
olan halk›m›n onlar›n aras›ndan geçmesine ve onlar› ayaklar› alt›nda çi¤nemelerine izin
vermeyece¤im, diyor Baba.
15 Fakat ey ‹srail Evi, e¤er onlar bana dönüp sesime kulak
vermezlerse, onlara izin verece¤im, evet, halk›m›n onlar›n
aras›ndan geçmesine ve onlar›
ayaklar› alt›nda çi¤nemelerine
izin verece¤im; ve onlar tad›n›
kaybedip at›lan ve halk›m›n
ayaklar› alt›nda çi¤nenmekten
baﬂka bir iﬂe yaramayan tuz gibi olacaklar, ey ‹srail Evi.
16 Do¤rusu, do¤rusu size derim ki Baba bu ülkeyi bu halka
miraslar› olarak vermemi emretti.
17 Ve o zaman ‹ﬂaya peygamberin söyledi¤i sözler yerine
gelecektir:
18 Bekçilerin, seslerini yükselterek hep bir a¤›zdan ﬂark›lar söyleyecekler; çünkü Rab’bin, Sion’u geri getirece¤ini
kendi gözleriyle görecekler.
19 Ey Yeruﬂalem harabeleri
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sevinçle coﬂun, hep bir a¤›zdan
ﬂark›lar söyleyin; çünkü Rab,
halk›n› teselli etti, Yeruﬂalem’i
fidye ile kurtard›.
20 Rab, bütün uluslar›n gözü
önünde kutsal kolunu s›vad›;
ve dünyan›n her ucu Tanr›’n›n
kurtar›ﬂ›n› görecek.

17. BÖLÜM
‹sa, sözlerini düﬂünüp anlamalar›
için halk› dua etmeye ça¤›r›r —
Onlar›n hastalar›n› iyileﬂtirir —
Yaz›lmas› mümkün olmayan bir
dille halk için dua eder — Melekler
onlar›n çocuklar›na hizmet ederler
ve onlar›n etraf› ateﬂle kuﬂat›l›r.
m.s. tahminen 34 y›l›.
‹ﬂte, ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa bu
sözleri söyledikten sonra tekrar
toplulu¤a do¤ru bak›p onlara:
“‹ﬂte, benim vaktim yaklaﬂt›!”
dedi.
2 Ben sizin güçsüz oldu¤unuzu ve Babam›n ﬂu an size söylememi emretti¤i bütün sözleri
anlayamad›¤›n›z› görüyorum.
3 Bu yüzden, evlerinize dönerek size söyledi¤im sözleri iyice düﬂünün ve Baba’dan benim
ad›mla anlama gücü isteyin ki
zihinlerinizi yar›na haz›rlayas›n›z ve ben size yine gelece¤im.
4 Ama ﬂimdi, Baba’n›n yan›na
gidiyorum ve ayr›ca kendimi
‹srail’in kay›p oymaklar›na gösterece¤im; çünkü onlar Baba’n›n gözünde kay›p de¤ildirler,
çünkü O onlar› nereye götürdü¤ünü bilir.
5 Ve öyle oldu ki ‹sa böyle
konuﬂtuktan sonra, gözleriyle

toplulu¤u baﬂtan aﬂa¤› süzdü
ve onlar›n gözyaﬂlar› içinde olduklar›n› ve sanki kendileriyle
biraz daha kalmas›n› istiyorlarm›ﬂ gibi gözlerini k›rpmadan
O’na bakt›klar›n› gördü.
6 Ve onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
size karﬂ› yüre¤im merhametle
dolu.
7 Aran›zda hasta biri var m›?
Onlar› buraya getirin. Kötürüm
veya kör veya topal veya sakat
veya cüzaml› veya eli aya¤›
kurumuﬂ veya sa¤›r veya herhangi bir derdi olan birisi var
m›? Onlar› buraya getirin ve
ben onlar› iyileﬂtirece¤im, çünkü size ac›yorum; yüre¤im
merhametle dolu.
8 Çünkü anl›yorum ki, Yeruﬂalem’deki kardeﬂlerinize yapm›ﬂ
olduklar›m› size de göstermemi
istiyorsunuz; çünkü sizi iyileﬂtirebilmem için yeterli inanc›n›z›n
oldu¤unu görüyorum.
9 Ve öyle oldu ki böyle konuﬂtuktan sonra, bütün topluluk,
hastalar› ve dertlileri ve kötürümleri ve kör olanlar› ve sa¤›rlar› ve bütün s›k›nt›da olanlar›
ile birlikte ilerledi; ve O, kendisine getirilen herkesi iyileﬂtirdi.
10 Ve onlar›n hepsi, hem iyileﬂenler hem de sa¤lam olanlar,
O’nun ayaklar›na kapanarak
O’na secde ettiler; ve kalabal›¤a
ra¤men O’na yaklaﬂabilenler
onun ayaklar›n› öptüler; öyle
ki gözyaﬂlar›yla onun ayaklar›n› y›kad›lar.
11 Ve öyle oldu ki O, küçük
çocuklar›n getirilmesini emretti.
12 Bunun üzerine onlar küçük
çocuklar›n› getirip O’nun etraf›nda yere oturttular ve ‹sa da

3. Nefi 17:13–25
onlar›n ortas›nda durdu; ve
topluluk, bütün çocuklar O’na
götürülünceye kadar yol açt›.
13 Ve öyle oldu ki onlar›n
hepsi getirildikten sonra, ve ‹sa
onlar›n ortas›nda duruyordu,
toplulu¤a yere diz çökmelerini
buyurdu.
14 Ve öyle oldu ki hepsi yere
diz çöktüklerinde, ‹sa içinden
inleyerek ﬂöyle dedi: Baba,
‹srail Evi’nden olan halk›n iﬂledi¤i kötülükler yüzünden çok
rahats›z›m.
15 Ve bu sözleri söyleyince
kendisi de yere diz çöktü; ve
iﬂte Baba’ya dua etti ve dua
etti¤i ﬂeyler yaz›lamaz; ve kalabal›ktan O’nu duyanlar buna
tan›kl›k etti.
16 Ve onlar ﬂöyle tan›kl›k
ettiler: ‹sa’n›n Baba’yla konuﬂurken gördü¤ümüz ve duydu¤umuz ﬂeyler kadar büyük
ve ola¤anüstü ﬂeyleri daha önce ne göz görmüﬂtür ne de kulak duymuﬂtur.
17 Ve ‹sa’n›n söyledi¤ini gördü¤ümüz ve duydu¤umuz ﬂeyler kadar büyük ve ola¤anüstü
ﬂeyleri hiçbir dil söyleyemez,
hiçbir insan yazamaz ve hiçbir
insan›n yüre¤i kavrayamaz; ve
O’nun Baba’ya bizim için dua
etti¤ini duydu¤umuz zaman
ruhlar›m›z› dolduran sevinci hiç
kimse anlayamaz.
18 Ve öyle oldu ki ‹sa, Baba’ya
dua etmeyi bitirdi¤i zaman
aya¤a kalkt›; ancak kalabal›¤›n
sevinci o kadar büyüktü ki
onlar yere serilmiﬂti.
19 Ve öyle oldu ki ‹sa onlara
seslenip aya¤a kalkmalar›n›
buyurdu.
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20 Ve onlar yerden kalkt›lar
ve ‹sa onlara ﬂöyle dedi:
‹nanc›n›zdan dolay› sizlere ne
mutlu! Ve ﬂimdi iﬂte, benim
sevincim tamd›r.
21 Ve bu sözleri söyledikten
sonra a¤lad› ve kalabal›k buna
tan›k oldu; ve onlar›n küçük
çocuklar›n› birer birer ald›, onlar› kutsad› ve Baba’ya onlar
için dua etti.
22 Ve bunu yapt›ktan sonra
yine a¤lad›.
23 Ve toplulu¤a seslenerek
onlara: “Küçük çocuklar›n›za
bak›n” dedi.
24 Ve onlar çocuklar›n› görmek için bakt›klar› s›rada gözlerini gö¤e do¤ru çevirdiler ve
göklerin aç›ld›¤›n› ve meleklerin
gökten sanki bir ateﬂin ortas›ndaym›ﬂ gibi indiklerini gördüler; ve melekler inip bu küçük
çocuklar›n etraf›nda topland›lar
ve küçük çocuklar›n etraf› ateﬂle
çevrildi; ve melekler onlara
hizmet ettiler.
25 Ve topluluk bunu görüp
duydu ve tan›kl›k etti; ve onlar
tan›kl›klar›n›n do¤ru oldu¤unu biliyorlar; çünkü herkes
bunlar› kendileri için görüp
duydu; ve onlar›n say›s› yaklaﬂ›k iki bin beﬂ yüz cand›; ve
onlar erkek, kad›n ve çocuklardan oluﬂuyordu.
18. BÖLÜM
‹sa, Nefililer’in aras›nda Rab’bin
Sofras›n› baﬂlat›r — Her zaman
onun ad›yla dua etmelerini emreder — Lay›k olmad›¤› halde onun
etinden yiyip kan›ndan içenler
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hüküm giyeceklerdir — Ö¤renci lere Kutsal Ruh’u verme yetkisi
verilir. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve öyle oldu ki ‹sa ö¤rencilerine
kendisine biraz ekmek ve ﬂarap
getirmelerini emretti.
2 Ve onlar ekmek ve ﬂarap almaya gittiklerinde, toplulu¤a
yere oturmalar›n› buyurdu.
3 Ve ö¤renciler ekmek ve
ﬂarapla geldiklerinde ekme¤i
ald›, onu bölüp kutsad›; ve yemelerini emrederek ö¤rencilere verdi.
4 Ve onlar yiyip doyduktan
sonra toplulu¤a da vermelerini
emretti.
5 Ve topluluk yiyip doyduktan sonra, ‹sa ö¤rencilerine
ﬂöyle dedi: ‹ﬂte aran›zdan birisi
atanacak ve ben ona ekme¤i
bölüp kutsamas› ve benim ad›ma inan›p benim ad›mla vaftiz
olacak olan Kilisemin halk›na
vermesi için yetki verece¤im.
6 Ve bu ekme¤i bölüp kutsad›¤›m ve onu size verdi¤im gibi,
siz de bunu her zaman aynen
benim yapt›¤›m gibi yapmaya
dikkat edeceksiniz.
7 Ve bunu, size gösterdi¤im
bedenimi hat›rlamak için yapacaks›n›z. Ve bu, Baba’ya
beni her zaman hat›rlad›¤›n›z›n bir tan›kl›¤› olacakt›r. Ve
e¤er beni her zaman hat›rlarsan›z, benim Ruhum da sizlerle
birlikte olacakt›r.
8 Ve öyle oldu ki bu sözleri
söyledikten sonra ö¤rencilerine
kâseden ﬂarap al›p içmelerini,
sonra da içsinler diye toplulu¤a da vermelerini emretti.
9 Ve öyle oldu ki onlar da öyle
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yapt›lar ve ﬂaraptan içerek
doydular; ve toplulu¤a verdiler, onlar da içip doydular.
10 Ve ö¤renciler bunu yapt›ktan sonra ‹sa onlara ﬂöyle dedi:
Bunu yapt›¤›n›z için size ne
mutlu! Çünkü bu, benim emirlerimin yerine getirilmesi demektir ve size verdi¤im emirlerimi
tutmaya istekli oldu¤unuzun
Baba’ya tan›kl›¤›d›r.
11 Ve siz tövbe edip benim
ad›mla vaftiz olanlara her zaman böyle yapacaks›n›z; ve
bunu sizin için döktü¤üm kan›m› hat›rlamak amac›yla yapacaks›n›z; böylelikle Baba’ya
beni her zaman hat›rlad›¤›n›za
dair tan›kl›k edeceksiniz. Ve
e¤er beni her zaman hat›rlarsan›z, benim Ruhum da sizinle
birlikte olacakt›r.
12 Ve bunlar› yapman›z için
size emir veriyorum. Ve e¤er
her zaman bunlar› yaparsan›z
size ne mutlu! Çünkü siz benim
kayam üzerine kurulusunuz.
13 Fakat aran›zda kim bunlardan daha fazlas›n› ya da eksi¤ini
yaparsa, onlar benim kayam›n
üzerine kurulmuﬂ olamaz; ancak kumdan bir temel üzerine
kurulmuﬂ olur; ve ya¤mur
ya¤›p seller geldi¤inde ve rüzgarlar esip onlara vurdu¤unda, onlar y›k›lacak ve cehennemin kap›lar› onlar› karﬂ›lamak
üzere aç›k bir ﬂekilde haz›r
bekleyecektir.
14 Bu yüzden, e¤er Baba’n›n
size vermemi emretti¤i emirlerimi yerine getirecek olursan›z,
size ne mutlu!
15 Do¤rusu, do¤rusu size derim ki uyan›k durup sürekli dua
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etmelisiniz ki ﬂeytan sizi ayart›p
tutsak olarak al›p götürmesin.
16 Ve ben nas›l sizin aran›zda
dua ettiysem, siz de tövbe edip
benim ad›mla vaftiz olan halk›m›n aras›nda, Kilisem’de öyle
dua edeceksiniz. ‹ﬂte ›ﬂ›k benim;
ben size örnek oldum.
17 Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri ö¤rencilerine söyledikten
sonra, yine kalabal›¤a dönüp
onlara ﬂöyle dedi:
18 ‹ﬂte do¤rusu, do¤rusu size
derim ki uyan›k durup sürekli
dua etmelisiniz ki ayart›lmayas›n›z; çünkü ﬂeytan sizi bu¤day
gibi elekten geçirmek için istiyor.
19 Bu yüzden, Baba’ya benim
ad›mla sürekli dua etmelisiniz.
20 Ve alaca¤›n›za inanarak,
benim ad›mla Baba’dan do¤ru
ne isterseniz isteyin, iﬂte size
verilecektir.
21 Ailelerinizin aras›nda Baba’ya her zaman benim ad›mla dua
edin ki eﬂleriniz ve çocuklar›n›z kutsans›n.
22 Ve iﬂte, s›k s›k bir araya
toplanacaks›n›z; ve bir araya
topland›¤›n›zda hiç kimsenin
aran›za gelmesini yasaklamayacaks›n›z; onlar›n aran›za
gelmesine izin vereceksiniz,
yasaklamayacaks›n›z.
23 Fakat onlar için dua edeceksiniz ve onlar› kovmayacaks›n›z; ve e¤er öyle olur
da size s›k s›k gelirlerse, onlar
için Baba’ya benim ad›mla dua
edeceksiniz.
24 Bu yüzden ›ﬂ›¤›n›z› havaya
kald›r›n ki dünyay› ayd›nlats›n.
‹ﬂte, sizin havaya kald›raca¤›n›z
›ﬂ›k benim—öyle ki benim yap-
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t›¤›m iﬂleri gördünüz. ‹ﬂte siz,
Baba’ya dua etti¤imi gördünüz
ve hepiniz tan›k oldunuz.
25 Ve size hiçbirinizin uzaklaﬂmamas›n›, ancak bana gelerek
dokunup görmenizi emretti¤imi
biliyorsunuz; siz de dünyaya
ayn›s›n› yapacaks›n›z; ve kim
bu emri dinlemezse, kendisini
günaha teﬂvik etmiﬂ olur.
26 Ve ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa bu
sözleri söyledi¤inde, gözlerini
yeniden seçmiﬂ oldu¤u ö¤rencilerine çevirerek onlara ﬂöyle
dedi:
27 ‹ﬂte do¤rusu, do¤rusu size
derim ki size bir emir daha
veriyorum ve ondan sonra da
Babama gidip bana vermiﬂ oldu¤u di¤er emirleri yerine getirmeliyim.
28 Ve ﬂimdi iﬂte, size verece¤im emir ﬂudur: Benim etimi
ve kan›m› kutsad›¤›n›z zaman,
lay›k olmayan hiç kimsenin
bile bile benim etimden ve kan›mdan yiyip içmesine izin
vermeyeceksiniz.
29 Çünkü lay›k olmadan kim
benim etimden yer ve kan›mdan içerse, ruhuna yarg› yiyip
içmiﬂ olur; bu yüzden, e¤er bir
kimsenin benim etimden yiyip
kan›mdan içmeye lay›k olmad›¤›n› bilirseniz, ona bunu
yasaklayacaks›n›z.
30 Yine de onu aran›zdan kovmayacaks›n›z; tersine ona hizmet edeceksiniz ve kendisi için
Baba’ya benim ad›mla dua edeceksiniz; ve öyle olur da tövbe
eder ve benim ad›mla vaftiz
olursa, o zaman onu kabul edip
kendisine benim etimden ve
kan›mdan vereceksiniz.
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31 Ama, e¤er o tövbe etmezse,
halk›m› yok etmemesi için halk›m›n aras›nda say›lmayacakt›r;
çünkü iﬂte ben koyunlar›m› bilirim ve onlar say›l›d›r.
32 Yine de onlar› sinagoglar›n›zdan ya da ibadet yerlerinizden kovmayacaks›n›z; çünkü
böylelerine hizmet etmeye devam edeceksiniz; çünkü bakars›n›z geri gelip tövbe ederler ve
yüreklerinin tüm içtenli¤iyle
bana gelirler, ben de onlar› iyileﬂtiririm; ve siz onlar› kurtuluﬂa getirmeye arac› olursunuz.
33 Bunun için size emir olarak
verdi¤im bu sözlere uyun ki
suçlu bulunmayas›n›z; çünkü
Baba’n›n suçlu buldu¤u kimsenin vay haline!
34 Ve size bu emirleri aran›zda ç›km›ﬂ olan anlaﬂmazl›klardan dolay› veriyorum. Ve e¤er
aran›zda hiçbir anlaﬂmazl›k ç›kmazsa, size ne mutlu!
35 Ve ﬂimdi ben, Baba’ya gidiyorum; çünkü sizin iyili¤iniz
için Baba’ya gitmem gerekiyor.
36 Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri
bitirdi¤i zaman, seçmiﬂ oldu¤u
ö¤rencilere birer birer eliyle
dokundu; ta ki hepsine dokununcaya kadar; ve onlara dokunurken onlara konuﬂtu.
37 Ve topluluk onun söyledi¤i
sözleri duymad›; bu yüzden tan›kl›k edemediler; ama ö¤renciler, O’nun kendilerine Kutsal
Ruh’u vermek için yetki verdi¤ine tan›kl›k ettiler. Ve ben size
daha sonra bu tan›kl›¤›n do¤ru
oldu¤unu gösterece¤im.
38 Ve öyle oldu ki ‹sa onlar›n
hepsine dokunduktan sonra, bir
bulut geldi ve kalabal›¤›n üzeri-
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ne gölgesi düﬂtü; öyle ki onlar
‹sa’y› göremediler.
39 Ve bulut onlar›n üzerindeyken, ‹sa aralar›ndan ayr›l›p
gö¤e ç›kt›. Ve ö¤renciler O’nun
yeniden gö¤e ç›kt›¤›n› görüp
tan›kl›k ettiler.
19. BÖLÜM
On iki ö¤renci halka hizmet eder
ve Kutsal Ruh için dua ederler —
Ö¤renciler vaftiz olarak Kutsal
Ruh’u ve meleklerin hizmetini al›rlar—‹sa yaz›lamayacak sözler söyleyerek dua eder — Bu Nefililer’in
çok büyük inanc› oldu¤unu söyler.
m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa gö¤e
yükseldikten sonra topluluk
da¤›l›p, her erkek kar›s›n› ve
çocuklar›n› alarak kendi evine
döndü.
2 Ve henüz hava kararmadan,
her tarafta, halk›n aras›nda,
toplulu¤un ‹sa’y› gördü¤üne,
onlara hizmet etti¤ine ve ertesi
gün kendisini tekrar toplulu¤a
gösterece¤ine dair bir haber
hemen yay›ld›.
3 Evet ve ‹sa ile ilgili haber
hatta bütün gece etrafa yay›ld›
ve haber o kadar çabuk yay›ld›
ki çok say›da, evet, çok büyük
bir kalabal›k, ertesi gün ‹sa’n›n
kendisini toplulu¤a gösterece¤i yerde olabilmek için bütün
gece çok çal›ﬂt›lar.
4 Ve öyle oldu ki ertesi gün
kalabal›k bir araya geldi¤i zaman, iﬂte, Nefi ile ölümden diriltmiﬂ oldu¤u ad› Timoteyus
olan kardeﬂi ve ayr›ca onun Yunus adl› o¤lu ve ayr›ca Matoni
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ve kardeﬂi Matoniha ve Kumen
ve Kumenonhi ve Yeremya ve
ﬁemnon ve Yunus ve Tsedekiya
ve ‹ﬂaya — ﬂimdi bunlar ‹sa’n›n
seçmiﬂ oldu¤u ö¤rencilerin
ad›yd› — ve öyle oldu ki onlar
ilerleyip toplulu¤un ortas›nda
durdular.
5 Ve iﬂte, topluluk çok büyük
oldu¤undan onlar› on iki bölüme ay›rmak zorunda kald›lar.
6 Ve Onikiler toplulu¤a ö¤rettiler; ve iﬂte, onlar› yere diz çöktürerek Baba’ya ‹sa’n›n ad›yla
dua etmelerini sa¤lad›lar.
7 Ve ö¤renciler de Baba’ya
‹sa’n›n ad›yla dua ettiler. Ve
öyle oldu ki aya¤a kalk›p halka
hizmet ettiler.
8 ‹sa’n›n söylemiﬂ oldu¤u ayn›
sözleri — ‹sa’n›n söyledi¤i sözlerden hiçbirini de¤iﬂtirmeden — ö¤rettikten sonra, iﬂte,
onlar tekrar diz çöktüler ve Baba’ya ‹sa’n›n ad›yla dua ettiler.
9 Ve onlar en çok istedikleri
ﬂey için dua ettiler; ve Kutsal
Ruh’un kendilerine verilmesini istediler.
10 Ve onlar bu ﬂekilde dua ettikten sonra suyun kenar›na indiler ve topluluk onlar› izledi.
11 Ve öyle oldu ki Nefi suya
inerek vaftiz oldu.
12 Ve sudan ç›kt›ktan sonra
vaftiz etmeye baﬂlad›. Ve ‹sa’n›n
seçmiﬂ oldu¤u herkesi vaftiz
etti.
13 Ve öyle oldu ki onlar›n hepsi
vaftiz olup sudan ç›kt›ktan
sonra, Kutsal Ruh üzerlerine
düﬂtü ve onlar Kutsal Ruh ve
ateﬂle doldular.
14 Ve iﬂte, onlar sanki ateﬂle sar›ld›lar ve bu ateﬂ gökten indi
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ve topluluk bunu görerek tan›kl›k etti; ve melekler gökten inerek onlara hizmet ettiler.
15 Ve öyle oldu ki melekler
ö¤rencilere hizmet ederken, iﬂte,
‹sa geldi ve ortalar›nda durarak onlara hizmet etti.
16 Ve öyle oldu ki toplulu¤a
seslenerek tekrar yere diz çökmelerini buyurdu ve ayn› zamanda ö¤rencilerine de yere
diz çökmelerini buyurdu.
17 Ve öyle oldu ki onlar›n hepsi
yere diz çöktüklerinde, ö¤rencilerine dua etmelerini buyurdu.
18 Ve iﬂte, onlar dua etmeye
baﬂlad›lar; ve ‹sa’y› Rableri ve
Tanr›lar› diye ça¤›rarak O’na
dua ettiler.
19 Ve öyle oldu ki ‹sa onlar›n
aras›ndan ayr›larak biraz uza¤a gitti ve yere kapanarak ﬂöyle dedi:
20 Baba, Kutsal Ruh’u bu seçti¤im kimselere verdi¤in için
sana ﬂükürler olsun; ve bana
olan inançlar›ndan dolay›, ben
onlar› dünyadan seçtim.
21 Baba, onlar›n sözlerine inanacak herkese Kutsal Ruh’u vermen için sana dua ediyorum.
22 Baba, onlar bana inand›klar› için sen onlara Kutsal Ruh’u
verdin; ve bana inand›klar›n›
görüyorsun, çünkü onlar› iﬂitiyorsun ki bana dua ediyorlar;
ve onlarla beraber oldu¤um
için bana dua ediyorlar.
23 Ve ﬂimdi Baba, sana onlar
için dua ediyorum, ayr›ca onlar›n sözlerine inanacak olan herkes için dua ediyorum ki, bana
inans›nlar ve Baba, senin bende
oldu¤un gibi, ben de onlarda
olay›m ki hepimiz bir olal›m.
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24 Ve öyle oldu ki ‹sa bu ﬂekilde Baba’ya dua ettikten sonra
ö¤rencilerinin yan›na geldi; ve
iﬂte, onlar aral›ks›z O’na dua
etmeye devam ediyorlard›; ve
çok fazla söz söylemiyorlard›;
çünkü nas›l dua edecekleri
kendilerine verilmiﬂti ve içleri
istekle doluydu.
25 Ve öyle oldu ki ‹sa, kendisine dua ederlerken onlar› kutsad› ve yüzü onlara gülümsedi
ve yüzünün ›ﬂ›¤› üzerlerinde
parlad›; ve iﬂte onlar da ‹sa’n›n
yüzü ve giysileri gibi bembeyazd›lar; ve iﬂte onlar›n beyazl›¤› bütün beyazl›klar› aﬂ›yordu,
evet, hatta yeryüzündeki hiçbir
ﬂey onlar›n beyazl›¤› kadar
beyaz olamazd›.
26 Ve ‹sa onlara : “Dua etmeye
devam edin” dedi; onlar yine
de dua etmeyi b›rakmad›lar.
27 Ve O, onlar›n yan›ndan
tekrar dönerek biraz uzaklaﬂt›
ve yere kapand›; ve Baba’ya
ﬂöyle diyerek yine dua etti:
28 Baba, inançlar›ndan dolay›
seçti¤im kimseleri paklad›¤›n
için sana ﬂükrederim ve onlar
için ve ayn› zamanda onlar›n
sözlerine inanacak olanlar için
dua ediyorum ki iman edenler
onlar›n sözlerine inanarak, onlar›n bende pakland›¤› gibi ayn›
ﬂekilde bende paklans›nlar.
29 Baba, sana dünya için de¤il,
inançlar›ndan dolay› dünyadan
bana vermiﬂ olduklar›n için dua
ediyorum ki onlar bende paklans›nlar; öyle ki Baba, senin
bende oldu¤un gibi, ben de onlarda olay›m ki hepimiz bir olal›m ve ben onlarda yüceleyim.
30 Ve ‹sa, bu sözleri söyledik-
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ten sonra tekrar ö¤rencilerin
yan›na geldi; ve iﬂte onlar sad›k
bir ﬂekilde sürekli olarak O’na
dua ediyorlard›; ve onlara yine
gülümsedi; ve iﬂte, onlar da
t›pk› ‹sa gibi bembeyazd›lar.
31 Ve öyle oldu ki O tekrar
biraz uzaklaﬂt› ve Baba’ya dua
etti.
32 Ve onun dua ederken söyledi¤i sözleri dil konuﬂamaz ve
onun dua ederken söyledi¤i
sözleri kimse yazamaz.
33 Ve kalabal›k duyup tan›kl›k etti; ve yürekleri aç›ld› ve
onun dua ederken söyledi¤i
sözleri yüreklerinde anlad›lar.
34 Fakat onun duas›n›n sözleri
o kadar büyük ve harikulâdeydi ki onlar› insan ne yazabilir
ne de söyleyebilir.
35 Ve öyle oldu ki ‹sa dua etmeyi bitirdikten sonra tekrar
ö¤rencilerin yan›na geldi ve
onlara ﬂöyle dedi: Ben bu kadar
büyük inanc› Yahudilerin aras›nda hiç görmedim; bu nedenle, onlar›n inançs›zl›klar›ndan
dolay› onlara bu kadar büyük
mucizeler gösteremedim.
36 Do¤rusu, size derim ki onlar›n aras›nda sizin gördü¤ünüz
kadar böyle büyük ﬂeyler gören
kimse olmad›; onlar sizin duydu¤unuz kadar büyük sözleri
de duymad›lar.
20. BÖLÜM
‹sa mucizevi bir ﬂekilde ekmek ve
ﬂarap sa¤lar ve Rab’bin Sofras›n›
kurar — Yakup’un soyundan geri
kalanlar Tanr›lar› Rab’bin bilgisine eriﬂecekler ve Amerika k›tas›n›
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miras alacaklard›r — ‹sa, Musa
gibi bir peygamberdir ve Nefililer
peygamberlerin çocuklar›d›r —
Rab’bin halk›ndan di¤erleri Yeruﬂalem’de toplanacakt›r. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve öyle oldu ki ‹sa toplulu¤a
ve ö¤rencilerine dua etmeyi
b›rakmalar›n› emretti. Ve yüreklerinden dua etmeyi b›rakmamalar›n› emretti.
2 Ve kalk›p ayakta durmalar›n› buyurdu. Ve onlar kalk›p
ayakta durdular.
3 Ve öyle oldu ki yine ekmek
bölüp onu kutsad› ve ö¤rencilerine yemeleri için verdi.
4 Ve onlar yedikten sonra ekmek bölüp toplulu¤a da¤›tmalar›n› emretti.
5 Ve ekme¤i toplulu¤a vermelerinden sonra, onlara içmeleri için ﬂarap verdi ve
ondan toplulu¤a da vermelerini emretti.
6 ﬁimdi ne ö¤renciler ne de
toplananlar yanlar›nda hiç ekmek ya da ﬂarap getirmemiﬂlerdi.
7 Fakat, gerçekten, onlara yemek için ekmek ve ayr›ca içmek
için ﬂarap verdi.
8 Ve onlara ﬂöyle dedi: Bu ekmekten yiyen, benim vücudumdan kendi ruhuna yemiﬂ
olur; ve bu ﬂaraptan içen, benim
kan›mdan kendi ruhuna içmiﬂ
olur; ve onun ruhu hiçbir zaman
ne ac›k›r, ne de susar; fakat
doymuﬂ olur.
9 ﬁimdi bütün topluluk yiyip
içtikten sonra, iﬂte Ruh ile doldular; ve onlar hep bir a¤›zdan
hayk›rarak hem görüp hem
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de iﬂitmiﬂ olduklar› ‹sa’y› yücelttiler.
10 Ve öyle oldu ki onlar›n
hepsi ‹sa’y› yücelttiklerinde, O
onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte ﬂimdi,
‹srail Evi’nin bir kal›nt›s› olan
bu halkla ilgili olarak Baba’n›n
bana vermiﬂ oldu¤u emri tamamlam›ﬂ oldum.
11 Hat›rlay›n, sizinle konuﬂurken demiﬂtim ki ‹ﬂaya’n›n
sözlerinin yerine gelece¤i zaman—iﬂte onlar yaz›l›, önünüzde duruyor; bu yüzden onlar›
araﬂt›r›n —
12 Ve do¤rusu, do¤rusu size
derim ki ‹ﬂaya’n›n sözleri yerine gelece¤i zaman, o zaman
Baba’n›n halk›yla yapt›¤› antlaﬂma da yerine gelmiﬂ olacakt›r, ey ‹srail Evi.
13 Ve o zaman yeryüzünün
her taraf›na da¤›t›lacak olanlardan geriye kalanlar, do¤udan ve
bat›dan, güneyden ve kuzeyden
toplanacaklar; ve kendilerini
fidye ile kurtaran Tanr›lar› Rab’bin bilgisine getirileceklerdir.
14 Ve Baba bana bu ülkeyi miras olarak size vermemi emretti.
15 Ve size derim ki e¤er Yahudi olmayan uluslar, halk›m›
da¤›tt›ktan sonra alacaklar›
nimetlerin ard›ndan tövbe etmezlerse —
16 O zaman Yakup Evi’nden
geriye kalm›ﬂ olan sizler onlar›n
aras›nda ilerleyeceksiniz; ve
say›ca çok kalabal›k olacak
olan onlar›n ortas›nda olacaks›n›z; ve onlar›n aras›nda orman
hayvanlar›n›n aras›ndaki bir
aslan gibi ve koyun sürülerinin
aras›ndaki genç bir aslan gibi
olacaks›n›z; o aslan ki, e¤er
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geçerse çi¤ner ve parçalar; ve
kurtaran olmaz.
17 Senin elin rakiplerinin üzerine kald›r›lacak ve bütün düﬂmanlar›n kesilip at›lacak.
18 Ve ben halk›m› harman yerine demetlerini toplayan bir
adam gibi toplayaca¤›m.
19 Çünkü Baba’n›n antlaﬂma
yapt›¤› halk›m›, evet, ben senin
boynuzunu demir yapaca¤›m
ve senin toynaklar›n› tunç yapaca¤›m. Ve sen çok halklar
ezeceksin; ve onlar›n kazanc›n›
Rab’be ve onlar›n mallar›n› bütün yeryüzünün Rabbi’ne adayaca¤›m. Ve iﬂte, bunu yapacak
olan benim.
20 Ve öyle olacak ki, diyor
Baba, benim adaletimin k›l›c› o
günde onlar›n üzerinde as›l›
duracak ve e¤er tövbe etmezlerse, onlar›n üzerine düﬂecek,
diyor Baba, evet, hatta bütün
Yahudi olmayan uluslar›n üzerine düﬂecek.
21 Ve öyle olacak ki ey ‹srail
Evi, Ben halk›m› yerleﬂtirece¤im.
22 Ve ‹ﬂte, atan›z Yakup ile
yapm›ﬂ oldu¤um antlaﬂmay›
yerine getirmek için, bu halk›
bu ülkeye yerleﬂtirece¤im; ve
buras› bir Yeni Yeruﬂalem olacak. Ve cennetin güçleri bu halk›n aras›nda olacak; evet, Ben
de sizin aran›zda olaca¤›m.
23 ‹ﬂte Ben, Musa’n›n sözünü
etti¤i ve ﬂöyle dedi¤i kiﬂiyim:
Tanr›n›z Rab sizin için kardeﬂlerinizin aras›ndan benim gibi
bir peygamber ç›karacak, onun
size söyleyece¤i her sözü dinleyeceksiniz. Ve öyle olacak ki
o peygamberi dinlemek isteme-
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yen her can halk›n aras›ndan
kovulacakt›r.
24 Do¤rusu, size derim ki,
evet, ve Samuel ve ondan sonra
gelip konuﬂmuﬂ olan peygamberlerin hepsi benim hakk›mda
tan›kl›k etmiﬂlerdir.
25 Ve iﬂte, sizler o peygamberlerin çocuklar›s›n›z; ve sizler
‹srail Evi’ndensiniz; ve sizler
Baba’n›n atalar›n›zla, ‹brahim’e
ﬂu sözleri söyleyerek yapm›ﬂ
oldu¤u antlaﬂmadans›n›z: Ve
senin soyunun arac›l›¤›yla
yeryüzündeki bütün sülaleler
kutsanacakt›r.
26 Baba, beni önce sizin için
kald›rd› ve beni her birinizi kötülüklerinizden döndürerek
sizi kutsamam için gönderdi;
ve bu, siz o antlaﬂman›n çocuklar› oldu¤unuz içindir —
27 Ve ey ‹srail Evi, siz kutsand›ktan sonra Baba, ‹brahim’e
ﬂöyle diyerek yapt›¤› antlaﬂmay›
yerine getirecektir: Yeryüzündeki bütün sülaleler senin soyunun arac›l›¤›yla kutsanacakt›r — benim arac›l›¤›mla Kutsal
Ruh, Yahudi olmayan uluslar›n üzerine dökülecek; Yahudi
olmayan uluslar›n üzerindeki
bu nimet halk›m› da¤›tmalar›
için onlar› herkesten daha güçlü k›lacakt›r.
28 Ve onlar bu ülkenin halk›
üzerinde bir kamç› olacaklard›r.
Ancak onlar benim Sevindirici
Haber’imin bütününü ald›ktan
sonra bana karﬂ› yüreklerini
sertleﬂtirirlerse, o zaman ben
onlar›n kötülüklerini tekrar
kendi baﬂlar›na indirece¤im,
diyor Baba.
29 Ve halk›m ile yapm›ﬂ oldu-
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¤um antlaﬂmay› hat›rlayaca¤›m;
ve bana uygun bir zamanda onlar› bir araya toplayaca¤›ma ve
atalar›n›n ülkesini yeniden miraslar› olarak onlara verece¤ime
dair onlarla bir antlaﬂma yapt›m; bu ülke Yeruﬂalem ülkesidir, sonsuza dek onlara vaadedilen diyard›r, diyor Baba.
30 Ve öyle olacak ki zaman
gelecek Sevindirici Haber’imin
bütünü onlara vaaz edilecek.
31 Ve onlar bana, benim Tanr›’n›n O¤lu, ‹sa Mesih oldu¤uma
inanacaklar ve Baba’ya benim
ad›mla dua edecekler.
32 O zaman onlar›n bekçileri
seslerini yükselterek, birlikte
ﬂark› söyleyecekler; çünkü kendi gözleriyle görecekler.
33 Sonra Baba onlar› tekrar bir
araya getirecek ve onlara Yeruﬂalem’i miras topraklar› olarak
verecektir.
34 O zaman onlar sevinçten
coﬂacaklar — Ey Yeruﬂalem harabeleri, birlikte ﬂark› söyleyin,
çünkü Baba halk›n› teselli etti,
Yeruﬂalem’i fidye ile kurtard›.
35 Baba bütün uluslar›n gözü
önünde kutsal kolunu s›vad›; ve
dünyan›n dört bir ucu Baba’n›n
kurtar›ﬂ›n› görecektir; ve Baba
ile ben biriz.
36 Ve o zaman yaz›lanlar yerine gelecektir: Uyan ey Sion,
gene uyan ve kuvvetini giy; ey
Yeruﬂalem, kutsal ﬂehir, güzel
giysilerini giy; çünkü senin içine sünnetsiz ve kirli insan art›k
girmeyecek.
37 Kalk, üzerindeki tozu silk;
otur, ey Yeruﬂalem; boynundaki ba¤dan çözül, ey Sion’un
tutsak k›z›.
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38 Çünkü Rab ﬂöyle diyor: Siz
kendinizi bir hiç u¤runa satt›n›z
ve para karﬂ›l›¤›nda olmadan
fidye ile kurtar›lacaks›n›z.
39 Do¤rusu, do¤rusu size derim ki halk›m benim ad›m› bilecek; evet, o gün onlar konuﬂan›n
ben oldu¤umu bilecekler.
40 Ve o zaman ﬂöyle diyecekler: Da¤lar üzerinde onlara
müjdeler getirenin ayaklar› ne
güzeldir, o müjdeci ki, bar›ﬂ ilan
ediyor, onlara iyi müjdeler getiriyor, kurtuluﬂ ilan ediyor;
Sion’a diyor: Tanr›n egemendir!
41 Ve o zaman ﬂu hayk›r›ﬂ
yükselecek: Gidin, gidin, ç›k›n
buradan, temiz olmayana dokunmay›n; onun ortas›ndan
ç›k›n gidin; Rab’bin kaplar›n›
taﬂ›yan sizler, temizlenin.
42 Çünkü aceleyle ç›kmayacaks›n›z ve kaçarak gitmeyeceksiniz; çünkü Rab önünüzden
gidecek ve ‹srail’in Tanr›s› sizi
arkan›zdan koruyacakt›r.
43 ‹ﬂte, hizmetkâr›m ak›ll›ca
davranacak; yüceltilecek, övülecek ve çok yüce olacak.
44 Nas›l ki, ço¤u sana ﬂaﬂt›lar — onun yüzü herhangi bir
insan›n›n yüzünden ve ﬂekli insan o¤ullar›n›n ﬂeklinden daha
çok bozulmuﬂtu —
45 Böylece birçok uluslar› serpecektir; krallar onun önünde
a¤›zlar›n› kapatacaklar; çünkü
onlar kendilerine anlat›lmam›ﬂ
olan› görecekler ve duymad›klar› ﬂeyleri düﬂünecekler.
46 Do¤rusu, do¤rusu size
derim ki ﬂüphesiz bütün bunlar Baba’n›n bana emretti¤i
ﬂekilde olacakt›r. O zaman Baba’n›n halk› ile yapm›ﬂ oldu¤u
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bu antlaﬂma yerine gelecektir;
ve o zaman halk›m tekrar Yeruﬂalem’de oturacak ve oras›
onlar›n miras ülkesi olacakt›r.
21. BÖLÜM
‹srail, Mormon Kitab› ortaya ç›kt›¤›nda toplanacakt›r — Yahudi
olmayan uluslar özgür bir halk
olarak Amerika k›tas›na yerleﬂeceklerdir—‹nan›p itaat ederlerse kurtulacaklard›r; yoksa kovulacaklar
ve yok edileceklerdir — ‹srail Yeni
Yeruﬂalem’i kuracak ve kay›p oymaklar geri dönecektir. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve do¤rusu size derim ki bunlar›n ne zaman yerine gelece¤ini bilmeniz için size bir iﬂaret
veriyorum — öyle ki halk›m›
uzun süren da¤›n›kl›¤›ndan
toplayaca¤›m, ey ‹srail Evi, ve
Sion’umu yeniden onlar›n aras›nda kuraca¤›m.
2 Ve iﬂte, size iﬂaret olarak
ﬂunu veriyorum — çünkü do¤rusu size derim ki Yahudi olmayan uluslar, Yakup Evi’nden
geriye kalan bu halk› ve onlar›n
elleriyle da¤›t›lacak olan bu halk›m› tan›yabilsin diye size bu
bildirdiklerim ve bundan sonra
kendi bildireceklerim ve Kutsal
Ruh’un gücüyle Baba’n›n size
verecekleri, Yahudi olmayan
uluslara bildirilece¤i zaman;
3 Do¤rusu, do¤rusu size
derim ki bunlar Baba’dan onlara bildirilece¤i ve Baba’dan
gelece¤i, onlardan size gelece¤i zaman;
4 Çünkü Baba’n›n hikmeti ki
onlar›n bu ülkeye yerleﬂmeleri

ve Baba’n›n gücüyle bu ülkede
özgür bir halk olarak yükselmeleri gerekir; öyle ki ey ‹srail Evi,
bu bilgiler onlardan sizin soyunuzun bir kal›nt›s›na ulaﬂabilsin
ve Baba’n›n halk›yla yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂma yerine gelsin.
5 Bu yüzden, bu iﬂler ve daha
sonra aran›zda yap›lacak olan
iﬂler, Yahudi olmayan uluslardan, kötülük yüzünden inançs›zl›¤a düﬂecek olan sizin soyunuza gelece¤i zaman;
6 Çünkü Baba’n›n, gücünü
Yahudi olmayan uluslara gösterebilmesi için, bu bilgilerin
Yahudi olmayan uluslardan gelmesi belirtilen ﬂekilde Baba’ya
uygun düﬂer; bu nedenle, e¤er
Yahudi olmayan uluslar yüreklerini sertleﬂtirmezlerse, tövbe
ederek bana gelebilir ve benim
ad›mla vaftiz olarak, benim
ö¤retimin gerçek noktalar›n›
ö¤renebilirler, böylece benim
halk›m›n aras›nda say›labilirler,
ey ‹srail Evi;
7 Ve bu ﬂeyler oldu¤unda, senin soyun bunlar› ö¤renmeye
baﬂlayacak — bu, onlara Baba’n›n ‹srail Evi’nden olan halk ile
yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay› yerine getirmek üzere ﬂimdiden
iﬂine baﬂlam›ﬂ oldu¤unu bilmeniz için bir iﬂaret olacakt›r.
8 Ve o gün geldi¤inde, öyle
olacak ki krallar a¤›zlar›n› kapatacaklar; çünkü onlar kendilerine anlat›lmam›ﬂ olan› görecekler ve duymad›klar› ﬂeyleri
düﬂünecekler.
9 Çünkü o gün Baba benim
u¤ruma onlar›n aras›nda büyük
ve harika bir iﬂ yapacak; ve
bir adam ç›k›p bunu onlara
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bildirmesine ra¤men, aralar›nda inanmayanlar olacak.
10 Fakat iﬂte, hizmetkâr›m›n
hayat› benim elimde olacakt›r;
bu nedenle, onlar›n yüzünden
yara alsa da, ona zarar veremeyecekler. Ama ben onu iyileﬂtirece¤im; çünkü ben onlara
kendi hikmetimin ﬂeytan›n kurnazl›¤›ndan daha üstün oldu¤unu gösterece¤im.
11 Bu yüzden, öyle olacak ki
kim, ‹sa Mesih olan benim sözlerime inanmazsa, Baba sözlerimi
onun arac›l›¤›yla Yahudi olmayan uluslara getirecek ve ona
Yahudi olmayan uluslara sözlerimi getirmesi için güç verecek
ki, (bu, Musa’n›n dedi¤i gibi olacakt›r) onlar antlaﬂmal› olan halk›m›n aras›ndan kovulacakt›r.
12 Ve Yakup’un bir kal›nt›s›
olan halk›m, Yahudi olmayan
uluslar›n aras›nda, evet, onlar›n
ortas›nda, orman hayvanlar›n›n
aras›ndaki bir aslan gibi, koyun
sürülerinin aras›ndaki genç bir
aslan gibi olacak; o aslan ki,
e¤er geçerse çi¤ner ve parçalar;
ve kurtaran olmaz.
13 Onlar›n elleri rakiplerinin
üzerine kald›r›lacak ve bütün
düﬂmanlar› kesilip at›lacakt›r.
14 Evet, e¤er tövbe etmezlerse,
Yahudi olmayan uluslar›n vay
haline; çünkü o gün öyle olacak
ki, diyor Baba: Atlar›n›z› aran›zdan söküp ataca¤›m ve savaﬂ
arabalar›n›z› yok edece¤im;
15 Ve memleketinin ﬂehirlerini söküp ataca¤›m ve bütün
kalelerini y›kaca¤›m;
16 Ve büyücülü¤ü ülkenden
söküp ataca¤›m ve art›k falc›lar›n olmayacak;
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17 Oyma putlar›n› ve dikili
taﬂlar›n› senin içinden söküp
ataca¤›m ve kendi ellerinin iﬂine art›k tap›nmayacaks›n.
18 Ve içinizdeki koruluklar›
kopar›p ataca¤›m; ayn› ﬂekilde
ﬂehirlerinizi de y›kaca¤›m.
19 Ve öyle olacak ki bütün
yalanlar ve aldatmacalar ve
k›skançl›klar ve kavgalar ve
rahiplik kurnazl›klar› ve cinsel
ahlaks›zl›klar ortadan kald›r›lacak.
20 Çünkü öyle olacak ki diyor
Baba: Ey ‹srail Evi, o gün tövbe
etmeyip Sevgili O¤luma gelmek
istemeyenleri ben halk›m›n aras›ndan söküp ataca¤›m.
21 Ve putperestlerden oldu¤u
gibi, onlardan da hiç benzerini
duymad›klar› bir ﬂekilde öfkemle öç alaca¤›m.
22 Fakat e¤er onlar tövbe edip
sözlerime kulak verirlerse ve
yüreklerini sertleﬂtirmezlerse
Kilisemi onlar›n aras›nda kuraca¤›m; ve onlar da antlaﬂmaya
girecekler ve miraslar› olmak
üzere bu ülkeyi vermiﬂ oldu¤um bu Yakup’un geri kalanlar› aras›nda say›lacaklard›r.
23 Ve onlar Yakup’un geri kalanlar› olan halk›ma ve ayr›ca
‹srail Evi’nden bu ülkeye gelecek olan herkese, Yeni Yeruﬂalem ad› verilecek olan bir ﬂehri
yapmalar› için yard›m edeceklerdir.
24 Ve ondan sonra bütün bu
ülke üzerinde da¤›t›lm›ﬂ olan
halk›ma, Yeni Yeruﬂalem’de
toplanmalar› için yard›m edeceklerdir.
25 Ve ondan sonra cennetin
gücü onlar›n aras›na inecek;
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ve ben de onlar›n ortas›nda
olaca¤›m.
26 Ve ondan sonra Baba’n›n
iﬂi o gün baﬂlayacak; yani bu
Sevindirici Haber bu halk›n
geri kalanlar›n›n aras›nda ö¤retilece¤i zaman baﬂlayacak.
Do¤rusu, size derim ki o gün
Baba’n›n iﬂi, da¤›lm›ﬂ olan bütün halk›m›n aras›nda, evet,
Baba’m›n Yeruﬂalem’den ç›kard›¤› kay›p oymaklar aras›nda
da baﬂlayacakt›r.
27 Evet, Baba’ya benim ad›mla dua ederek, bana gelebilmeleri için yolu haz›rlama iﬂine,
Baba, da¤›lm›ﬂ olan bütün halk›m›n aras›nda baﬂlayacakt›r.
28 Evet ve o zaman Baba, halk›n›n miraslar› olan ülkeye,
evlerine gelip toplanabilmeleri
için yolu haz›rlamak üzere,
bütün uluslar aras›nda iﬂe baﬂlayacakt›r.
29 Ve onlar bütün uluslardan
ç›kacaklar; acele ile ç›kmayacaklar ve kaçarak gitmeyecekler,
çünkü Ben onlar›n önünden
gidece¤im, diyor Rab, ve Ben
onlar›n artç›s› olaca¤›m.
22. BÖLÜM
Son günlerde Sion ve destekleri kurulacak ve ‹srail merhamet ve ﬂefkat içinde toplanacakt›r — Galip
geleceklerdir — ‹ﬂaya 54 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.s. tahminen 34 y›l›.
Ve o zaman yaz›lm›ﬂ olanlar
yerine gelecektir: Ezgiler söyle,
ey k›s›r, sen ki do¤urmad›n;
ezgiler söyle ve yüksek sesle
ça¤›r, sen ki do¤um sanc›s› çekmedin; çünkü terk edilmiﬂ kad›-

n›n çocuklar›, evli kad›n›n çocuklar›ndan çoktur, diyor Rab.
2 Çad›r›n›n yerini geniﬂlet ve
meskenlerinin eteklerini gersinler; esirgeme, iplerini uzat ve
kaz›klar›n› sa¤lamlaﬂt›r.
3 Çünkü sa¤a sola yay›lacaks›n; ve senin soyun Yahudi
olmayan uluslar› miras alacak
ve ›ss›z ﬂehirleri halk ile dolduracak.
4 Korkma, çünkü utanmayacaks›n ve ﬂaﬂ›rmayacaks›n; çünkü utand›r›lmayacaks›n; çünkü
gençli¤inin utanc›n› unutacaks›n ve gençli¤indeki rezaletleri
hat›rlamayacaks›n ve dullu¤unun utanc›n› da bir daha hat›rlamayacaks›n.
5 Çünkü senin yarat›c›n, senin
kocan, O’nun ad› Ordular›n
Rabbi’dir ve seni Fidye ile Kurtaran, ‹srail’in Kutsal›’d›r —
O’na bütün dünyan›n Tanr›s›
denilecektir.
6 Çünkü Rab, reddedildi¤in
zaman seni terk edilmiﬂ, ruhu
üzüntülü bir kad›n ve genç
han›m diye ça¤›rd›, diyor senin
Tanr›n.
7 Çünkü seni k›sa bir süre için
terk ettim, ama seni büyük merhametlerle toplayaca¤›m.
8 Biraz öfkeyle yüzümü senden bir an saklad›m, fakat sonsuz bir ﬂefkatle sana merhamet
edece¤im, diyor fidye ile seni
kurtaran Rab.
9 Çünkü bu, benim için Nuh
sular› gibidir; çünkü Nuh sular› yeryüzünü art›k örtmeyecek
diye nas›l ant içtiysem, sana
karﬂ› öfkelenmeyece¤im diye
öyle ant içtim.
10 Çünkü da¤lar gidecek ve
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tepeler kald›r›lacak, fakat iyili¤im senin üzerinden kalkmayacak ve benim bar›ﬂ›m›n
antlaﬂmas› yok olmayacak, diyor sana merhamet eden Rab.
11 Ey sen, kas›rgaya tutulmuﬂ
ve teselli bulamam›ﬂ düﬂkün,
iﬂte, güzel renkli harçlarla taﬂlar›n› yerine koyaca¤›m ve gök
yakutlarla temellerini ataca¤›m.
12 Ve pencerelerini akik taﬂ›ndan ve kap›lar›n› k›z›l yakuttan
ve bütün s›n›rlar›n› güzel taﬂlardan yapaca¤›m.
13 Ve bütün çocuklar›n Rab taraf›ndan ö¤retilecek; ve çocuklar›n›n huzuru büyük olacak.
14 Do¤rulukla pekiﬂeceksin;
eziyetten uzak olacaks›n, çünkü
korkmayacaks›n; ve terörden
uzak kalacaks›n, çünkü sana
yaklaﬂmayacak.
15 ‹ﬂte, onlar ﬂüphesiz sana
karﬂ› toplanacaklar; bu benden
gelmeyecek; sana karﬂ› kim
toplan›rsa senin iyili¤in için
düﬂecektir.
16 ‹ﬂte, ateﬂteki kömürleri üfleyen ve iﬂine göre aletler yapan demirciyi Ben yaratt›m; ve
harap etsin diye yak›p y›k›c›y›
da Ben yaratt›m.
17 Sana karﬂ› yap›lan hiçbir silah iﬂe yaramayacak; ve yarg›lamada sana hakaret eden her
dili suçlu ç›karacaks›n. Rab’bin
hizmetkârlar›n›n miras› budur
ve onlar›n do¤rulu¤u bendendir, diyor Rab.
23. BÖLÜM
‹sa, ‹ﬂaya’n›n sözlerini onaylar —
Halka, peygamberlerin yazd›klar›n›
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araﬂt›rmas›n› emreder — Lamanl›
Samuel’in, Diriliﬂ ile ilgili sözleri
onlar›n kay›tlar›na eklenir. m.s.
tahminen 34 y›l›.
Ve ﬂimdi, iﬂte, size derim ki
bunlar› araﬂt›rmal›s›n›z. Evet,
size bunlar› gayretle araﬂt›rman›z için bir emir veriyorum;
çünkü ‹ﬂaya’n›n söyledi¤i sözler büyüktür.
2 Çünkü o ﬂüphesiz ‹srail
Evi’nden olan halk›mla ilgili her
ﬂeyi söyledi; bu yüzden, Yahudi
olmayan uluslara da konuﬂmuﬂ
olmas› gerekir.
3 Ve onun söyledi¤i sözlere
göre söyledi¤i her ﬂey yerine
gelmiﬂtir ve gelecektir.
4 Bu yüzden sözlerime kulak
verip size söylediklerimi yaz›n;
ve onlar zaman› gelince ve
Baba’n›n iste¤ine göre Yahudi
olmayan uluslara ulaﬂacakt›r.
5 Ve sözlerimi dinleyen ve
tövbe edip vaftiz olan herkes
kurtulacakt›r. Peygamberlerin
yazd›klar›n› araﬂt›r›n; çünkü
bunlar hakk›nda tan›kl›k edenler çoktur.
6 Ve ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa bu
sözleri söyleyip onlar›n alm›ﬂ
oldu¤u bütün kutsal yaz›lar› onlara aç›klad›ktan sonra, onlara
yine ﬂöyle dedi: ‹ﬂte sizin elinizde olmayan baﬂka kutsal yaz›lar› da yazman›z› istiyorum.
7 Ve öyle oldu ki Nefi’ye: “Tuttu¤un kay›tlar› getir” dedi.
8 Ve Nefi, kay›tlar› getirip de
O’nun önüne koyunca, ‹sa onlara göz atarak ﬂöyle dedi:
9 Do¤rusu, size derim ki hizmetkâr›m Lamanl› Samuel’e,
Baba’n›n ad›n› Ben’de yüceltece-
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¤i gün, birçok azizin ölümden
dirilip birçoklar›na görünece¤i
ve onlara hizmet edece¤i hakk›nda bu halka tan›kl›k etmesini
emretmiﬂtim. Ve onlara: “Böyle
olmad› m›?” dedi.
10 Ve ö¤rencileri O’na cevap
vererek: “Evet, Rab, Samuel senin sözlerine göre peygamberlik
etti ve onlar›n hepsi de yerine
geldi” dediler.
11 Ve ‹sa onlara: “Birçok azizin dirilerek, birçoklar›na göründü¤ünü ve onlara hizmet
etti¤ini nas›l oldu da yazmad›n›z?” dedi.
12 Ve öyle oldu ki o zaman
Nefi, bunun yaz›lmam›ﬂ oldu¤unu hat›rlad›.
13 Ve öyle oldu ki ‹sa bunun
yaz›lmas›n› emretti; bu yüzden, ‹sa’n›n emretti¤i ﬂekilde
yaz›ld›.
14 Ve ﬂimdi öyle oldu ki ‹sa,
onlar›n yazd›¤› kutsal yaz›lar›n hepsini tek bir bütün olarak
aç›klad›ktan sonra, onlara kendilerine aç›klam›ﬂ oldu¤u bu
ﬂeyleri ö¤retmeleri için emir
verdi.
24. BÖLÜM
Rab’bin habercisi ‹kinci Geliﬂ için
yolu haz›rlayacak — Mesih yarg›
kürsüsünde oturacak — ‹srail’in
ondal›k ve ba¤›ﬂ ödemesi emredilir — Bir an›lma kitab› tutulur —
Malaki 3 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.s.
tahminen 34 y›l›.
Ve öyle oldu ki ‹sa onlara Baba’n›n Malaki’ye vermiﬂ olup
kendilerine söyleyece¤i sözleri
yazmalar›n› emretti. Ve öyle

oldu ki onlar yaz›ld›ktan sonra
da bunlar› aç›klad›. Ve onlara
söyledi¤i sözler ﬂunlard›, ﬂöyle
diyordu: Baba, Malaki’ye ﬂöyle
dedi: ‹ﬂte, habercimi gönderece¤im ve önümde yolu haz›rlayacak; ve arad›¤›n›z Rab kendi
tap›na¤›na ans›z›n gelecektir,
hatta hoﬂnut oldu¤unuz antlaﬂma habercisi; iﬂte O gelecektir,
diyor Ordular›n Rabbi.
2 Fakat O’nun gelece¤i güne
kim dayanabilir ve göründü¤ü
zaman kim durabilir? Çünkü O,
maden tasfiye edenin ateﬂi ve
ç›rp›c›n›n sabunu gibi olacak.
3 Ve gümüﬂ tasfiye eden ve
temizleyen adam gibi oturacak;
ve Levi o¤ullar›n› temiz k›lacak ve onlar› alt›n ve gümüﬂ
gibi tasfiye edecek; öyle ki onlar Rab’be do¤rulukla bir adak
sunabilecekler.
4 O zaman eski günlerde ve
geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi
Yahuda’n›n ve Yeruﬂalem’in
ada¤› Rab’be hoﬂ gelecek.
5 Ve yarg› için size yaklaﬂaca¤›m; ve büyücülere karﬂ› ve zina edenlere karﬂ› ve yalan yere
yemin edenlere karﬂ› ve ücretinde ücretliye, dul kad›nla öksüze zulüm edenlere karﬂ› ve yabanc›y› kovanlar›n ve Ben’den
korkmayanlara karﬂ› Ben tez
ﬂahit olaca¤›m, diyor Ordular›n Rabbi.
6 Çünkü Ben Rab’bim; Ben de¤iﬂmem; bundan ötürü siz, ey
Yakup o¤ullar› telef olmad›n›z.
7 Atalar›n›z›n günlerinden
beri kutsal törenlerimden sapt›n›z ve onlar› tutmad›n›z.
Bana dönün, Ben de size döneyim, diyor Ordular›n Rabbi.
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Fakat siz: “Ne ile dönelim?”
diyorsunuz.
8 ‹nsan Tanr›’y› soyar m›? Yine
de siz beni soydunuz. Fakat siz:
“Biz seni nas›l soyduk?” dersiniz. Ondal›klarda ve ba¤›ﬂlarda.
9 Siz bir lanetle lanetlendiniz;
çünkü siz, hem de bütün bu
ulus beni soydunuz.
10 Ondal›¤›n hepsini ambar
evine getirin de evimde yemek
olsun; ve beni ﬂimdi bununla
deneyin, diyor Ordular›n Rabbi,
göklerin pencerelerini size açmayacak m›y›m ve size yetecek
kadardan fazla üzerinize bereket dökmeyecek miyim?
11 Ve yiyip bitireni sizin iyili¤iniz için azarlayaca¤›m ve
topra¤›n›z›n ürününü bozmayacakt›r; ve tarlalar›n›zdaki asman›z da zaman›ndan önce
meyvesini dökmeyecek, diyor
Ordular›n Rabbi.
12 Ve bütün uluslar size bereketlenmiﬂ diyecekler; çünkü
hoﬂa gider bir memleket olacaks›n›z, diyor Ordular›n Rabbi.
13 Bana karﬂ› sözleriniz sert
oldu, diyor Rab. Yine de siz:
“Sana karﬂ› ne söyledik?” diyorsunuz.
14 Siz dediniz: Tanr›’ya hizmet
etmek boﬂunad›r; ve O’nun
kutsal törenlerini yerine getirmemizin ve Ordular›n Rabbi’nin önünde yas tutup yürümemizin ne yarar› oldu?
15 Ve ﬂimdi biz gururlulara
mutlu diyoruz; evet, kötülük
edenlerin de iﬂi ileriye gidiyor;
evet, Tanr›’y› deneyenler bile
kurtuluyorlar.
16 O zaman Rab’den korkanlar birbirleriyle söyleﬂtiler ve
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Rab kulak verip bunu iﬂitti; ve
Rab’den korkup ad›n› düﬂünenler için O’nun önünde bir
an›lma kitab› yaz›ld›.
17 Mücevherlerimi toplayaca¤›m günde, onlar benim olacaklar, diyor Ordular›n Rabbi;
ve bir adam kendisine hizmet
eden o¤lunu nas›l korursa, onlar› öyle koruyaca¤›m.
18 O zaman döneceksiniz
ve do¤ru ile kötü aras›nda ve
Tanr›’ya hizmet edenle O’na
hizmet etmeyen aras›nda ay›rt
edeceksiniz.
25. BÖLÜM
‹kinci Geliﬂ’te gururlular ve kötüler saman çöpü gibi yanacaklar —
‹lya, o büyük ve korkunç günden
önce dönecek — Malaki 4 ile karﬂ›laﬂt›r›n. m.s. tahminen 34 y›l›.
Çünkü iﬂte, f›r›n gibi yanacak
olan gün geliyor; ve bütün
gururlular, evet ve kötülük iﬂleyenlerin hepsi saman olacaklar; ve gelecek olan gün onlar›
yakacak, diyor Ordular›n Rabbi,
öyle ki, onlarda ne kök ne de
dal b›rakacak.
2 Fakat benim ad›mdan korkan
sizler için Do¤rulu¤un O¤lu
kanatlar›nda ﬂifa ile kalkacak;
ve ç›kacaks›n›z ve ah›rdaki buza¤›lar gibi büyüyeceksiniz.
3 Ve kötüleri ayaklar›n›z›n alt›na alacaks›n›z; çünkü bunu
yapaca¤›m günde onlar ayaklar›n›z›n tabanlar› alt›nda kül olacaklar, diyor Ordular›n Rabbi.
4 Hizmetkâr›m Musa’n›n
yasas›n›, kanunlar› ve hükümleriyle hat›rlay›n; o yasay› ki,
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Horeb’te bütün ‹srail için Ben
ona emrettim.
5 ‹ﬂte, Rab’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce, Ben
size ‹lya peygamberi gönderece¤im.
6 Ve o da babalar›n yüre¤ini
çocuklara ve çocuklar›n yüre¤ini de babalar›na döndürecektir; gelip de dünyay› lanetle
vurmayay›m diye.
26. BÖLÜM
‹sa baﬂtan sona kadar her ﬂeyi
aç›klar — Bebekler ve çocuklar yaz›lamayacak birçok ﬂeyi söylerler
— Mesih’in Kilisesi’nde olanlar›n
aralar›nda her ﬂey ortakt›r. m.s.
tahminen 34 y›l›.
Ve ﬂimdi, öyle oldu ki ‹sa bu
ﬂeyleri söyledikten sonra onlar› toplulu¤a aç›klayarak büyük
küçük her ﬂeyin yorumunu
yapt›.
2 Ve O ﬂöyle dedi: Baba, elinizde bulunmayan bu kutsal yaz›lar› size vermemi emretti; çünkü
onlar›n gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› O’nun hikmetidir.
3 Ve ‹sa, onlara baﬂlang›çtan
yüceli¤iyle gelece¤i zamana kadar olan her ﬂeyi aç›klad›; evet,
yeryüzünde meydana gelecek
olan her ﬂeyi, hatta maddesel
ö¤elerin k›zg›n bir s›cakl›kla
eriyerek yerin tomar gibi dürülece¤i ve göklerle yerin geçip
gidece¤i zamana kadar olacak
her ﬂeyi aç›klad›;
4 Ve hatta bütün halklar›n ve
bütün sülâlelerin ve bütün
uluslar›n ve dillerin, iyi veya
kötü, yapt›klar› iﬂlerden yarg›-

lanmak üzere Tanr›’n›n önünde duracaklar› o büyük ve son
güne kadar olup bitecek her
ﬂeyi aç›klad›.
5 E¤er onlar›n iﬂleri iyiyse
dirilerek sonsuz yaﬂama, kötüyse dirilerek lanete kavuﬂacaklard›r; dünya baﬂlamadan
önce var olan Mesih’teki merhamet, adalet ve kutsall›¤a
göre, birbirlerine paralel olarak, biri bir tarafa, di¤eri de
öbür tarafa gidecektir.
6 Ve ﬂimdi, bu kitapta ‹sa’n›n
gerçekten bu halka ö¤rettiklerinin yüzde biri bile yaz›lamaz.
7 Fakat iﬂte, O’nun bu halka
ö¤rettiklerinin daha fazlas›
Nefi Levhalar›’nda bulunmaktad›r.
8 Ve O’nun halka ö¤rettiklerinin küçük bir k›sm› olarak bunlar› yazd›m; ve ben, bunlar›
‹sa’n›n söyledi¤i sözlere göre,
Yahudi olmayan uluslardan
tekrar bu halka getirilmeleri
amac›yla yazd›m.
9 Ve onlar bunu alacaklar› zaman, inançlar›n›n denenmesi
için önce bunlar› almalar› uygundur ve öyle olur da bunlara
inan›rlarsa, o zaman kendilerine daha büyük ﬂeyler gösterilecektir.
10 Ve öyle olur da bunlara
inanmazlarsa, o zaman kendilerinden daha büyük ﬂeyler
esirgenerek cezaya u¤rat›lacaklard›r.
11 ‹ﬂte, Nefi Levhalar› üzerine
iﬂlenip yaz›lm›ﬂ olan sözlerin
hepsini yazmak üzereydim;
ancak Rab bunu yasaklay›p:
“Halk›m›n inanc›n› denemek
istiyorum” dedi.
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12 Bu yüzden, ben Mormon,
Rab’bin bana emrettiklerini
yaz›yorum. Ve ﬂimdi ben Mormon, sözlerime son vererek
yazmam emredilen sözleri yazmaya devam ediyorum.
13 Bu yüzden, Rab’bin gerçekten üç gün boyunca bu
halka ö¤retti¤ini anlaman›z›
isterim; ve ondan sonra da kendisini onlara s›k s›k gösterdi ve
s›k s›k ekmek bölerek, kutsay›p
onlara verdi.
14 Ve öyle oldu ki sözü edilmiﬂ olan toplulu¤un çocuklar›na ö¤retip onlara hizmet etti ve
onlar›n dillerini çözdü; onlar
da babalar›na büyük ve harikulade sözler söylediler, hatta bu
sözler O’nun halka aç›klad›¤›
sözlerden daha büyük sözlerdi;
ve ‹sa, konuﬂabilsinler diye onlar›n dillerini çözmüﬂtü.
15 Ve öyle oldu ki O gö¤e ç›kt›ktan sonra — kendisini onlara
ikinci kez gösterip Baba’n›n yan›na gittikten sonra, onlar›n
bütün hastalar›n› ve topallar›n›
iyileﬂtirdikten, körlerinin gözlerini, sa¤›rlar›n kulaklar›n› açt›ktan sonra ve hatta aralar›nda her
çeﬂit tedavi yapt›ktan ve ölmüﬂ
bir adam› dirilttikten ve gücünü
onlara göstererek Baba’n›n yan›na ç›kt›ktan sonra —
16 ‹ﬂte, öyle oldu ki ertesi
gün topluluk tekrar bir araya
gelerek bu çocuklar› hem görüp hem de duydu; evet, küçük
çocuklar bile a¤›zlar›n› aç›p
harikulade sözler söylediler;
ve söyledikleri sözlerin hiç
kimse taraf›ndan yaz›lmas›na
izin verilmedi.
17 Ve öyle oldu ki ‹sa’n›n
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seçmiﬂ oldu¤u ö¤renciler, ondan
sonra kendilerine gelenlerin
hepsini vaftiz edip onlara ö¤retmeye baﬂlad›lar; ve ‹sa’n›n
ad›nda vaftiz olan herkes
Kutsal Ruh ile doldu.
18 Ve onlar›n ço¤u yaz›lmas›
yasak olan, dille söylenilemez
ﬂeyleri görüp duydular.
19 Ve birbirlerine ö¤retip hizmet ederek ellerindeki her
ﬂeyi kendi aralar›nda paylaﬂt›lar; herkes birbirine karﬂ› adil
bir ﬂekilde davrand›.
20 Ve öyle oldu ki her ﬂeyi
‹sa’n›n kendilerine emretti¤i
ﬂekilde yapt›lar.
21 Ve ‹sa’n›n ad›yla vaftiz
olanlar, Mesih’in Kilisesi ad›n›
ald›lar.
27. BÖLÜM
‹sa, onlara Kilise’ye kendi ad›n›
vermelerini emreder — Görevi ve
kefaret amac›yla kurban oluﬂu,
O’nun Sevindirici Haber’ini oluﬂturur—‹nsanlar›n Kutsal Ruh’un
arac›l›¤›yla kutsallaﬂabilmeleri için
tövbe ederek vaftiz olmalar› emredilir — T›pk› ‹sa gibi olmal›d›rlar.
m.s. tahminen 34–35 y›llar›.
Ve öyle oldu ki ‹sa’n›n ö¤rencileri her yeri dolaﬂarak, hem
görüp hem de duymuﬂ olduklar› ﬂeyleri vaaz ediyorlar ve
‹sa’n›n ad›yla vaftiz ediyorlard›; öyle oldu ki ö¤renciler bir
araya toplanarak güçlü dua ve
oruçta birleﬂtiler.
2 Ve ‹sa yine kendini onlara
gösterdi; çünkü onlar, Baba’ya
O’nun ad›yla dua ediyorlard›;
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ve ‹sa gelerek onlar›n ortas›nda
durdu ve onlara ﬂöyle dedi: Size
ne vermemi istiyorsunuz?
3 Ve onlar da O’na: “Rab, bu
Kilise’ye ne ad verece¤imizi
bize bildirmeni istiyoruz; çünkü bu konuda halk›n aras›nda
tart›ﬂmalar ç›kt›” dediler.
4 Ve Rab onlara ﬂöyle dedi:
Do¤rusu, do¤rusu size derim
ki neden halk bunun için tart›ﬂ›p
söylenir?
5 Onlar Mesih’in ad›n›, yani benim ad›m› üzerinize almal›s›n›z
diyen kutsal yaz›lar› okumad›lar m›? Çünkü sizler son günde
bu adla ça¤r›lacaks›n›z.
6 Ve benim ad›m› üzerine al›p
sonuna kadar dayanan kiﬂi, son
günde kurtulacakt›r.
7 Bu yüzden her ne yaparsan›z
benim ad›mla yapacaks›n›z; o
halde Kilise’ye benim ad›m›
vereceksiniz ve Baba’ya benim
ad›mla dua edeceksiniz ki O da
Kilise’yi benim hat›r›m için
nimetlendirsin.
8 Ve nas›l olur da benim ad›m›
taﬂ›mayan, benim Kilisem olur?
Çünkü e¤er bir kilise Musa’n›n
ad›yla an›l›rsa, o zaman Musa’n›n kilisesi olur; ya da e¤er bir
adam›n ad›yla an›l›rsa, o zaman bir adam›n kilisesi olur;
ama benim ad›mla an›l›rsa, o
zaman benim Kilisem’dir, e¤er
onlar benim Sevindirici Haber’im üzerine kurulmuﬂlarsa!
9 Do¤rusu, size derim ki siz
benim Sevindirici Haber’im
üzerine kurulusunuz; bu yüzden her ne ad verirseniz, benim
ad›m› vermelisiniz; bu nedenle, e¤er Baba’ya Kilise için dua
ederseniz, e¤er benim ad›mla
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dua ederseniz, Baba sizi duyacakt›r;
10 Ve öyle olur da e¤er Kilise
benim Sevindirici Haber’im
üzerine kurulmuﬂsa, o zaman
Baba kendi iﬂlerini onda gösterecektir.
11 Fakat öyle olur da benim
Sevindirici Haber’im üzerine
de¤il de insanlar›n iﬂleri ya da
ﬂeytan›n iﬂleri üzerine kurulmuﬂsa, do¤rusu size derim ki
onlar iﬂlerinde bir süre sevinecekler ve k›sa bir süre sonra da
son gelince kesilerek ateﬂe at›lacaklard›r; oradan geriye
dönüﬂ yoktur.
12 Çünkü yapt›klar› iﬂler onlar› izleyecektir; çünkü onlar
iﬂlerinden dolay› kesileceklerdir; bu yüzden size söylemiﬂ
oldu¤um bu sözleri hat›rlay›n.
13 ‹ﬂte, size Sevindirici Haber’imi verdim ve size vermiﬂ oldu¤um Sevindirici Haber ﬂudur—
Ben dünyaya Babam›n iste¤ini
yapmak için geldim; çünkü beni
Babam gönderdi.
14 Ve Babam beni çarm›ha gerilmek için gönderdi ve çarm›ha gerildikten sonra da bütün
insanlar› kendime çekebileyim
diye; böylece Ben nas›l insanlar
taraf›ndan kald›r›ld›ysam, Baba
da ayn› ﬂekilde insanlar› kald›racak ve onlar benim önümde
durarak iyi ya da kötü olan iﬂlerine göre yarg›lanacaklard›r —
15 Ve Ben bu amaçla yukar›
kald›r›ld›m; bu yüzden, Baba’n›n gücüne göre bütün insanlar›
kendime çekece¤im ki onlar iﬂlerine göre yarg›lanabilsinler.
16 Ve öyle olacak ki tövbe edip
benim ad›mla vaftiz olan kimse
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dolu olacakt›r; ve e¤er sonuna
kadar dayan›rsa, iﬂte, dünyay›
yarg›lamak için duraca¤›m günde, Babam›n önünde o kimseyi
suçsuz sayaca¤›m.
17 Ve sonuna kadar dayanmayan kimse, ayn› zamanda kesilip ateﬂe at›lacak oland›r; Baba’n›n adaletinden dolay› oradan
art›k geriye dönmeleri mümkün
de¤ildir.
18 Ve O’nun insançocuklar›na
verdi¤i söz budur. Ve bu yüzden vermiﬂ oldu¤u sözü yerine
getirir ve O yalan söylemez;
her sözünü yerine getirir.
19 Ve temiz olmayan hiçbir
ﬂey O’nun Krall›¤›’na giremez; bu yüzden inand›klar› ve
bütün günahlar›ndan tövbe ettikleri ve sonuna kadar sad›k
kald›klar› için giysilerini benim
kan›mla y›kam›ﬂ olanlardan
baﬂka hiç kimse O’nun rahat›na kavuﬂamaz.
20 ﬁimdi emir ﬂudur: Ey dünyan›n dört bir yan›nda olanlar,
hepiniz tövbe ederek bana gelin
ve ad›mla vaftiz olun ki Kutsal
Ruh’u alarak kutsallaﬂ›n; böylece son günde önümde lekesiz
bir ﬂekilde duras›n›z.
21 Do¤rusu, do¤rusu size
derim ki benim Sevindirici Haber’im budur; ve siz benim Kilisemde ne yapman›z gerekti¤ini
biliyorsunuz; çünkü benim yapt›¤›m› gördü¤ünüz iﬂleri siz de
yapacaks›n›z; çünkü benim yapt›¤›m› gördü¤ünüz iﬂlerin ayn›s›n› siz de yapacaks›n›z;
22 Bu yüzden, e¤er bunlar› yaparsan›z, ne mutlu size; çünkü
son günde yukar› al›nacaks›n›z.
23 Yaz›lmas› yasak olanlar›n
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d›ﬂ›nda, gördüklerinizi ve duyduklar›n›z› yaz›n.
24 Daha önce olmuﬂ olanlar
nas›l yaz›ld›ysa, bu halk›n yapaca¤› iﬂleri de yaz›n.
25 Çünkü iﬂte, bu halk yaz›lm›ﬂ
ve yaz›lacak olan kitaplara göre
yarg›lanacakt›r; çünkü onlar›n
iﬂleri bu kitaplar›n arac›l›¤›yla
insanlara bildirilecektir.
26 Ve iﬂte, her ﬂey Baba taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r; bu yüzden,
dünya yaz›lacak olan kitaplara
göre yarg›lanacakt›r.
27 Ve biliniz ki size verece¤im
adil yarg›ya göre bu halk›n
yarg›çlar› olacaks›n›z. O halde,
nas›l insanlar olmal›s›n›z? Do¤rusu size derim ki benim gibi
olmal›s›n›z.
28 Ve ﬂimdi ben, Baba’n›n
yan›na gidiyorum. Ve do¤rusu
size derim ki benim ad›mla Baba’dan her ne dilerseniz, size
verilecektir.
29 Bu yüzden dileyin ve siz alacaks›n›z; kap›y› çal›n ve size aç›lacakt›r; çünkü isteyen alacak ve
kap›y› çalana kap› aç›lacakt›r.
30 Ve ﬂimdi, iﬂte, sizin için ve
ayr›ca bu kuﬂak için sevincim
büyük ve tamd›r; evet ve hatta
Baba ve tüm kutsal melekler de
sizin için ve bu kuﬂak için sevinmektedir; çünkü onlar›n hiçbiri
kaybolmam›ﬂt›r.
31 ‹ﬂte sizin anlaman›z› istiyorum; çünkü bu kuﬂaktan ﬂu an
sa¤ olanlar› kastediyorum ki
onlardan hiçbiri kaybolmam›ﬂt›r; ve onlardan dolay› sevincim tamd›r.
32 Fakat iﬂte, bu kuﬂaktan sonraki dördüncü kuﬂak için kederliyim; çünkü onlar mahvolan›n
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o¤lu gibi onun taraf›ndan tutsak
al›n›p götürüleceklerdir; çünkü onlar, beni gümüﬂe ve alt›na
ve güvenin yiyip bitirebilece¤i
ve h›rs›zlar›n girip çalabilece¤i
ﬂeylere satacaklard›r. Ve o gün
ben onlara gelip yapt›klar›n›
kendi baﬂlar›na indirece¤im.
33 Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri bitirdikten sonra ö¤rencilerine ﬂöyle dedi: Dar kap›dan
girin; çünkü yaﬂama götüren
kap› dar ve yol incedir ve onu
bulanlar azd›r; fakat ölüme götüren kap› geniﬂ, yol enlidir ve
hiçbir insan›n iﬂ yapamayaca¤›
gece gelinceye kadar oradan
geçenler çok olacakt›r.
28. BÖLÜM
Onikiler’den dokuzu öldüklerinde kendilerine Mesih’in Krall›¤›’nda bir miras verilmesini ister
ve bunun yap›laca¤›na dair kendilerine söz verilir — Üç Nefili,
‹sa’n›n yeniden geliﬂine kadar
dünyada kalabilmek için ölümü
yenme gücünü ister ve bu onlara
verilir — Gö¤e al›n›rlar ve söylenmesi yasak olan ﬂeyleri görürler;
onlar ﬂu an insanlar›n aras›nda
hizmet etmektedir. m.s. tahminen
34–35 y›llar›.
Ve öyle oldu ki ‹sa, bu sözleri
söyledi¤i zaman ö¤rencileriyle
birer birer konuﬂarak, onlara
ﬂöyle dedi: Ben, Baba’n›n yan›na gittikten sonra, benden dile¤iniz nedir?
2 Ve onlar›n üçü hariç, hepsi
konuﬂup: “Bir insan ömrü kadar
yaﬂad›ktan sonra, bizi ça¤›rd›¤›n görevin sona ermesini ve

senin yan›na, krall›¤›na çabucak gelmeyi istiyoruz” dediler.
3 Ve ‹sa onlara ﬂöyle dedi:
Bunu benden istedi¤iniz için
sizlere ne mutlu! Bunun için,
siz yetmiﬂ iki yaﬂ›n›z› doldurdu¤unuz zaman benim yan›ma,
krall›¤›ma geleceksiniz ve benimle dinleneceksiniz.
4 Ve onlarla konuﬂtuktan sonra üçlere dönerek onlara ﬂöyle
dedi: Baba’n›n yan›na ç›kt›ktan
sonra sizin için ne yapmam›
istersiniz?
5 Ve onlar yüreklerinde olandan dolay› üzgündüler; çünkü
yüreklerinin arzusunu O’na
söy1emeye cesaret edemediler.
6 Ve ‹sa onlara ﬂöyle dedi: ‹ﬂte,
ben sizin düﬂüncelerinizi biliyorum; ve siz, Yahudiler beni çarm›ha germeden önce hizmetim
s›ras›nda benimle birlikte olan
sevgili Yuhanna’n›n benden istedi¤ini istiyorsunuz.
7 Bu yüzden sizler daha çok
kutsanacaks›n›z, çünkü sizler
hiçbir zaman ölümü tatmay›p,
Baba’n›n insançocuklar› için yapaca¤› bütün iﬂleri görmek için,
hatta Baba’n›n iste¤ine göre her
ﬂey tamamlan›ncaya kadar, Ben
yüceli¤imle, cennetin güçleriyle
gelinceye kadar yaﬂayacaks›n›z.
8 Ve siz hiçbir zaman ölüm
ac›s› çekmeyeceksiniz; fakat ben
yüceli¤imle gelece¤im zaman,
göz aç›p kapay›ncaya kadar
ölümlülükten ölümsüzlü¤e de¤iﬂtirileceksiniz; ve o zaman
Babam›n Krall›¤›’nda kutsanacaks›n›z.
9 Ve yine, siz bedende yaﬂarken dünyan›n günahlar›ndan
baﬂka ac› ve keder çekmeyecek-
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siniz; ve bütün bunlar› benden
arzu etti¤iniz için yapaca¤›m,
çünkü dünya durdukça insanlar›n canlar›n› bana getirebilmeyi arzu ettiniz.
10 Ve bunun için sizin sevinciniz tam olacak ve sizler
Babam›n Krall›¤›’nda oturacaks›n›z; evet, Babam›n bana
tam bir sevinç verdi¤i gibi sizin sevinciniz de tam olacak ve
siz de benim gibi olacaks›n›z;
ve ben Baba gibiyim; ve Baba
ile ben biriz.
11 Ve Kutsal Ruh, Baba ile
bana tan›kl›k eder; ve Baba,
benden dolay› Kutsal Ruh’u insançocuklar›na verir.
12 Ve öyle oldu ki ‹sa bu sözleri
söyledikten sonra, dünyada
kalacak olan üçünün d›ﬂ›nda
her birine parma¤› ile dokundu
ve sonra da oradan ayr›ld›.
13 Ve iﬂte, gökler aç›larak onlar
gö¤e al›nd›lar ve söylenemeyecek ﬂeyler görüp duydular.
14 Ve onlara bunlar› söylemeleri yasakland›; kendilerine görüp duyduklar›n› söyleyecek
güç de verilmedi.
15 Ve bedenlerinde mi, yoksa
bedenlerinin d›ﬂ›nda m› olduklar›n› bilemediler; çünkü bu,
onlara görünümleri de¤iﬂmiﬂ
gibi geldi; öyle ki onlar bu etten oluﬂan bedenden ölümsüz
bir duruma de¤iﬂip Tanr›’ya ait
ﬂeyleri görebildiler.
16 Fakat öyle oldu ki onlar tekrar yeryüzünde ö¤rettiler; ancak
kendilerine cennette verilmiﬂ
olan emirden dolay› görüp duyduklar›n› ö¤retmediler.
17 Ve ﬂimdi, görünüﬂleri de¤iﬂti¤i günden sonra ölümlü mü
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yoksa ölümsüz mü olduklar›n›
bilmiyorum.
18 Fakat verilmiﬂ olan kay›tlara göre bildi¤im ﬂudur — onlar
ülkede dolaﬂt›lar ve bütün insanlara hizmet ettiler, vaazlar›na inanan herkesi Kilise’de
birleﬂtirdiler; onlar› vaftiz ettiler; ve vaftiz olanlar›n hepsi
Kutsal Ruh’u ald›.
19 Ve onlar, Kilise’ye ait olmayanlar taraf›ndan hapse at›ld›lar. Ve hapishaneler onlar› tutamad›, çünkü yar›l›p y›k›ld›lar.
20 Ve onlar› yerin içine att›lar;
fakat Tanr›’n›n sözüyle yeri
yard›lar, öyle ki O’nun gücüyle
topra¤›n derinliklerinden kurtuldular; ve bu yüzden onlar›
tutabilecek kadar derin çukurlar kazamad›lar.
21 Ve üç kere f›r›na at›ld›lar
ve hiçbir zarar görmediler.
22 Ve iki kere yabani hayvanlar›n inine at›ld›lar; ve iﬂte, onlar yavru kuzu ile oynayan bir
çocuk gibi hayvanlarla oynad›lar ve kendilerine hiçbir zarar
gelmedi.
23 Ve öyle oldu ki onlar bu
ﬂekilde Nefi halk›n›n aras›nda
ilerleyerek, ülkede bütün insanlara Mesih’in Sevindirici
Haber’ini vaaz ettiler; ve halk
Rab’be dönerek Mesih’in Kilisesi’nde birleﬂti; ve böylece bu
kuﬂaktan olan halk ‹sa’n›n
sözüne göre kutsanm›ﬂ oldu.
24 Ve ﬂimdi, ben Mormon, bir
süre için bu konudaki sözlerime son veriyorum.
25 ‹ﬂte, ben ölümü hiç tatmayacak olanlar›n adlar›n› yazacakt›m, fakat Rab yasaklad›;
bu yüzden adlar›n› yazm›yo-
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rum, çünkü onlar dünyadan
sakl›d›rlar.
26 Fakat iﬂte, ben onlar›
gördüm ve onlar bana yard›m
ettiler.
27 Ve iﬂte, onlar Yahudi olmayan uluslar›n aras›nda olacaklar ve Yahudi olmayan uluslar
onlar› tan›mayacakt›r.
28 Onlar Yahudiler’in aras›nda da bulunacaklar ve Yahudiler onlar› tan›mayacaklard›r.
29 Ve öyle olacak ki Rab, hikmetiyle uygun gördü¤ünde,
onlar ‹srail’in bütün da¤›lm›ﬂ
oymaklar›na ve bütün uluslara,
sülâlelere, dillere ve halklara
hizmet edecekler; ve isteklerinin yerine gelmesi için ve kendilerinde bulunan Tanr›’n›n
inand›r›c› gücüyle, onlar›n aras›ndan birçok can› ‹sa’ya getireceklerdir.
30 Ve onlar Tanr›’n›n melekleri
gibidir; ve e¤er Baba’ya ‹sa’n›n
ad›yla dua ederlerse, kendilerine iyi görünen herkese kendilerini gösterebilirler.
31 Bu yüzden, bütün insanlar›n ﬂüphesiz Mesih’in yarg› kürsüsü önünde duraca¤› büyük
gün gelmeden önce, onlar taraf›ndan büyük ve harikulade
iﬂler yap›lacakt›r.
32 Evet, hatta Yahudi olmayan uluslar›n aras›nda o yarg›
gününden önce, onlar taraf›ndan büyük ve harikulade bir iﬂ
yap›lacakt›r.
33 Ve e¤er elinizde Mesih’in
harikulade iﬂlerinin hepsini
anlatan bütün kutsal yaz›lar olsayd›, Mesih’in sözlerine göre
bunlar›n kesinlikle olaca¤›n›
bilirdiniz.
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34 Ve ‹sa’n›n ve ayr›ca O’nun
seçerek halk›n aras›na gönderdi¤i kimselerin sözlerine kulak
vermek istemeyenlerin vay
haline; çünkü ‹sa’n›n sözlerini
ve O’nun gönderdiklerinin
sözlerini kabul etmeyen, O’nu
kabul etmez; ve bu yüzden ‹sa
da onlar› son günde kabul
etmeyecektir.
35 Ve bu insanlar do¤mam›ﬂ
olsayd›, kendileri için daha iyi
olurdu. Çünkü siz kurtuluﬂ gelsin diye, insanlar›n ayaklar›
alt›nda ezilmiﬂ olan gücenmiﬂ
bir Tanr›’n›n adaletinden kurtulabilece¤inizi mi san›yorsunuz?
36 Ve ﬂimdi iﬂte ben, Rab’bin
seçmiﬂ olduklar›ndan söz ederken, evet, gö¤e al›nm›ﬂ olan bu
üç ö¤renciden söz ederken,
onlar›n ölümlülükten ar›narak
ölümsüzleﬂtirilip ölümsüzleﬂtirilmediklerini bilmiyorum
demiﬂtim.
37 Fakat iﬂte, ben bunu yazd›ktan sonra Rab’den sordum
ve O bana onlar›n vücutlar›nda
bir de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekti¤ini, yoksa ölümü tatmalar›
gerekti¤ini bildirdi.
38 Bu yüzden, onlar›n ölümü
tatmamalar› ve insanlar›n günahlar›n›n d›ﬂ›nda hiçbir ac› ve
keder çekmemeleri için vücutlar›nda bir de¤iﬂiklik yap›ld›.
39 ﬁimdi bu de¤iﬂiklik, son
günde yap›lacak de¤iﬂikle ayn›
de¤ildir; fakat onlarda öyle
bir de¤iﬂiklik yap›ld› ki ﬂeytan›n onlar›n üzerinde hiçbir
gücü olamaz; öyle ki ﬂeytan
onlar› ayartamaz; ve onlar bedenlerinde günahlar›ndan ar›narak kutsal oldular ve böylece
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dünyan›n güçleri onlar› etkileyemez.
40 Ve onlar Mesih’in yarg›
gününe kadar bu durumda kalacaklard›r; ve o gün onlar daha
büyük bir de¤iﬂiklik görecekler
ve bir daha ayr›lmadan Tanr›
ile birlikte sonsuza kadar cennetlerde yaﬂamak üzere Baba’n›n Krall›¤›’na al›nacaklard›r.
29. BÖLÜM
Mormon Kitab›’n›n gün ›ﬂ›¤›na
ç›k›ﬂ›, Rab’bin ‹srail’i toplay›p
antlaﬂmalar›n› yerine getirece¤inin bir iﬂaretidir — O’nun son
gün vahiylerini ve arma¤anlar›n›
kabul etmeyenler lanetleneceklerdir. m.s. tahminen 34–35 y›llar›.
Ve ﬂimdi iﬂte, size derim ki Rab
hikmetinde uygun gördü¤ü
zaman, bu sözler onun söyledi¤i ﬂekilde Yahudi olmayan
uluslara ulaﬂacakt›r; o zaman
siz, Baba’n›n, ‹srail çocuklar›n›n miraslar› olan ülkelere geri
getirilmeleriyle ilgili olarak onlarla yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂman›n ﬂimdiden yerine gelmeye
baﬂlad›¤›n› bilebilirsiniz.
2 Ve sizler kutsal peygamberler arac›l›¤›yla söylenmiﬂ olan
Rab’bin sözlerinin hepsinin yerine gelece¤ini bilebilirsiniz; ve
Rab’bin, ‹srail çocuklar›na geliﬂini geciktirdi¤ini söylemenize
gerek yoktur.
3 Ve söylenmiﬂ olan sözlerin
boﬂ oldu¤unu yüreklerinizden
geçirmenize gerek yoktur; çünkü iﬂte, Rab, ‹srail Evi’nden olan
halk› ile yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay› hat›rlayacakt›r.
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4 Ve siz bu sözlerin aran›za
geldi¤ini gördü¤ünüzde, iﬂte
o zaman Rab’bin yapt›klar›n›
daha fazla öfkeyle reddetmenize gerek kalmayacakt›r; çünkü
adaletinin k›l›c› O’nun sa¤ elinde bulunacak ve iﬂte, o gün, e¤er
siz O’nun yapt›klar›n› öfkeyle
reddedecek olursan›z, O da adalet k›l›c›yla sizi yakalayacakt›r.
5 Rab’bin yapt›klar›n› öfkeyle
reddedenin vay haline; evet,
Mesih’i ve O’nun iﬂlerini inkâr
edecek olan›n vay haline!
6 Evet, Rab’bin vahiylerini
inkâr ederek: “Rab art›k vahiy
yoluyla ya da peygamberlik
yoluyla ya da arma¤anlar yoluyla ya da diller yoluyla ya da
iyileﬂtirme yoluyla ya da Kutsal
Ruh’un gücüyle iﬂ görmüyor!”
diyenin vay haline.
7 Evet ve o gün kazanç sa¤lamak için, ‹sa Mesih taraf›ndan
hiçbir mucizenin yap›lamayaca¤›n› söyleyenin vay haline! Çünkü bunu yapan y›k›m›n o¤lu
gibi olacakt›r; çünkü Mesih’in
sözüne göre, o kiﬂi için hiç merhamet yoktu.
8 Evet ve sizin art›k Yahudilere ya da ‹srail Evi’nden geride
kalanlar›n hiçbirine k›z›p ›sl›k
çalman›za, onlar› reddetmenize
ve onlarla alay etmenize gerek
kalmayacakt›r; çünkü iﬂte, Rab
onlarla yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmas›n› hat›rlar ve onlara yemin
etti¤i ﬂekilde davranacakt›r.
9 Bu yüzden Rab, ‹srail Evi ile
yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay› yerine getirece¤i zaman adaletini
göstermesin diye O’nun sa¤
elini sola çevirebilece¤inizi sanman›za gerek yoktur.
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3. Nefi 30:1–4. Nefi 1:4
30. BÖLÜM

Son günlerdeki Yahudi olmayan
uluslara tövbe etmeleri ve Mesih’e
gelerek ‹srail Evi ile birlikte say›lmalar› emredilir. m.s. tahminen
34–35 y›llar›.
Ey Yahudi olmayan uluslar kulak verin ve Yaﬂayan Tanr›’n›n
O¤lu ‹sa Mesih’in sizinle ilgili
olarak söylememi emretti¤i
sözlerini dinleyin; çünkü iﬂte
O, bana ﬂöyle söyleyip yazmam› emretti:
2 Ey bütün Yahudi olmayan
uluslar, kötü yollar›n›zdan

dönün; ve kötü iﬂlerinizden,
yalanlar›n›zdan ve hilelerinizden ve fahiﬂeliklerinizden ve
gizli i¤rençliklerinizden ve putperestliklerinizden ve cinayetlerinizden ve rahiplik kurnazl›klar›n›zdan ve k›skançl›klar›n›zdan ve sürtüﬂmelerinizden
ve bütün kötülüklerinizden ve
i¤rençliklerinizden tövbe edin
ve bana gelerek benim ad›mla
vaftiz olun; böylece günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlanabilir ve Kutsal
Ruh’la dolabilirsiniz; böylece
‹srail Evi’nden olan halk›m ile
birlikte say›labilirsiniz.

Dördüncü Nefi
‹SA MES‹H’‹N Ö⁄RENC‹LER‹NDEN B‹R‹ OLAN
NEF‹’N‹N O⁄LU NEF‹’N‹N K‹TABI

Nefi’nin kay›tlar›na göre Nefi halk›n›n tarihçesi.
Nefililer’in ve Lamanl›lar’›n hepsi
Rab’be dönerler — Her ﬂeyleri ortakt›r, mucizeler gerçekleﬂtirirler ve
ülkede refah içinde yaﬂarlar — ‹ki
as›r sonra ayr›l›klar, kötülükler,
sahte kiliseler ve eziyetler baﬂ gösterir—Üç yüz y›l sonra hem Nefililer
hem de Lamanl›lar kötüleﬂirler —
Ammaron kutsal kay›tlar› saklar.
m.s. tahminen 35–321 y›llar›.

V

E öyle oldu ki otuz dördüncü y›l geçti ve otuz beﬂinci
y›l da geçti; ve iﬂte, ‹sa’n›n ö¤rencileri çevredeki bütün ülkelerde Mesih’in Kilisesini kurmuﬂlard›. Ve onlara gelen ve
günahlar›ndan candan tövbe

eden herkes ‹sa’n›n ad›yla vaftiz edildi; ve Kutsal Ruh’u da
ald›lar.
2 Ve öyle oldu ki otuz alt›nc›
y›lda bütün ülkedeki halk, gerek
Nefililer gerekse Lamanl›lar,
Rab’be döndürüldü ve aralar›nda hiçbir kavga ve tart›ﬂma
olmad› ve herkes birbirine karﬂ› adaletli davrand›.
3 Ve aralar›nda her ﬂey ortakt›; bu yüzden zengin ve fakir,
köle ve özgür yoktu, fakat herkes özgürlü¤e kavuﬂmuﬂ ve
göksel arma¤ana ortak olmuﬂtu.
4 Ve öyle oldu ki otuz yedinci
y›l da geçti ve ülkede hâlâ huzur
devam ediyordu.

4. Nefi 1:5–19
5 Ve ‹sa’n›n ö¤rencileri taraf›ndan o kadar büyük ve harikulade iﬂler yap›l›yordu ki onlar
hastalar› iyileﬂtirip ölüleri dirilttiler ve topallar› yürüttüler ve
körlerin gözlerini, sa¤›rlar›n kulaklar›n› açt›lar; ve insançocuklar› aras›nda her türlü mucizeler
yapt›lar; ve ‹sa’n›n ad›yla olmadan hiçbir mucize yapmad›lar.
6 Ve böylece otuz sekizinci ve
ayr›ca otuz dokuzuncu ve k›rk
birinci ve k›rk ikinci y›llar geçti; evet, hatta k›rk dokuzuncu
ve ayr›ca elli birinci ve elli ikinci y›llar geçti; evet ve elli dokuzuncu y›l da geçti.
7 Ve Rab onlar› ülkede çok refaha kavuﬂturdu; evet, öyle ki
yanm›ﬂ olan ﬂehirlerin yerlerine yeniden ﬂehirler yapt›lar.
8 Evet, hatta o büyük Zarahemla ﬂehrini bile yeniden
yapt›rd›lar.
9 Fakat birçok ﬂehir batm›ﬂ ve
yerlerini sular doldurmuﬂtu;
bu yüzden, bu ﬂehirler yeniden
yap›lamad›.
10 Ve ﬂimdi, iﬂte, öyle oldu ki
Nefi halk› güçlenip, büyük bir
h›zla ço¤alarak çok güzel ve
sevimli bir halk oldu.
11 Ve onlar evlenip evlendirildiler ve Rab’bin onlara vermiﬂ
oldu¤u birçok vaadlere göre
bereketlendiler.
12 Ve art›k Musa Yasas›’n›n
kurallar›na ve kutsal törenlerine göre yürümeyip, Rab’lerinden ve Tanr›’lar›ndan ald›klar›
emirlere göre yürüdüler; oruç
tutup dua etmeye devam etiler
ve s›k s›k dua edip Rab’bin
sözünü iﬂitmek için bir araya
topland›lar.
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13 Ve öyle oldu ki bütün ülkede, bütün halk›n aras›nda hiçbir
çekiﬂme olmad›; fakat ‹sa’n›n
ö¤rencileri aras›nda güçlü mucizeler yap›ld›.
14 Ve öyle oldu ki yetmiﬂ birinci ve yetmiﬂ ikinci y›llar geçti,
evet ve sonunda yetmiﬂ dokuzuncu y›l da geçti; evet, hatta
yüz y›l geçmiﬂti ve ‹sa’n›n seçmiﬂ oldu¤u ö¤rencilerinden kalmas› gereken üçü d›ﬂ›nda hepsi
Tanr›’n›n Dinlenme Yeri’ne gitmiﬂti; ve onlar›n yerine baﬂka
ö¤renciler atand›; ve o kuﬂaktakilerin ço¤u öldü.
15 Ve öyle oldu ki halk›n
yüre¤inde yaﬂayan Tanr› sevgisinden dolay› ülkede hiçbir
çekiﬂme olmad›.
16 Ne bir k›skançl›k, ne bir
kavga, ne bir gürültü, ne bir cinsel ahlaks›zl›k, ne bir yalan, ne
bir cinayet, ne de ﬂehvetin hiçbir
türlüsü görülmedi; ve ﬂüphesiz
Tanr›’n›n eliyle yarat›lm›ﬂ bütün
insanlar›n aras›nda onlardan
daha mutlu bir halk olamazd›.
17 Ne bir eﬂk›ya, ne bir katil,
ne bir Lamanl› ne de herhangi
bir gruba ait kimse vard›; fakat
hepsi birdi, Mesih’in çocuklar› ve Tanr› Krall›¤›’n›n varisleriydiler.
18 Ne kadar da mutluydular!
Çünkü Rab onlar› bütün iﬂlerinde nimetlendirmiﬂti; evet, hatta
yüz on y›l geçinceye dek nimetlendirilip refaha kavuﬂturuldular; ve Mesih’ten sonraki
ilk kuﬂak gelip geçti ve bütün
ülkede hiçbir çekiﬂme olmad›.
19 Ve öyle oldu ki bu son kay›tlar› tutmuﬂ olan Nefi (ve o
bunlar› Nefi Levhalar› üzerine
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kaydetmiﬂti) öldü ve yerine
kay›tlar› o¤lu Amos tuttu; ve o
da Nefi Levhalar›’n›n üzerine
kay›t tuttu.
20 Ve Amos seksen dört y›l
kay›t tuttu ve halktan kiliseye
karﬂ› ayaklan›p üzerlerine Lamanl›lar ad›n› alan küçük bir
grup d›ﬂ›nda, ülkede hâlâ huzur vard›; bu yüzden ülkede
yeniden Lamanl›lar görülmeye
baﬂlad›.
21 Ve öyle oldu ki Amos da
öldü (ve bu Mesih’in geliﬂinden
sonraki yüz doksan dördüncü
y›lda oldu) ve o¤lu Amos onun
yerine kay›tlar› tuttu; ve o da
Nefi Levhalar›’n›n üzerine kay›t
tuttu; ve onlar da bu kitap olan
Nefi Kitab›’na yaz›ld›.
22 Ve öyle oldu ki iki yüz y›l
geçti ve birkaç kiﬂi d›ﬂ›nda ikinci
nesil de geçip gitti.
23 Ve ﬂimdi ben Mormon bilmenizi isterim ki, halk o kadar
ço¤alm›ﬂt› ki ülkenin her taraf›na yay›larak Mesih’te bulduklar› refahtan dolay› çok zengin
oldular.
24 Ve ﬂimdi bu iki yüz birinci
y›lda aralar›nda gururla böbürlenen, yani pahal› elbiseler giyen ve her türlü iyi cins inciler
ve dünya güzellikleri tak›nan
kiﬂiler görülmeye baﬂlad›.
25 Ve bu zamandan sonra, art›k mallar›n› ve zenginliklerini
aralar›nda paylaﬂmad›lar.
26 Ve s›n›flara bölünmeye baﬂlad›lar; ve kazanç sa¤lamak için
kiliseler kurmaya baﬂlad›lar ve
Mesih’in gerçek Kilisesini inkâr
etmeye baﬂlad›lar.
27 Ve öyle oldu ki iki yüz
on y›l geçtikten sonra ülkede

4. Nefi 1:20–33
birçok kilise vard›; evet, Mesih’i
tan›d›klar›n› iddia eden birçok
kilise bulunuyordu, ama onlar
Mesih’in Sevindirici Haber’inin büyük bir k›sm›n› inkâr
ediyorlard›; öyle ki her türlü
kötülü¤ün iﬂlenmesine izin
verip, lay›k olmad›klar›ndan
dolay› kendilerine yasak edilmiﬂ olanlara kutsal olan ﬂeyleri
veriyorlard›.
28 Ve bu kilise, kötülük yüzünden ve onlar›n yüreklerini ele
geçiren ﬂeytan›n gücünden dolay› çok büyüdü.
29 Ve ayr›ca Mesih’i inkâr eden
baﬂka bir kilise daha vard› ve
alçakgönüllü oluﬂlar›ndan ve
Mesih’e olan inançlar›ndan dolay› Mesih’in gerçek Kilisesi’ne
hiç rahat vermiyorlard›; ve onlar›n aras›nda yap›lan birçok
mucizelerden dolay› onlardan
nefret ediyorlard›.
30 Bu yüzden, onlarla birlikte
kalan ‹sa’n›n ö¤rencilerinin üzerinde güç ve yetki kulland›lar
ve onlar› hapse att›lar; fakat
onlarda bulunan Tanr› sözünün
gücüyle hapishaneler ikiye yar›ld› ve onlar ç›k›p onlar›n aras›nda güçlü mucizeler yapt›lar.
31 Ne var ki bütün bu mucizelere ra¤men halk yüreklerini
sertleﬂtirdi ve Yeruﬂalem’deki
Yahudiler’in, ‹sa’y› söyledi¤i
sözlerden dolay› öldürmeye
çal›ﬂt›klar› gibi onlar› da öldürmeye çal›ﬂt›lar.
32 Ve onlar› k›zg›n f›r›nlara
att›lar, fakat onlar oradan hiçbir zarar görmeden ç›kt›lar.
33 Ve onlar› ayr›ca vahﬂi hayvanlar›n inlerine att›lar, ama
vahﬂi hayvanlarla t›pk› bir çocu-

4. Nefi 1:34–47
¤un bir kuzu ile oynad›¤› gibi
oynad›lar ve hiçbir zarar görmeden onlar›n aras›ndan ç›kt›lar.
34 Bunlara ra¤men halk yüreklerini sertleﬂtirdi, çünkü birçok
rahip ve sahte peygamber taraf›ndan baﬂtan ç›kart›l›p birçok
kiliseler kurdular ve kötülü¤ün
her türlüsünü iﬂlediler. Ve
‹sa’n›n halk›na sald›rd›lar, ama
‹sa’n›n halk› onlara karﬂ›l›k vermedi. Ve bu ﬂekilde iki yüz otuz
y›l geçinceye kadar, y›llarca
inançs›zl›k ve kötülük içinde
sürüklenip durdular.
35 Ve ﬂimdi öyle oldu ki bu
y›lda, evet, iki yüz otuz birinci
y›lda halk›n aras›nda büyük
bir bölünme oldu.
36 Ve öyle oldu ki bu y›lda
Nefililer denilen bir halk ortaya ç›kt› ve bunlar Mesih’e gerçekten inananlard›; ve onlar›n
aras›nda Lamanl›lar’›n, Yakuplular, Yusuflular ve Zoraml›lar
diye adland›rd›klar› kimseler
de vard›.
37 Dolay›s›yla Mesih’e gerçekten inananlara ve O’nu gerçekten sayanlara (aralar›nda
dünyada kalacak olan ‹sa’n›n
üç ö¤rencisi de bulunuyordu)
Nefililer ve Yakuplular ve Yusuflular ve Zoraml›lar denildi.
38 Ve öyle oldu ki Sevindirici
Haber’i reddedenlere Lamanl›lar, Lemuelliler ve ‹smailliler
denildi; ve bunlar atalar›n›n baﬂlang›çtan bu yana yavaﬂ yavaﬂ
inançlar›n› kaybettikleri gibi
inançlar›n› kaybetmediler, tersine Mesih’in Sevindirici Haber’ine karﬂ› bile bile isyan ettiler
ve çocuklar›na da inanmamalar›n› ö¤rettiler.
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39 Ve bu, baﬂlang›çta oldu¤u
gibi atalar›n›n kötülükleri ve
i¤rençlikleri yüzündendi. Ve
Lamanl›lar’a baﬂlang›çtan beri
Nefi çocuklar›ndan nefret etmeleri ö¤retildi¤i gibi, onlara da
Tanr›’n›n çocuklar›ndan nefret
etmeleri ö¤retildi.
40 Ve öyle oldu ki iki yüz k›rk
dört y›l geçti ve halk›n durumu
bu ﬂekildeydi. Ve halk›n daha
kötü olan k›sm› güçlenerek
Tanr›’n›n halk›ndan daha çok
kalabal›k oldular.
41 Ve kendilerine yeni kiliseler
kurup onlar› her türlü k›ymetli
eﬂyalarla süslemeye devam ettiler. Ve böylece iki yüz elli ve
iki yüz altm›ﬂ y›llar› geçti.
42 Ve öyle oldu ki halk›n kötü
olan k›sm› tekrar Gadiyanton’un gizli yeminlerini ve çetelerini ortaya ç›kard›lar.
43 Ve Nefi halk› denilen halk
da aﬂ›r› zenginliklerinden dolay›
yüreklerinin gururuna kap›l›p
kardeﬂleri Lamanl›lar gibi kibirli
olmaya baﬂlad›.
44 Ve bundan sonra ö¤renciler
dünyan›n günahlar›ndan dolay› üzüntü duymaya baﬂlad›lar.
45 Ve öyle oldu ki üç yüz y›l
geçti¤inde gerek Nefi halk›, gerekse Lamanl›lar ayn› ﬂekilde
çok kötü insanlar olmuﬂlard›.
46 Ve öyle oldu ki Gadiyanton eﬂk›yalar› ülkenin her taraf›na yay›ld›lar; ve ‹sa’n›n ö¤rencilerinden baﬂka hiç do¤ru
kimse kalmad›. Ve bol bol alt›n
ve gümüﬂ biriktirdiler ve her
çeﬂit mal al›m sat›m iﬂleriyle
u¤raﬂt›lar.
47 Ve öyle oldu ki üç yüz beﬂ
y›l geçtikten sonra (ve halk hâlâ
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4. Nefi 1:48–Mormon 1:9

kötülük yapmaya devam ediyordu) Amos öldü ve kardeﬂi
Ammaron onun yerine kay›tlar› tuttu.
48 Ve öyle oldu ki üç yüz yirmi
y›l geçtikten sonra Ammaron,
Kutsal Ruh taraf›ndan zorlanarak kutsal olan kay›tlar› — evet,
hatta kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lan — hatta Mesih’in geliﬂinden

sonraki üç yüz yirminci y›la kadar tutulmuﬂ olan bütün kutsal
kay›tlar› saklad›.
49 Ve bu kay›tlar Rab’bin peygamberliklerine ve verdi¤i
sözlere göre Yakup Evi’nden
geride kalanlara tekrar ulaﬂabilsin diye onlar› Rab’be saklad›. Ve Ammaron’un kay›tlar›
böylece son bulur.

Mormon Kitab›
1. BÖLÜM
Ammaron, Mormon’a kutsal kay›tlar hakk›nda bilgi verir — Nefililer ve Lamanl›lar aras›nda savaﬂ
baﬂlar — Üç Nefili gö¤e al›n›r —
Kötülük, inançs›zl›k, üfürükçülük
ve büyücülük ço¤al›r. m.s. tahminen 321–326 y›llar›.

V

E ﬂimdi ben Mormon, hem
gördü¤üm hem de duydu¤um ﬂeyleri kaydediyorum ve
bunlara Mormon Kitab› ad›n›
veriyorum.
2 Ve Ammaron, kay›tlar›
Rab’be saklad›¤› zaman bana
geldi (ben o zamanlar on yaﬂlar›ndayd›m ve halk›m›n bilgisinden biraz ö¤renmeye baﬂlam›ﬂt›m) ve Ammaron bana
ﬂöyle dedi: Senin akl› baﬂ›nda
ve her ﬂeyi çabuk kavrayan bir
çocuk oldu¤unu görüyorum.
3 Bu yüzden, yirmi dört yaﬂ›na geldi¤in zaman bu halk›n
aras›nda gördü¤ün ﬂeyleri hat›rlaman› istiyorum ve o yaﬂa
gelince Antum ülkesine, ad› ﬁim

tepesi olacak tepeye git; ve ben
orada Rab’be bu halkla ilgili
bütün kutsal yaz›lar› saklad›m.
4 Ve iﬂte sen, Nefi levhalar›n›
yan›na al›p geri kalan levhalar›
olduklar› yerde b›rakacaks›n;
ve bu halk›n aras›nda gördü¤ün
her ﬂeyi Nefi Levhalar›’n›n üzerine iﬂleyip yazacaks›n.
5 Ve Nefi’nin soyundan gelen
ben Mormon, (ve babam›n ad›
da Mormon’du) Ammaron’un
bana emrettiklerini hat›rlad›m.
6 Ve öyle oldu ki on bir yaﬂ›ndayken babam beni güney ülkesine, yani Zarahemla ülkesine götürdü.
7 Ülkenin her yan› binalarla
dolmuﬂtu ve halk›n say›s› neredeyse denizdeki kum kadar
çoktu.
8 Ve öyle oldu ki bu y›l Nefililer ve Yakuplular ve Yusuflular
ve Zoraml›lar’dan oluﬂan Nefililer’le bir savaﬂ ç›kt›; ve bu
savaﬂ Nefililer ile, Lamanl›lar,
Lemuelliler ve ‹smailliler aras›nda oldu.
9 ﬁimdi Lamanl›lar, Lemuelli-

Mormon 1:10–2:2
ler ve ‹smailliler’e Lamanl›lar
deniliyordu ve karﬂ›l›kl› iki taraf
Nefililer ve Lamanl›lar’d›.
10 Ve öyle oldu ki Sidon sular›
k›y›s›ndaki Zarahemla s›n›r›na
yak›n bir yerde aralar›nda savaﬂ baﬂlad›.
11 Ve öyle oldu ki Nefililer
çok say›da adam toplam›ﬂlard›,
bu say› hatta otuz bini geçiyordu. Ve öyle oldu ki ayn› y›l aralar›nda birçok çat›ﬂmalar oldu;
bu çat›ﬂmalarda Nefililer Lamanl›lar’› yenip onlar›n ço¤unu öldürdüler.
12 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
planlar›ndan vazgeçtiler ve ülkede bar›ﬂ sa¤land›; ve bar›ﬂ
yaklaﬂ›k dört y›l sürdü; bu süre
içinde hiç kan dökülmedi.
13 Fakat kötülük ülkenin her
yan›nda öylesine kol geziyordu ki Rab sevgili ö¤rencilerini
onlar›n aras›ndan ald› ve halk›n kötülükleri yüzünden mucizeler ve hastalar› iyileﬂtirme
iﬂi son buldu.
14 Ve Rab taraf›ndan hiçbir
arma¤an verilmedi ve Kutsal
Ruh, kötülükleri ve inançs›zl›klar› yüzünden hiç kimsenin
üzerine gelmedi.
15 Ve ben, on beﬂ yaﬂ›nda ve
oldukça a¤›rbaﬂl› oldu¤umdan
Rab taraf›ndan ziyaret edildim
ve ‹sa’n›n iyili¤ini tadarak tan›d›m.
16 Ve bu halka vaaz etmeye
çal›ﬂt›m, ama a¤z›m kapand›
ve onlara vaaz etmem yasakland›; çünkü iﬂte, onlar Tanr›’lar›na karﬂ› bile bile isyan etmiﬂler
ve sevgili ö¤renciler onlar›n
kötülükleri yüzünden ülkeden
al›nm›ﬂlard›.
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17 Ne var ki onlar›n aras›nda
kald›m, fakat yüreklerinin kat›l›¤› yüzünden onlara vaaz
etmem yasakland›; ve ülke, yüreklerinin kat›l›¤› yüzünden
onlar için lanetlendi.
18 Ve Lamanl›lar’›n aras›ndaki
bu Gadiyanton eﬂk›yalar› ülkeyi öylesine istila etmiﬂlerdi ki
ülkede oturanlar hazinelerini
topra¤a gömmeye baﬂlad›lar;
ve onlar kaygan oldular, çünkü
Rab ülkeyi lanetlemiﬂti; öyle ki
onlar› ne ellerinde tutabiliyorlar ne de saklayabiliyorlard›.
19 Ve öyle oldu ki üfürükçülük, büyücülük ve sihirbazl›k
ortaya ç›kt› ve kötünün gücü
bütün ülkede etkisini gösteriyordu; böylece Abinadi’nin ve
ayr›ca Lamanl› Samuel’in söyledi¤i sözlerin hepsi gerçekleﬂti.
2. BÖLÜM
Mormon, Nefi ordular›n› yönetir
—Kan ve katliam ülkenin her taraf›n› sarar — Nefililer lanetlilerin
kederi ile a¤lay›p yas tutarlar —
Onlara tan›nan lütuf gününün
süresi dolmuﬂtur— Mormon, Nefi
Levhalar›’n› ele geçirir — Savaﬂlar sürer. m.s. tahminen 327–350
y›llar›.
Ve öyle oldu ki ayn› y›l Nefililer
ile Lamanl›lar aras›nda yeniden
bir savaﬂ ç›kt›. Ve ben yaﬂça küçük olmama ra¤men çok boylu
bosluydum; bu yüzden Nefi halk› beni liderleri, yani ordular›na komutan olarak atad›.
2 Bu yüzden öyle oldu ki on
alt› yaﬂ›nda, Nefili ordular›n›n
birinin baﬂ›nda Lamanl›lar’›n
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üzerine yürüdüm; böylece üç
yüz yirmi alt› y›l geçmiﬂti.
3 Ve öyle oldu ki üç yüz yirmi
yedinci y›lda Lamanl›lar üzerimize öyle büyük bir güçle geldiler ki ordular›m› korkuttular;
bu yüzden onlar savaﬂmak istemediler ve kuzeydeki ülkelere do¤ru çekilmeye baﬂlad›lar.
4 Ve öyle oldu ki Angola ﬂehrine kadar geldik ve ﬂehri ele
geçirip Lamanl›lar’a karﬂ› kendimizi savunmak için haz›rl›k
yapt›k. Ve öyle oldu ki var gücümüzle ﬂehrin savunmas›n›
artt›rd›k; fakat ald›¤›m›z bütün
önlemlere ra¤men Lamanl›lar
üzerimize sald›r›p bizi ﬂehirden
sürdüler.
5 Ve bizi Davut ülkesinden de
sürdüler.
6 Ve yürüyüﬂe geçtik ve bat›
s›n›r›nda deniz k›y›s›nda bulunan Yeﬂu ülkesine vard›k.
7 Ve öyle oldu ki halk›m›z› tek
vücut halinde bir araya getirebilmek için elimizden geldi¤i
kadar çabuk davran›p onlar›
toplad›k.
8 Fakat iﬂte, ülke eﬂk›yalarla
ve Lamanl›lar’la doluydu; ve
üzerlerinde as›l› duran büyük
y›k›ma karﬂ›n halk›m yapt›klar› kötülüklerden tövbe etmedi;
bu yüzden, gerek Nefililer’in
gerekse Lamanl›lar’›n aras›ndaki cinayetler ve katliamlar ülkenin her taraf›na yay›lm›ﬂt›;
ve ülkenin her taraf›nda tam
bir anarﬂi yaﬂan›yordu.
9 Ve ﬂimdi Lamanl›lar’›n bir
kral› vard› ve onun ad› Harun
idi; ve o, k›rk dört bin kiﬂilik
bir orduyla üzerimize sald›rd›.
Ve iﬂte, ona k›rk iki bin kiﬂiyle
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karﬂ› koydum. Ve öyle oldu ki
onu ordumla öyle bir yenilgiye
u¤ratt›m ki önümden kaç›p gitti.
Ve iﬂte bütün bunlar olup bitti¤inde üç yüz otuz y›l geçmiﬂti.
10 Ve öyle oldu ki Nefililer kötülüklerinden tövbe etmeye baﬂlad›lar ve peygamber Samuel’in
peygamberlik etti¤i gibi feryat
etmeye baﬂlad›lar; çünkü iﬂte,
ülkedeki h›rs›zlar ve eﬂk›yalar
ve katiller ve sihirbazl›k sanat›
ve büyücülük yüzünden kimse
elindekini koruyamaz olmuﬂtu.
11 Böylece bütün bu olanlar
yüzünden bütün ülkede ve özellikle de Nefi halk› aras›nda yas
tutulup a¤›t yak›lmaya baﬂland›.
12 Ve öyle oldu ki ben Mormon, onlar›n Rab önünde üzüntülerini, a¤›t yakmalar›n› ve
a¤lay›ﬂlar›n› gördü¤ümde yüre¤im için için sevinç duymaya
baﬂlad›; Rab’bin merhametini ve
sabr›n› bildi¤imden, Rab’bin onlara merhamet gösterece¤ini ve
onlar›n yeniden do¤ru bir halk
olaca¤›n› san›yordum.
13 Fakat iﬂte, bu sevincim boﬂa
ç›kt›; çünkü duyduklar› üzüntü
Tanr›’n›n iyili¤iyle olan tövbe
için de¤il, tersine lanetlenmiﬂ olman›n verdi¤i üzüntüydü; çünkü Rab onlar›n günah iﬂlerken
mutlu olmalar›na her zaman
izin vermiyordu.
14 Ve onlar k›r›k bir yürek ve
tövbekâr bir ruhla ‹sa’ya gelmek
yerine, Tanr›’ya lanet okuyup
ölmeyi arzu ettiler. Ne var ki
canlar›n› kurtarmak için k›l›çla
mücadele ettiler.
15 Ve öyle oldu ki beni yine
keder sard› ve gerek bedensel
gerekse ruhsal olarak lütuf

Mormon 2:16–28
gününün onlar için geçmiﬂ oldu¤unu gördüm; Tanr›’lar›na
aç›kça karﬂ› geldikleri için onlardan binlercesinin k›l›çtan geçirilip topra¤›n üzerine gübre
gibi y›¤›ld›klar›n› gördüm. Ve
üç yüz k›rk dört y›l böyle geçti.
16 Ve öyle oldu ki üç yüz k›rk
beﬂinci y›lda Nefililer Lamanl›lar’›n önünden kaçmaya baﬂlad›lar; ve Yaﬂon ülkesine gelinceye dek kovaland›lar ve yakalanmaktan k›l pay› kurtuldular.
17 Ve ﬂimdi Yaﬂon ﬂehri, Ammaron’un yok olmas›n diye kay›tlar› Rab’be saklad›¤› yere
yak›nd›. Ve iﬂte, Ammaron’un
sözüne uyarak oraya gidip
Nefi Levhalar›n› ald›m ve Ammaron’un sözleri do¤rultusunda bir kay›t tuttum.
18 Ve bütün kötülük ve i¤rençliklerin tam bir anlat›m›n› Nefi
Levhalar›’na yazd›m; ne var ki
onlar›n yapt›¤› kötülüklerin ve
i¤rençliklerin hepsini bu levhalara yazmaktan kaç›n›yorum;
çünkü iﬂte, insanlar›n tuttu¤u
yollar› görecek yaﬂa geldi¤imden beri kötülük ve i¤rençliklerin kesintisiz bir manzaras›na
tan›k oldum.
19 Ve onlar›n kötülükleri
yüzünden baﬂ›ma neler gelmedi ki! Çünkü yüre¤im onlar›n
kötülükleri yüzünden bütün yaﬂam›m boyunca ac›yla doldu;
ancak son günde yukar› kald›r›laca¤›m› biliyorum.
20 Ve öyle oldu ki bu y›l Lamanl›lar yine Nefi halk›n›n peﬂine düﬂüp onlar› kovalad›lar.
Ve öyle oldu ki kuzeyde ﬁem
ad›ndaki ülkeye var›ncaya dek
kovaland›k.
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21 Ve öyle oldu ki ﬁem ﬂehrinin
savunmas›n› güçlendirip halk›m›z› belki y›k›mdan kurtar›r›z
umuduyla onlar› elimizden geldi¤ince ﬁem’e toplad›k.
22 Ve öyle oldu ki üç yüz k›rk
alt›nc› y›lda üzerimize gelmeye baﬂlad›lar.
23 Ve öyle oldu ki halk›ma konuﬂtum ve onlar› var gücümle
Lamanl›lar’›n önünde cesurca
dikilip kar›lar› ve çocuklar› ve
evleri ve yuvalar› için savaﬂmaya ça¤›rd›m.
24 Ve sözlerim az da olsa
onlara güç verdi; öyle ki Lamanl›lar’›n önünden kaçmay›p cesaretle onlara karﬂ› koydular.
25 Ve öyle oldu ki otuz bin kiﬂilik bir orduyla elli bin kiﬂilik
bir orduya karﬂ› savaﬂt›k. Ve
öyle oldu ki onlar›n önünde
öyle kararl› bir ﬂekilde kendimizi savunduk ki önümüzden
kaçt›lar.
26 Ve öyle oldu ki ordular›m›zla kaçanlar›n peﬂine düﬂüp onlarla yeniden savaﬂa tutuﬂtuk ve
onlar› yenilgiye u¤ratt›k; ne var
ki Rab’bin gücü bizimle de¤ildi;
evet, kendi halimize b›rak›lm›ﬂt›k; öyle ki Rab’bin Ruhu bizi
terk etmiﬂti; bu yüzden kardeﬂlerimiz gibi güçsüz olmuﬂtuk.
27 Ve halk›m›n baﬂ›na gelen
bu büyük felaket yüzünden, onlar›n kötülükleri ve i¤rençlikleri
yüzünden yüre¤im üzüntü içindeydi. Fakat iﬂte, Lamanl›lar’›n
ve Gadiyanton eﬂk›yalar›n›n
üzerine yürüyüp miras›m›z olan
topraklar› ele geçirinceye dek
savaﬂt›k.
28 Ve üç yüz k›rk dokuzuncu
y›l bitmiﬂti. Ve üç yüz ellinci

481

Mormon 2:29–3:11

y›lda Lamanl›lar’la ve Gadiyanton eﬂk›yalar›yla bir antlaﬂma
yapt›k; bu antlaﬂmaya göre miras›m›z olan topraklar› bölüﬂtük.
29 Ve Lamanl›lar bize kuzey
ülkesini, evet, güney ülkesine
geçiﬂ sa¤layan dar geçite kadar
olan topraklar› verdiler. Ve biz
de Lamanl›lar’a güney ülkesinin tamam›n› verdik.
3. BÖLÜM
Mormon, Nefililer’i tövbe etmeye
ça¤›r›r — Büyük bir zafer kazan›rlar ve kendi güçleriyle övünürler
— Mormon onlar› yönetmeyi reddeder ve onlar için etti¤i dualar
inançla yap›lmam›ﬂt›r — Mormon
Kitab›, ‹srail’in on iki oyma¤›n›
Sevindirici Haber’e inanmaya ça¤›r›r. m.s. tahminen 360–362 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Lamanl›lar on
y›l daha geçinceye kadar savaﬂmaya gelmediler. Ve iﬂte, silah
ve topraklar›n› savaﬂ gününe
haz›rlamalar› için halk›m Nefililer’i çal›ﬂt›rd›m.
2 Ve öyle oldu ki Rab bana bu
halka ﬂöyle hayk›racaks›n dedi:
Tövbe edin ve bana gelin ve vaftiz olun ve Kilisemi yeniden kurun ve can›n›z ba¤›ﬂlanacakt›r.
3 Ve bu halka ça¤r›da bulundum, ama boﬂunayd›; ve canlar›n› ba¤›ﬂlay›p tövbe etmeleri
için onlara f›rsat verenin Rab
oldu¤unu anlayamad›lar. Ve
iﬂte, Tanr›lar› Rab’be karﬂ› yüreklerini kat›laﬂt›rd›lar.
4 Ve öyle oldu ki bu onuncu
y›l sona erdi¤inde, Mesih’in
geliﬂinden bu yana toplam üç
yüz altm›ﬂ y›l geçmiﬂ oluyordu

ki Lamanl›lar’›n kral› bana bir
mektup gönderip bizimle tekrar
savaﬂmak üzere haz›rl›k yapmakta olduklar›n› bildirdi.
5 Ve öyle oldu ki halk›ma
Harabe ülkesindeki bir ﬂehre
toplanmalar› emrini verdim; bu
ﬂehir güney ülkesine ç›kan dar
geçitin yan›ndaki s›n›rda bulunuyordu.
6 Ve topraklar›m›z›n hiçbir
k›sm›n› ellerine geçirmesinler
diye Lamanl› ordular›n› durdurmak için ordular›m›z› buraya
yerleﬂtirdik; bu yüzden bütün
gücümüzle onlara karﬂ› haz›rland›k.
7 Ve öyle oldu ki üç yüz altm›ﬂ
birinci y›lda Lamanl›lar bizimle savaﬂmak üzere Harabe ﬂehrine indiler; ve öyle oldu ki o
y›l onlar› öyle bir yenilgiye u¤ratt›k ki tekrar kendi topraklar›na döndüler.
8 Ve üç yüz altm›ﬂ ikinci y›l
yine savaﬂmaya geldiler. Ve
onlar› yeniden yenilgiye u¤rat›p
pek ço¤unu öldürdük ve onlar›n ölüleri denize at›ld›.
9 Ve ﬂimdi halk›m Nefililer
elde ettikleri bu büyük baﬂar›dan dolay› kendi güçleriyle
övünmeye ve düﬂmanlar› taraf›ndan öldürülen kardeﬂlerinin
kan›n›n intikam›n› alacaklar›na dair gö¤ün üzerine ant içmeye baﬂlad›lar.
10 Ve düﬂmanlar›na karﬂ› savaﬂa gidip onlar› ülkeden silip
atacaklar›na dair gö¤ün ve
ayr›ca Tanr›’n›n taht› üzerine
ant içtiler.
11 Ve öyle oldu ki ben Mormon, o andan sonra kötülük ve
i¤rençliklerini gördü¤üm bu
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halk›n komutan› ve lideri olmay› kesinlikle reddettim.
12 ‹ﬂte onlara önderlik etmiﬂtim; iﬂledikleri kötülüklere
ra¤men birçok savaﬂta onlar›
yönetip içimdeki Tanr› sevgisiyle onlar› tüm kalbimle sevmiﬂtim; ve onlar için bütün gün
dua edip ruhumu Tanr›ma dökmüﬂtüm; ne var ki yüreklerinin
kat›l›¤› yüzünden inançla dua
edemiyordum.
13 Ve onlar› üç kez düﬂmanlar›n›n elinden kurtarmama
ra¤men, günahlar›ndan tövbe
etmediler.
14 Ve düﬂmanlar›yla savaﬂmaya gidip kardeﬂlerinin kan›n›n
intikam›n› alacaklar›na dair
Rabbimiz ve Kurtar›c›m›z ‹sa
Mesih’in kendilerine yasak etti¤i her ﬂey ad›na yemin ettiklerinde, iﬂte Rab’bin sesi bana
gelip ﬂöyle dedi:
15 Öç benimdir ve karﬂ›l›¤›n›
ben verece¤im; ve bu halk› kurtarmama ra¤men tövbe etmedikleri için, iﬂte onlar yeryüzünden silinip at›lacaklar.
16 Ve öyle oldu ki düﬂmanlar›ma karﬂ› gitmeyi kesinlikle
reddettim ve Rab’bin bana emretti¤i ﬂekilde hareket ettim; ve
Ruh’un ileride olacaklara tan›kl›k eden belirtileri do¤rultusunda görüp iﬂitti¤im ﬂeyleri yarars›z bir tan›k gibi bildirdim.
17 Bu yüzden, ey Yahudi olmayan uluslar size ve ayn› zamanda ‹srail Evi’ne yaz›yorum, bu
iﬂ baﬂlayaca¤› zaman miras›n›z
olan topraklara geri dönme haz›rl›¤› içinde olacaks›n›z.
18 Evet, iﬂte, dünyan›n her
ucunda yaﬂayan herkese yaz›yo-
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rum; evet, ‹sa’n›n Yeruﬂalem ülkesinde ö¤rencileri olmak üzere
seçti¤i Onikiler taraf›ndan yapt›¤›n›z iﬂlere göre yarg›lanacak
olan siz ‹srail’in on iki oyma¤›na yaz›yorum.
19 Ve ayr›ca ‹sa’n›n bu ülkede
seçmiﬂ oldu¤u Onikiler taraf›ndan yarg›lanacak olan bu halktan geri kalanlara da yaz›yorum; ve bu ülkede ki Onikiler
de ‹sa’n›n Yeruﬂalem ülkesinde
seçti¤i di¤er Onikiler taraf›ndan
yarg›lanacaklard›r.
20 Ve bana bu ﬂeyleri gösteren
Ruh’tur; bu nedenle hepinize
yaz›yorum. Ve size ﬂu yüzden,
hepinizin, evet, Adem’in tüm
insanl›k ailesine üye olan her
can›n Mesih’in yarg› kürsüsü
önünde duraca¤›n› bilmeniz için
yaz›yorum; ve yapt›¤›n›z iﬂlerin iyi ya da kötü oluﬂuna göre
yarg›lanmaya ç›kar›lacaks›n›z.
21 Ve ayr›ca aran›za gelecek
olan ‹sa Mesih’in Sevindirici
Haber’ine inanman›z için yaz›yorum; ve ayr›ca Rab’bin antlaﬂmal› halk› olan Yahudiler’in,
gördükleri ve iﬂittikleri ‹sa’dan
baﬂka bir tan›klar› olsun diye,
O öldürdükleri ‹sa ki gerçek
Mesih ve gerçek Tanr› idi.
22 Keﬂke dünyan›n dört bir
ucunda yaﬂayan herkesi tövbe
etmeye ve Mesih’in yarg› kürsüsü önünde yarg›lanmak üzere
haz›rlanmaya ikna edebilsem.
4. BÖLÜM
Savaﬂ ve katliam sürer — Kötüler
kötüleri cezaland›r›r — ‹srail tarihinde bu kadar kötülük görülme-
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miﬂtir — Kad›nlar ve çocuklar
putlara kurban edilir — Lamanl›lar Nefililer’i önlerine katarak
onlar› silip süpürmeye baﬂlarlar.
m.s. tahminen 363–375 y›llar›.
Ve ﬂimdi öyle oldu ki üç yüz
altm›ﬂ üçüncü y›lda Nefililer
ordular›yla Harabe ülkesinden
ç›karak Lamanl›lar’la savaﬂmaya gittiler.
2 Ve öyle oldu ki Nefili ordular› tekrar Harabe ülkesine geri
sürüldü. Ve onlar daha yorgun
iken Lamanl›lar’›n dinç bir ordusu onlar›n üzerine geldi; ve
korkunç bir savaﬂa tutuﬂtular;
öyle ki Lamanl›lar Harabe ﬂehrini ele geçirdiler ve birçok
Nefili’yi öldürerek pek ço¤unu
da esir ald›lar.
3 Ve geriye kalanlar ise kaç›p
Teankum ﬂehrindeki halka kat›ld›lar. ﬁimdi bu Teankum ﬂehri
s›n›rda, deniz kenar›ndayd›; ve
ayn› zamanda Harabe ﬂehrine
de yak›nd›.
4 Ve Nefililer’in ordular› Lamanl›lar’a gidip sald›rd›klar›
için vurulmaya baﬂlad›lar; çünkü böyle yapmam›ﬂ olsalard›,
Lamanl›lar onlara karﬂ› bir
üstünlük sa¤layamayacakt›.
5 Fakat iﬂte, Tanr›’n›n yarg›lar› kötüleri yakalar; ve kötüler
de kötüler taraf›ndan cezaland›r›l›r; çünkü insançocuklar›n›n
yüreklerini kan dökmeye k›ﬂk›rtanlar kötülerdir.
6 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
Teankum ﬂehrine sald›rmak
üzere haz›rl›k yapt›lar.
7 Ve öyle oldu ki üç yüz altm›ﬂ
dördüncü y›lda Lamanl›lar
Teankum ﬂehrini de ele geçir-
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mek için Teankum ﬂehrine sald›rd›lar.
8 Ve öyle oldu ki onlar Nefililer taraf›ndan püskürtülerek
geri sürüldüler. Ve Lamanl›lar’›
kaç›rd›klar›n› gören Nefililer
tekrar kendi güçleriyle övünerek kendi kuvvetleri ile gittiler
ve Harabe ﬂehrini tekrar ele geçirdiler.
9 Ve ﬂimdi bütün bunlar olurken, her iki taraftan, gerek
Nefililer’den gerekse Lamanl›lar’dan binlerce kiﬂi ölmüﬂtü.
10 Ve öyle oldu ki üç yüz
altm›ﬂ alt›nc› y›l geçti ve Lamanl›lar savaﬂmak için yine
Nefililer’in üzerine yürüdüler;
ve Nefililer iﬂledikleri kötülüklerden tövbe etmek bir yana, kötülüklerini ›srarla sürdürmeye
devam ettiler.
11 Ve halk›n aras›nda yaﬂanan,
hem Nefililer’in hem de Lamanl›lar’›n aras›nda geçen bu korkunç kan ve katliam sahnesini
dille ifade etmek veya yaz›yla
tam olarak anlatmak mümkün
de¤ildir; ve bütün yürekler sertleﬂmiﬂti, öyle ki sürekli olarak
kan dökmekten zevk ald›lar.
12 Ve Rab’bin sözüne göre, bu
halk›n aras›nda oldu¤u gibi,
bütün Lehi çocuklar› ve hatta
bütün ‹srail Evi’nin aras›nda
bu kadar büyük bir kötülük
asla olmam›ﬂt›.
13 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
Harabe ﬂehrini ele geçirdiler ve
bunu, say›lar› Nefililer’in say›s›ndan daha fazla oldu¤u için
yapt›lar.
14 Ve Teankum ﬂehrine de yürüyüp oradaki halk› sürdüler;
ve hem kad›n hem çocuk birçok
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esir alarak onlar› puttan tanr›lar›na kurban olarak sundular.
15 Ve öyle oldu ki üç yüz
altm›ﬂ yedinci y›lda, Lamanl›lar’›n kad›nlar›n› ve çocuklar›n› kurban etmelerine öfkelenen
Nefililer öyle büyük bir h›rsla
Lamanl›lar’›n üzerine yürüdüler ki Lamanl›lar’› yeniden yenerek onlar› ülkelerinden sürüp
att›lar.
16 Ve Lamanl›lar üç yüz yetmiﬂ beﬂinci y›la kadar bir daha
Nefililer’e sald›rmad›lar.
17 Ve bu y›l bütün güçleriyle
Nefililer’e karﬂ› savaﬂmaya geldiler; ve çok kalabal›k olduklar› için onlar› saymak mümkün
de¤ildi.
18 Ve o zamandan sonra Nefililer, Lamanl›lar üzerinde bir
daha üstünlük sa¤layamad›lar;
ancak çi¤in güneﬂ karﬂ›s›nda
eridi¤i gibi onlar›n önünde silinip yok oldular.
19 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar
Harabe ﬂehrine sald›rd›lar; ve
Harabe ülkesinde çok korkunç
bir savaﬂ oldu ve onlar bu savaﬂta Nefililer’i yendiler.
20 Ve Nefililer onlar›n önünden tekrar kaç›p Boaz ﬂehrine
geldiler; ve orada büyük bir cesaretle Lamanl›lar’a karﬂ› durdular, öyle ki Lamanl›lar ikinci
kez sald›r›ncaya kadar onlar›
yenemediler.
21 Ve Lamanl›lar ikinci kez
geldiklerinde, Nefililer’i sürüp
onlar› çok büyük bir katliamdan
geçirerek topluca öldürdüler;
onlar›n kad›nlar› ve çocuklar›
yine putlara kurban edildi.
22 Ve öyle oldu ki Nefililer
yine Lamanl›lar’›n önlerinden
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kaçt›lar ve beraberlerinde kasabalardaki ve köylerdeki halk› da al›p götürdüler.
23 Ve ﬂimdi ben Mormon, Lamanl›lar’›n ülkeyi y›kmak üzere
olduklar›n› görünce, ﬁim tepesine gittim ve Ammaron’un
Rab’be saklam›ﬂ oldu¤u bütün
kay›tlar› ald›m.
5. BÖLÜM
Mormon tekrar Nefili ordular›n›
kan ve katliam dolu savaﬂlarda yönetir — Mormon Kitab›, bütün
‹srail’i ‹sa’n›n Mesih oldu¤una
inand›rmak için gün ›ﬂ›¤›na ç›kacakt›r—Lamanl›lar inançs›zl›klar›
yüzünden darmada¤›n olacaklar
ve Ruh onlarla u¤raﬂmaktan vazgeçecektir — Lamanl›lar Sevindirici Haber’i son günlerde Yahudi
olmayan uluslardan alacaklard›r.
m.s. tahminen 375–384 y›llar›.
Ve öyle oldu ki Nefililer’e bir
daha yard›m etmeyece¤ime dair
etti¤im yeminden piﬂmanl›k duyup aralar›na gittim; ve kendilerini s›k›nt›lar›ndan kurtarabilece¤imi düﬂünerek beni yeniden
ordular›n›n baﬂ›na getirdiler.
2 Fakat iﬂte, Rab’bin yarg›lar›n›n üzerlerine gelece¤ini bildi¤im için ümitsizdim; çünkü
kötülüklerinden tövbe etmiyorlar, yine de canlar›n› kurtarmak
için kendilerini yaratan Varl›¤›n ad›n› anmadan mücadele
veriyorlard›.
3 Ve öyle oldu ki Erden ﬂehrine
kaçt›¤›m›z s›rada Lamanl›lar
üzerimize sald›rd›; fakat iﬂte,
geri püskürtüldüler ve ﬂehri bu
kez almay› baﬂaramad›lar.
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4 Ve öyle oldu ki tekrar üzerimize sald›rmalar›na ra¤men biz
ﬂehri savunduk. Ve Nefililer’in
savundu¤u baﬂka ﬂehirler de
vard›, bu güçlü kaleler Lamanl›lar’›n önümüzde uzanan bölgeye geçmelerini engelledi¤i
için onlar buradan geçemiyorlar ve ülkemiz insanlar›n› yok
edemiyorlard›.
5 Fakat öyle oldu ki Lamanl›lar geçti¤imiz her yeri ve bu
yerlerde toplu olarak bulunmayan halk› yerle bir ederek halk›n
köylerini, kasabalar›n› ve ﬂehirleri ateﬂe verdiler; ve üç yüz
yetmiﬂ dokuz y›l böyle geçti.
6 Ve öyle oldu ki üç yüz sekseninci y›lda Lamanl›lar yine
bizimle savaﬂmaya geldiler ve
cesurca onlara karﬂ› koyduk;
ancak bütün çabalar›m›z boﬂa
ç›kt›; zira o kadar kalabal›kt›lar
ki Nefililer’i ayaklar› alt›nda
çi¤nediler.
7 Ve öyle oldu ki yeniden kaçmaya baﬂlad›k ve Lamanl›lar
gelmeden kaçanlar kurtuldu,
ama Lamanl›lar’dan daha çabuk
davranamayanlar ise silinip süpürüldü ve yok edildi.
8 Ve ﬂimdi iﬂte, ben Mormon
gözlerimin önünde yaﬂanan
böylesine korkunç bir kan ve
katliam sahnesini anlat›p insanlar›n yüre¤ini parçalamak
istemem; ne var ki bunlar›n
kesinlikle bildirilmesi ve gizli
olan her ﬂeyin damlar›n üzerinden aç›klanmas› gerekir.
9 Ve ayr›ca bu bilgilerin, bu
halktan geride kalacak olanlara ve ayr›ca Rab’bin dedi¤ine
göre bu halk› da¤›tacak olan
Yahudi olmayan uluslara ulaﬂ-
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mas› gerekir ki bu halk onlar›n
aras›nda bir hiç say›lacakt›r —
Bu yüzden bunlar›n k›sa bir
özetini yaz›yorum, ald›¤›m emir
nedeniyle ve bu halk›n kötülüklerinden dolay› çok büyük
üzüntü duymaman›z için gördüklerimi tam olarak anlatmaya cesaret edemiyorum.
10 Ve ﬂimdi iﬂte, nimetlerinin
kendilerine nereden geldi¤ini
bilip anlamalar› için bunu hem
onlar›n soyuna hem de ‹srail
Evi’ne ilgi duyan Yahudi olmayan uluslara söylüyorum.
11 Çünkü böylelerinin ‹srail
Evi’nin baﬂ›na gelecek felakete
üzüleceklerini biliyorum; evet,
bu halk y›k›ma u¤rad›¤› için
üzüntü duyacaklar; bu halk
tövbe etmedi¤i için üzüntü
duyacaklar; e¤er tövbe etmiﬂ
olsalard›, ‹sa’n›n kollar› onlar›
s›k›ca sarabilirdi.
12 ﬁimdi bu ﬂeyler Yakup
Evi’nden geride kalanlara yaz›lm›ﬂt›r; ve kötülü¤ün bunlar›
onlara ulaﬂt›rmayaca¤›n› Tanr›
bildi¤i için bu ﬂekilde yaz›lm›ﬂlard›r; ve bunlar zaman› geldi¤inde gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lmak
üzere Rab’be saklanmal›d›rlar.
13 Ve ald›¤›m buyruk ﬂudur;
ve iﬂte, bu yaz›lanlar Rab’bin
emrine göre, hikmetiyle uygun
gördü¤ü bir zamanda ortaya
ç›kacakt›r.
14 Ve iﬂte, yaz›lanlar Yahudiler’in aras›ndaki inançs›zlara
ulaﬂacak; ve ﬂu amaçla onlara
ulaﬂacak — ‹sa’n›n Mesih oldu¤una, yaﬂayan Tanr›’n›n O¤lu
oldu¤una inans›nlar diye; Baba,
En Çok Sevdi¤i’nin arac›l›¤›yla
Yahudiler’i yani bütün ‹srail
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Evi’ni, Tanr›lar› Rab’bin onlara
vermiﬂ oldu¤u miraslar› olan
ülkeye geri getirip yapt›¤› antlaﬂmay› yerine getirebilsin ve
büyük ve sonsuz amac›n› gerçekleﬂtirebilsin diye.
15 Ve ayn› zamanda bu halk›n
soyu, kendilerine Yahudi olmayan uluslardan gelecek olan
O’nun Sevindirici Haberi’ne
daha s›k› bir ﬂekilde inans›nlar
diye ulaﬂacak; çünkü bu halk
da¤›t›l›p ﬂimdiye dek aram›zda
hiç görülmemiﬂ, evet, hatta Lamanl›lar’›n aras›nda da görülmemiﬂ, tarifi imkans›z derecede
kara, pis ve tiksindirici bir halk
olacak; ve bu onlar›n baﬂ›na
inançs›zl›klar› ve putperestlikleri yüzünden gelecek.
16 Çünkü iﬂte, Rab’bin Ruhu
art›k onlar›n atalar›yla u¤raﬂmay› b›rakm›ﬂt›r; ve onlar bu dünyada Mesihsiz ve Tanr›s›z’d›rlar; ve rüzgar›n süpürüp götürdü¤ü saman çöpüne benzerler.
17 Geçmiﬂte sevimli bir halkt›lar ve çobanlar› Mesih’ti; evet,
hatta onlara Tanr› Baba yol
gösterirdi.
18 Fakat ﬂimdi iﬂte, onlar rüzgara kap›lm›ﬂ bir saman çöpü
gibi ya da yelkensiz veya demirsiz kendini yönlendirecek bir
ﬂeyi olmay›p dalgalar üzerinde
sallanan bir gemi misali ﬂeytana kap›lm›ﬂ gidiyorlar ve t›pk›
onun gibiler.
19 Ve iﬂte Rab, onlar›n ülkede
alabilecekleri nimetleri bu ülkenin sahibi olacak Yahudi olmayan uluslara ay›rd›.
20 Fakat iﬂte, öyle olacak ki
onlar Yahudi olmayan uluslar
taraf›ndan sürülüp da¤›t›lacak-
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lar; ve Yahudi olmayan uluslar
taraf›ndan sürülüp da¤›t›ld›ktan sonra, iﬂte o zaman Rab,
‹brahim’le ve bütün ‹srail Evi’yle yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay›
hat›rlayacak.
21 Ve Rab ayr›ca do¤rular›n
onlar için etmiﬂ oldu¤u dualar›
da hat›rlayacak.
22 Ve o zaman ey Yahudi olmayan uluslar, kötü yollar›n›zdan dönüp tövbe etmezseniz,
Tanr›’n›n gücü önünde nas›l
durabilirsiniz?
23 Tanr›’n›n elinde oldu¤unuzu bilmez misiniz? O’nun
tüm güce sahip oldu¤unu ve
yüce emriyle dünyan›n bir tomar gibi dürülece¤ini bilmez
misiniz?
24 Bu yüzden, tövbe edip
O’nun önünde kendinizi alçalt›n ki gelip adaletini size
göstermesin — Yoksa Yakup’un soyundan kalanlar aran›zda
aslan gibi ilerleyip sizi paramparça edecekler ve kurtaran
olmayacakt›r.
6. BÖLÜM
Nefililer son çat›ﬂmalar için Kumora ülkesinde toplan›rlar—Mormon
kutsal kay›tlar› Kumora tepesine
saklar — Lamanl›lar zafer kazan›r
ve Nefi ulusu yok edilir — Yüz
binlerce insan k›l›çtan geçirilir.
m.s. tahminen 385 y›l›.
Ve ﬂimdi, halk›m Nefililer’in
y›k›l›ﬂ›n› anlatan kay›tlar›m›
bitiriyorum. Ve öyle oldu ki
Lamanl›lar’›n önünde yürüyüﬂe geçtik.
2 Ve ben Mormon, Lamanl›lar’-
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›n kral›na bir mektup yazarak
kendisinden halk›m›z› Kumora
denilen bir tepenin yak›n›ndaki
Kumora ülkesine toplamam›za
müsaade etmesini istedim; ve
onlarla orada savaﬂabilirdik.
3 Ve öyle oldu ki Lamanl›lar’›n kral› bu iste¤imi kabul etti.
4 Ve öyle oldu ki Kumora ülkesine giderek çad›rlar›m›z› Kumora tepesinin etraf›na kurduk;
ve buras› çok sulak, ›rmaklar
ve p›narlar olan bir ülkeydi ve
burada Lamanl›lar’a karﬂ› üstünlük sa¤lamay› umuyorduk.
5 Ve üç yüz seksen dört y›l
geçti¤inde, halk›m›zdan geriye
kalan herkesi Kumora ülkesine
toplam›ﬂt›k.
6 Ve öyle oldu ki bütün halk›m›z› tek bir vücut olarak Kumora ülkesine toplad›ktan sonra,
iﬂte ben Mormon, art›k yaﬂlanmaya baﬂlam›ﬂt›m; ve bunun
halk›m›n son savaﬂ› olaca¤›n›
biliyordum ve Rab’den atalar›m›z›n bize b›rakt›¤› kutsal kay›tlar›n Lamanl›lar’›n eline düﬂmemesi için emir alm›ﬂt›m (çünkü
Lamanl›lar onlar› yok ederlerdi); onun için bu kay›tlar› Nefi
Levhalar›’n› esas alarak yazd›m
ve Rab’bin eliyle bana emanet
edilmiﬂ olan ve o¤lum Moroni’ye verdi¤im bu birkaç levhan›n
d›ﬂ›ndaki bütün kay›tlar› Kumora tepesine saklad›m.
7 Ve öyle oldu ki halk›m, eﬂleri
ve çocuklar›yla birlikte Lamanl› ordular›n›n ﬂimdi kendilerine do¤ru yürüdü¤ünü gördü;
ve bütün kötülerin yüreklerini
dolduran o korkunç ölüm korkusu ile onlar›n gelmelerini
beklediler.
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8 Ve öyle oldu ki bizimle savaﬂmaya geldiler ve say›lar›n›n
çoklu¤undan dolay› herkes
korkuyla doldu.
9 Ve öyle oldu ki onlar halk›m›n üzerine k›l›çla ve yayla ve
okla ve baltayla ve her türlü
savaﬂ silahlar›yla sald›rd›lar.
10 Ve öyle oldu ki adamlar›m,
evet, yani yan›mda olan on bin
kiﬂi yere serildi ve ben de aralar›nda yaral› düﬂtüm; ve onlar
yan›mdan geçip giderek hayat›ma son vermediler.
11 Ve Lamanl›lar aram›zdan
geçip biz yirmi dört kiﬂi d›ﬂ›nda bütün halk›m› öldürdükten
sonra (sa¤ kalanlar›n aras›nda
o¤lum Moroni de vard›) halk›m›n ölüleri aras›nda biz sa¤ kalanlar ertesi gün, Lamanl›lar
kamplar›na döndüklerinde,
Kumora tepesinden, benimle ilk
saflarda vuruﬂan ve benim
yönetti¤im halk›mdan on bin
kiﬂinin yere serilmiﬂ oldu¤unu
gördük.
12 Ve halk›mdan o¤lum
Moroni’nin komutas›ndaki on
bin kiﬂinin de yere serilmiﬂ
oldu¤unu gördük.
13 Ve iﬂte, Gidgidona’n›n on
bini de ölmüﬂtü ve kendisi de
ölülerin aras›ndayd›.
14 Ve Lama kendi on bini ile
ölmüﬂtü; ve Gilgal da kendi on
bini ile ölmüﬂtü; ve Limha da
kendi on bini ile ölmüﬂtü; ve
Yeneyum da kendi on bini ile
ölmüﬂtü; ve Kumeniha ve Moroniha ve Antiyonum ve ﬁiblom
ve ﬁem ve Yeﬂ’in her biri kendi
on binleri ile düﬂüp ölmüﬂlerdi.
15 Ve öyle oldu ki her biri kendi on binleri ile k›l›çtan geçirilen
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on kiﬂi daha vard›; evet, benimle
birlikte olan yirmi dört kiﬂinin,
güney ülkelerine kaçm›ﬂ olan
birkaç kiﬂinin ve kaç›p Lamanl›lar’a s›¤›nm›ﬂ olan birkaç kiﬂinin
d›ﬂ›nda bütün halk›m ölmüﬂtü;
ve onlar›n etleri ve kemikleri
ve kanlar› yerde yat›yordu ve
onlar› öldüren eller taraf›ndan
çürüyüp parçalanmak ve toprak anaya dönmek üzere oraya
b›rak›lm›ﬂlard›.
16 Ve öldürülmüﬂ olan halk›mdan dolay› yüre¤im parçalanarak ﬂöyle hayk›rd›m:
17 Ey güzel insanlar Rab’bin
yollar›n› nas›l b›rakt›n›z! Ey güzel insanlar, kollar›n› açarak sizi
bekleyen ‹sa’y› nas›l reddedebildiniz!
18 ‹ﬂte bunu yapmasayd›n›z,
düﬂmeyecektiniz. Ama iﬂte düﬂtünüz ve ben sizin ölümünüze
a¤l›yorum.
19 Ey siz güzel o¤ullar ve k›zlar, siz babalar ve analar, siz kocalar ve kad›nlar, ey siz güzeller, nas›l oldu da düﬂtünüz!
20 Fakat iﬂte, geçip gittiniz
ve benim kederim sizi geri getiremez.
21 Ve yak›nda sizin ölümlülü¤ünüzün ölümsüzlü¤ü giyinece¤i ve ﬂimdi bozulup çürümekte olan bu bedenlerin
çok geçmeden çürümez bedenler olaca¤› gün gelecektir; ve o
zaman sizler iﬂlerinize göre yarg›lanmak üzere Mesih’in yarg›
kürsüsünün önünde duracaks›n›z; ve e¤er öyle olur da do¤ru
bulunursan›z, o zaman sizden
önce gitmiﬂ olan atalar›n›zla
birlikte kutsanacaks›n›z.
22 Ah keﬂke üzerinize bu
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büyük y›k›m gelmeden önce
tövbe etseydiniz. Fakat iﬂte, siz
gittiniz ve Baba, evet, Cennetin
Sonsuz Babas› sizin durumunuzu biliyor ve size adaletine ve
merhametine göre davranacak.
7. BÖLÜM
Mormon, son günlerde yaﬂayacak
Lamanl›lar’› Mesih’e inanmaya,
O’nun Sevindirici Haber’ini kabul
etmeye ve kurtulmaya ça¤›r›r —
Kutsal Kitap’a inananlar›n hepsi
ayn› zamanda Mormon Kitab›’na
da inanacakt›r. m.s. tahminen 385
y›l›.
Ve ﬂimdi iﬂte, e¤er öyle olur da
Tanr› sözlerimi onlara verirse,
esirgenmiﬂ olan bu halktan geride kalanlara atalar›n›n yapt›klar›n› bilmeleri için birkaç ﬂey
söylemek istiyorum; evet, size
sesleniyorum, ey ‹srail Evi’nden
geride kalanlar; ve size söyleyece¤im sözler ﬂunlard›r:
2 Bilin ki siz ‹srail Evi’ndensiniz.
3 Bilin ki tövbeye gelmelisiniz, yoksa kurtulamazs›n›z.
4 Bilin ki savaﬂ silahlar›n›z› b›rakmal›, art›k kan dökmekten
zevk almamal›s›n›z ve Tanr› size
emretmedikçe silahlar›n›z› elinize bir daha almamal›s›n›z.
5 Bilin ki atalar›n›z›n bilgisine
gelip bütün günah ve kötülüklerinizden tövbe etmelisiniz ve
‹sa Mesih’e, O’nun Tanr›’n›n
O¤lu oldu¤una ve Yahudiler
taraf›ndan öldürüldü¤üne ve
Baba’n›n gücüyle ölümden dirildi¤ine ve bu ﬂekilde mezar›
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yenip ölümün dikeninin de
kendisinde yutuldu¤una inanmal›s›n›z.
6 Ve O ölülerin diriliﬂini gerçekleﬂtirir, buna göre insan
O’nun yarg› kürsüsü önünde
durmak üzere dirilecektir.
7 Ve O dünyan›n fidye ile kurtuluﬂunu gerçekleﬂtirdi; buna
göre yarg› gününde, önünde
suçsuz bulunana, O’nun Krall›¤›’nda Tanr› huzurunda yaﬂamak ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r. Orada sonsuz bir mutluluk durumunda,
yukar›daki korolarla birlikte o,
tek bir Tanr› olan Baba’ya ve
O¤ul’a ve Kutsal Ruh’a sürekli
övgüler sunacakt›r.
8 Bu yüzden tövbe edip ‹sa’n›n
ad›yla vaftiz olun ve sizin
önünüze konacak olan, yaln›zca
bu kay›ttaki de¤il, ayn› zamanda Yahudi olmayan uluslara
Yahudiler’den gelecek olan,
Yahudi olmayanlar uluslardan
da size gelecek olan kay›ttaki
Mesih’in Sevindirici Haber’ine
sar›l›n.
9 Çünkü iﬂte, bu kay›t o kay›tlara inanabilmeniz için yaz›lm›ﬂt›r; ve e¤er ona inan›rsan›z,
buna da inanacaks›n›z; ve buna
inan›rsan›z, atalar›n›z› ve Tanr›’n›n gücüyle onlar›n aralar›nda yap›lm›ﬂ olan ola¤anüstü
iﬂleri de bileceksiniz.
10 Ve Yakup’un soyunun bir
kal›nt›s› oldu¤unuzu da bileceksiniz; bundan dolay›, siz ilk
antlaﬂman›n halk› aras›nda say›l›yorsunuz; ve e¤er öyle olur
da Mesih’e inan›p önce suyla,
sonra da ateﬂ ve Kutsal Ruh’la,
Kurtar›c›m›z› örnek alarak
O’nun bize emretti¤i ﬂekilde
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vaftiz olursan›z, yarg› gününde
sizin için iyi olacakt›r. Amin.
8. BÖLÜM
Lamanl›lar, Nefililer’i aray›p bulduklar› yerde öldürürler — Mormon Kitab›, Tanr›’n›n gücü ile
gün ›ﬂ›¤›na ç›kacakt›r — Rab’bin
iﬂine öfkelenenlerin ve O’nun iﬂine
karﬂ› mücadele edenlerin üzerine
lanet okunur — Nefili kay›tlar kötülü¤ün, yozlaﬂman›n ve inançtan
sapman›n oldu¤u bir gün ortaya
ç›kacakt›r. m.s. tahminen 400–421
y›llar›.
‹ﬂte, ben Moroni, babam Mormon’un kay›tlar›n› bitiriyorum.
‹ﬂte, babam›n yazmam› emretti¤i bir iki ﬂey daha var.
2 Ve ﬂimdi öyle oldu ki Kumora’daki o büyük müthiﬂ savaﬂtan sonra, iﬂte güneydeki ülkeye
kaçan Nefililer’in hepsi Lamanl›lar taraf›ndan yakalanarak
öldürüldü.
3 Ve onlar babam› da öldürdüler ve halk›m›n y›k›ma u¤rat›l›ﬂ›n›n üzgün öyküsünü yazmak
için yaln›z ben kald›m. Fakat
iﬂte, onlar yitip gittiler ve ben
babam›n emrini yerine getiriyorum. Ve beni de öldürürler mi
bilmiyorum.
4 Bu yüzden bu kay›tlar› yaz›p topra¤a saklayaca¤›m ve
benim nereye gidece¤im önemli
de¤ildir.
5 ‹ﬂte, babam bu kay›tlar› tutmuﬂ ve onlara amac›n› yazm›ﬂt›r. Ve iﬂte, levhalar›n üzerinde
yer olsayd›, onu da yazard›m,
ama yer yok; ve madenim de
yok, çünkü tek baﬂ›may›m.
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Babam ve bütün akrabalar›m›n
hepsi savaﬂta öldü. Ne arkadaﬂ›m ne de gidecek bir yerim var;
ve Rab’bin bana daha ne kadar
yaﬂamam için izin verece¤ini
de bilmiyorum.
6 ‹ﬂte, Rabbimiz ve Kurtar›c›m›z›n geliﬂinden bu yana dört
yüz y›l geçti.
7 Ve iﬂte, Lamanl›lar halk›m
Nefililer’i yok edinceye kadar,
onlar› ﬂehirden ﬂehre ve oradan
oraya kovalad›lar; ve onlar›n
y›k›l›ﬂ› büyük oldu; evet, halk›m
Nefililer büyük ve ola¤anüstü
bir y›k›ma u¤rad›lar.
8 Ve iﬂte, bunu yapan Rab’bin
elidir. Ve iﬂte, Lamanl›lar birbirleriyle de savaﬂ›yorlar ve bu
ülkenin her taraf›nda sürekli olarak cinayet iﬂlenip kan dökülüyor; ve hiç kimse savaﬂ›n ne
zaman sona erece¤ini bilmiyor.
9 Ve ﬂimdi iﬂte, onlardan bir
daha söz etmeyece¤im, çünkü
ülkede art›k Lamanl›lar’dan ve
eﬂk›yalardan baﬂka kimse kalmad›.
10 Ve ‹sa’n›n ö¤rencileri d›ﬂ›nda gerçek Tanr›’y› bilen hiç kimse kalmad›; halk›n iﬂledi¤i kötülükler o kadar büyüktü ki Rab
o zamana dek ülkede kalm›ﬂ
olan ö¤rencilerin halk›n aras›nda bulunmalar›na izin vermedi;
ve onlar›n ülkede olup olmad›klar›n› hiç kimse bilmez.
11 Fakat iﬂte, babamla ben
onlar› gördük ve onlar bize
yard›m etti.
12 Ve bu kay›tlar› alan ve onlar› içindeki eksikliklerden dolay›
k›namayan kimse, bunlardan
daha büyük ﬂeyleri bilecektir.
‹ﬂte, ben Moroni’yim; ve e¤er
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mümkün olsayd›, size her ﬂeyi
bildirirdim.
13 ‹ﬂte, ben bu halktan söz etmeyi bitiriyorum. Ben Mormon’un o¤luyum ve babam
Nefi’nin soyundand›r.
14 Ve bu kay›tlar› Rab’be saklayan benim; levhalar›n Rab’bin
emrinden dolay› hiçbir de¤eri
yoktur. Çünkü O gerçekten hiç
kimsenin onlar› kazanç elde
etmek için alamayaca¤›n› söylemiﬂtir; ancak onlar›n içindeki
kay›tlar›n çok büyük de¤eri vard›r; ve onlar› kim gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›rsa, Rab onu kutsayacakt›r.
15 Çünkü hiç kimsenin Tanr›
taraf›ndan kendisine verilmedikçe bu kay›tlar› gün ›ﬂ›¤›na
ç›karmaya gücü yetmez; çünkü
Tanr› bunun sadece O’nun yüceli¤ini düﬂünerek yap›lmas›n›
ya da uzun zamand›r da¤›lm›ﬂ
bulunan Rab’bin antlaﬂma yapt›¤› eski halk›n›n iyili¤i için
yap›lmas›n› ister.
16 Ve bunlar› ›ﬂ›¤a ç›karacak
olana ne mutlu! Çünkü onlar
Tanr›’n›n sözüne göre karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kar›lacaklard›r;
evet, onlar topraktan ç›kar›lacak ve karanl›¤›n içinden parlayarak halk›n bilgisine ulaﬂacakt›r; ve bu, Tanr›’n›n gücüyle
yap›lacakt›r.
17 Ve e¤er bu yaz›larda hatalar varsa, bunlar insan hatalar›d›r. Fakat iﬂte, bizim bildi¤imiz
bir hata yok; ancak Tanr› her
ﬂeyi bilir; bu yüzden bu yaz›lar› k›nayan dikkat etsin ki cehennem ateﬂinin tehlikesi ile karﬂ›
karﬂ›yad›r.
18 “Bana bu kay›tlar› gösterin,
yoksa cezaland›r›lacaks›n›z!”
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diyen kimse Rab’bin yasaklad›¤›n› emretmekten sak›ns›n.
19 Çünkü iﬂte, aceleyle yarg›layan ayn› ﬂekilde aceleyle yarg›lanacakt›r; çünkü yapt›¤› iﬂlerin
karﬂ›l›¤›n› alacakt›r; bu yüzden
kim vurursa, ona da Rab taraf›ndan vurulacakt›r.
20 ‹ﬂte kutsal yaz›: “‹nsan ne
vuracak, ne de yarg›layacakt›r”
der. Çünkü yarg› bana aittir, diyor Rab; ve intikam da benimdir
ve karﬂ›l›¤›n› Ben verece¤im.
21 Ve öfke soluyan, Rab’bin iﬂine karﬂ› çekiﬂen ve Rab’bin ‹srail
Evi’nden olan antlaﬂmal› halk›na karﬂ› savaﬂarak: “Biz Rab’bin
iﬂini yok edece¤iz ve Rab de
‹srail Evi ile yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay› hat›rlamayacak” diyen
kiﬂi, kesilip ateﬂe at›lmak tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
22 Çünkü Rab’bin sonsuz
amaçlar›, O’nun verdi¤i bütün
sözler yerine gelinceye kadar
devam edecektir.
23 ‹ﬂaya’n›n peygamberliklerini araﬂt›r›n. ‹ﬂte, ben onlar›
yazamam. Evet, iﬂte size derim
ki benden önce gitmiﬂ olan ve
bu ülkenin sahibi olan azizler
hayk›racaklar, evet, hatta tozun
içinden Rab’be hayk›racaklar;
ve Rab nas›l yaﬂ›yorsa, onlarla
yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmay› hat›rlayacakt›r.
24 Ve Rab onlar›n kardeﬂleri
için olan dualar›n› bilir. Ve onlar›n inançlar›n› da bilir; çünkü
O’nun ad›yla da¤lar› yerinden
kald›rabilmiﬂlerdi; ve O’nun
ad›yla dünyay› sarsabilmiﬂlerdi; ve O’nun sözünün gücüyle hapishanelerin y›k›lmas›na
neden olmuﬂlard›; evet, hatta
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k›zg›n f›r›nlar bile onlara zarar
verememiﬂti; ne vahﬂi hayvanlar ne de zehirli y›lanlar O’nun
sözünün gücüyle onlara dokunabilmiﬂlerdi.
25 Ve iﬂte Rab’bin yard›m›yla
bunlar› gün ›ﬂ›¤›na ç›karacak
olan kiﬂi için de dualar ettiler.
26 Ve hiç kimsenin bunlar›n olmayaca¤›n› söylemesine gerek
yoktur; çünkü bunlar mutlaka
olacakt›r; çünkü bu sözleri Rab
söyledi; çünkü bunlar Rab’bin
eliyle topraktan ç›kacak ve hiç
kimse bunun önüne geçemeyecektir; ve bunlar, mucizelerin
bitti¤i söylendi¤i bir günde olacak ve sanki ölülerden konuﬂan
biri gibi gelecektir.
27 Ve bu, azizlerin kan›n›n gizli
çetelerden ve karanl›k iﬂlerden
dolay› Rab’be hayk›raca¤› günde olacakt›r.
28 Evet, bu Tanr›’n›n gücünün
inkâr edildi¤i, kiliselerin kirlendi¤i ve yüreklerinin gururuyla
böbürlendikleri bir günde, evet,
hatta kilise liderlerinin ve ö¤retmenlerin yüreklerinin gururuyla böbürlenip kendi kiliselerine
ba¤l› olanlar› k›skanacaklar› bir
günde olacakt›r.
29 Evet, bu, yabanc› ülkelerde
yang›nlardan, kas›rgalardan ve
buhar dumanlar›ndan söz edildi¤i günde olacakt›r.
30 Ve ayr›ca savaﬂlar, savaﬂ söylentileri ve çeﬂitli yerlerde depremlerin oldu¤u duyulacakt›r.
31 Evet, bunlar yeryüzünde
büyük bir kirlili¤in olaca¤› bir
günde olacakt›r; o gün cinayetler ve soygunlar ve yalanlar ve
aldatmacalar ve cinsel ahlaks›zl›klar ve her türlü i¤rençlikler
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olacakt›r. O zaman birçoklar›:
“Bunu yap›n ya da ﬂunu yap›n
önemi yok; çünkü Rab böyle
yapanlara son günde arka ç›kacak” diyeceklerdir. Fakat böylelerinin vay haline! Çünkü
onlar öd ac›l›¤› içindedirler ve
kötülü¤ün ba¤lar›na sar›lm›ﬂlard›r.
32 Evet, bu: “Bize gelin ve
paran›zla günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlan›n” diyen kiliselerin kurulaca¤› bir günde olacakt›r.
33 Ey kötü, sap›k ve dik kafal›
halk! Neden kendinize kazanç
sa¤lamak için kiliseler kurdunuz? Neden Tanr›’n›n kutsal
sözlerini de¤iﬂtirerek canlar›n›z›n üzerine lanet çektiniz? ‹ﬂte,
Tanr›’n›n vahiylerine bak›n; çünkü iﬂte, bütün bunlar›n yerine
gelece¤i o günün vakti geliyor.
34 ‹ﬂte Rab bana yak›nda bunlar›n aran›zda gerçekleﬂece¤i
günde olacaklarla ilgili büyük
ve harikulade ﬂeyler gösterdi.
35 ‹ﬂte, ben size sanki benim
yan›mdaym›ﬂs›n›z gibi söylüyorum, ama siz yan›mda de¤ilsiniz. Fakat iﬂte, ‹sa Mesih sizi
bana gösterdi ve ben sizin yapt›klar›n›z› biliyorum.
36 Ve yüreklerinizin gururuyla
yürümekte oldu¤unuzu biliyorum ve aran›zdaki birkaç kiﬂinin
d›ﬂ›nda yüreklerinin gururuyla
kendilerini göklere ç›karmayan
hiç kimse yoktur; herkes gösteriﬂli elbiseler giyiyor ve kendisini k›skançl›¤a ve kavgaya ve
nefrete ve bask›ya ve her türlü
kötülü¤e teslim etmiﬂ; ve kiliseleriniz, evet, hatta kiliselerinizin
her biri yüreklerinizin gururundan dolay› kirlenmiﬂ.
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37 Çünkü iﬂte, siz paray› ve
varl›¤›n›z› ve güzel elbiselerinizi
ve kiliselerinizi süslemeyi, fakirlerden ve muhtaçlardan, hastalardan ve s›k›nt›da olanlardan
daha çok seviyorsunuz.
38 Ey siz kirlenmiﬂler, siz iki
yüzlüler, siz ö¤retmenler, çürüyecek olana kendilerini satanlar,
Tanr›’n›n kutsal kilisesini niçin
kirlettiniz? Üzerinize Mesih’in
ad›n› almaya niçin utan›yorsunuz? Neden sonsuz mutlulu¤un
o sonsuz periﬂanl›ktan daha
büyük de¤erde olaca¤›n› düﬂünemiyorsunuz — dünyan›n övgüsü yüzünden mi?
39 Neden hayat› olmayan
ﬂeylerle kendinizi süsleyerek,
açlar›n ve muhtaçlar›n ve ç›plaklar›n ve hastalar›n ve düﬂkünlerin yan›n›zdan geçmesine izin veriyor ve onlar› fark
etmiyorsunuz?
40 Evet, neden kazanç sa¤lamak için gizli i¤rençliklerinizi artt›r›yorsunuz ve dullar›
Rab’bin önünde a¤latt›r›yorsunuz ve yetimleri de Rab’bin
önünde a¤latt›r›yorsunuz ve
onlar›n babalar›n›n ve kocalar›n›n kanlar›n› topraktan baﬂlar›n›za intikam gelmesi için
hayk›rtt›r›yorsunuz?
41 ‹ﬂte intikam k›l›c› üzerinizde as›l›d›r ve O’nun, azizlerin
kan›n›n intikam›n› sizden
alaca¤› gün yak›nda geliyor;
çünkü Rab onlar›n a¤lamas›na
art›k izin vermeyecektir.
9. BÖLÜM
Moroni, Mesih’e inanmayanlara
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tövbe etmeleri için ça¤r›da bulunur — ‹nananlara vahiyler veren,
gökten arma¤anlar ve iﬂaretler
ya¤d›ran mucizelerin Tanr›s›ndan
söz eder — Mucizeler inançs›zl›k
yüzünden kesilir — ‹ﬂaretler inananlara gelir—‹nsanlar›n ak›ll› olmalar› ve emirleri tutmalar› istenir.
m.s. tahminen 401–421 y›llar›.
Ve ﬂimdi de, Mesih’e inanmayanlar hakk›nda konuﬂaca¤›m.
2 ‹ﬂte yoklama gününüze inanacak m›s›n›z? — iﬂte Rab’bin
gelece¤i, evet, hatta dünyan›n
tomar gibi dürülece¤i ve maddelerin k›zg›n s›cakta eriyece¤i
o gün, evet, o büyük günde Tanr› Kuzusu’nun önünde durmak
üzere getirilece¤iniz zaman —
O zaman Tanr› yoktur, diyebilecek misiniz?
3 O zaman Mesih’i yine inkâr
edebilecek misiniz ya da Tanr›
Kuzusu’na bakabilecek misiniz?
Suçunuzun bilinci alt›nda onunla bir arada yaﬂayabilece¤inizi
san›yor musunuz? Geçmiﬂte
sürekli olarak O’nun yasalar›n›
çi¤nemiﬂ olman›z›n suçlulu¤u
alt›nda eziyet çeken ruhunuzla, bu kutsal Varl›¤›n yan›nda
mutlu bir ﬂekilde yaﬂayabilece¤inizi san›yor musunuz?
4 ‹ﬂte size derim ki siz, adil
ve kutsal olan Tanr› ile birlikte,
O’nun önünde kirlili¤inizin
bilinci alt›nda yaﬂarsan›z, lanetlenmiﬂ canlarla birlikte cehennemde yaﬂamaktan daha çok
periﬂan olursunuz.
5 Çünkü iﬂte, Tanr›’n›n önüne
ç›plakl›¤›n›z›, ayr›ca Tanr›’n›n
yüceli¤ini ve ‹sa Mesih’in kutsall›¤›n› görmeye götürülece¤i-
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niz zaman, üzerinizde sönmeyecek bir ateﬂin alevi tutuﬂacakt›r.
6 Öyleyse, ey siz inanmayanlar, Rab’be dönün! Baba’ya bütün gücünüzle ‹sa’n›n ad›yla
yalvar›n ki o büyük ve son günde Kuzu’nun kan›yla temizlenmiﬂ olarak lekesiz, saf, güzel ve
beyaz bulunabilesiniz.
7 Ve Tanr›’n›n vahiylerini inkâr eden ve onlar›n bitti¤ini ve
art›k baﬂka vahiylerin, baﬂka
peygamberliklerin olmad›¤›n›,
baﬂka arma¤anlar›n, iyileﬂtirmelerin, dillerle konuﬂman›n ve
dillerin tercümesi arma¤anlar›n›n kalmad›¤›n› söyleyen sizlere
tekrar hitap ediyorum.
8 ‹ﬂte, size diyorum ki bunlar›
inkâr eden kimse Mesih’in Sevindirici Haberi’ni bilmiyordur;
evet, o Kutsal Yaz›lar› okumam›ﬂt›r; e¤er okumuﬂsa, onlar›
anlam›yordur.
9 Çünkü biz Tanr›’n›n dün,
bugün ve sonsuza dek ayn› oldu¤unu ve O’nda ne bir de¤iﬂme, ne de bir de¤iﬂiklik gölgesi
olmad›¤›n› okumuyor muyuz?
10 Ve ﬂimdi, e¤er siz de¤iﬂen
bir Tanr› düﬂündüyseniz ve
O’nda bir de¤iﬂiklik gölgesi
varsa, o zaman sizler mucizeler
Tanr›s› olmayan bir Tanr›’y›
kafan›zda canland›rm›ﬂ olursunuz.
11 Fakat iﬂte, ben size bir mucizeler Tanr›s› gösterece¤im;
yani ‹brahim’in Tanr›s›, ‹shak’›n
Tanr›s› ve Yakup’un Tanr›s›n›
gösterece¤im; ve gökleri, yeri
ve onlar›n içinde bulunan her
ﬂeyi yaratan ayn› Tanr›’d›r.
12 ‹ﬂte O, Adem’i yaratt› ve
Adem’le insan›n düﬂüﬂü geldi.
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Ve insan›n düﬂüﬂü yüzünden
de ‹sa Mesih, hatta Baba ve
O¤ul geldi; ve ‹sa Mesih’in
sayesinde insan›n fidye ile kurtuluﬂu geldi.
13 ‹sa Mesih ile gelen fidye ile
kurtuluﬂtan dolay›, insanlar
Rab’bin huzuruna geri getirilirler; evet, bu yolla bütün insanlar
fidye ile kurtulur; çünkü Mesih’in ölümü, diriliﬂi ve sonsuz
bir uykudan fidye ile kurtuluﬂu
gerçekleﬂtirir; bütün insanlar
boru çal›nd›¤›nda Tanr›’n›n gücüyle bu uykudan uyanacak ve
küçük, büyük herkes O’nun yarg› kürsüsünün önünde duracakt›r; orada fidye ile kurtar›larak,
geçici ölüm olan ölümün sonsuz ba¤›ndan çözüleceklerdir.
14 Ve o zaman Kutsal Olan’›n
yarg›s› onlar›n üzerine gelecek;
ve o zaman kirli olan kirli kalacak ve adil olan adil kalacak ve
mutlu olan mutlu kalacak ve
mutsuz olan ise yine mutsuz
kalacakt›r.
15 Ve ﬂimdi, ey mucize yapamayacak bir Tanr› düﬂünenler,
size soruyorum. Bütün bu
sözünü ettiklerim oldu mu?
ﬁimdi son geldi mi? ‹ﬂte size
derim: Hay›r! Ve Tanr› bir mucizeler Tanr›s› olmaktan vazgeçmedi.
16 ‹ﬂte, Tanr›’n›n yapm›ﬂ olduklar› bizim gözümüzde harikulade de¤il midir? Evet ve
kim Tanr›’n›n harikulade iﬂlerini anlayabilir?
17 O’nun sözüyle gö¤ün ve
yerin yarat›lmas›n›n, O’nun
sözünün gücüyle insan›n topra¤›n tozundan yarat›lmas›n›n ve
O’nun sözünün gücüyle muci-
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zelerin yap›lmas›n›n bir mucize
olmad›¤›n› kim söyleyebilir?
18 Ve kim ‹sa Mesih’in birçok
güçlü mucizeler yapmad›¤›n›
söyleyebilir? Ve havarilerin eliyle de birçok güçlü mucizeler
yap›lm›ﬂt›r.
19 Ve o zaman e¤er mucizeler
yap›lm›ﬂsa, Tanr› neden bir mucizeler Tanr›s› olmaktan vazgeçerek, hâlâ de¤iﬂmez bir Varl›k
olarak kalm›ﬂt›r? Ve iﬂte size
derim ki O de¤iﬂmez; çünkü
e¤er de¤iﬂseydi, o zaman Tanr›
olamazd›; ve O, Tanr› olmay›
b›rakmad› ve O, mucizelerin
Tanr›s›’d›r.
20 Ve O’nun insançocuklar›
aras›nda mucizeler yapmaktan
vazgeçmesinin nedeni, onlar›n
yavaﬂ yavaﬂ inançlar›n› kaybetmesi ve gerçek yolu b›rakarak
güvenmeleri gereken Tanr›’y›
tan›mamalar›d›r.
21 ‹ﬂte size derim ki asla ﬂüphe etmeyerek Mesih’e inanan
kimse Mesih’in ad›yla Baba’dan
her ne dilerse kendisine verilecektir; bu vaad dünyan›n uçlar›na kadar, yani herkes için
geçerlidir.
22 Çünkü iﬂte, Tanr›’n›n O¤lu
‹sa Mesih burada kalacak olan
ö¤rencilerine, evet ve bütün di¤er ö¤rencilerine toplulu¤un
önünde ﬂöyle dedi: Dünyan›n
her yan›na gidin ve Sevindirici
Haber’i her yarat›l›ﬂa vaaz edin.
23 Ve inan›p vaftiz olan kurtulacak, ama inanmayan lanetlenecektir.
24 Ve inananlar› ﬂu iﬂaretler
izleyecektir: Onlar benim ad›mla cinleri kovacaklar; yeni dillerle konuﬂacaklar; y›lanlar tutup
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kald›racaklar ve öldürücü bir
ﬂey içseler onlara hiç zarar vermeyecek; ellerini hastalar›n
üzerine koyacaklar ve onlar iyi
olacaklar.
25 Ve hiç ﬂüphe etmeksizin
ad›ma inanan herkese, hatta
dünyan›n uçlar›na kadar sözlerimin hepsini do¤rulayaca¤›m.
26 Ve ﬂimdi iﬂte, Rab’bin iﬂlerine kim karﬂ› durabilir? Kim
O’nun sözlerini yalanlayabilir?
Kim Rab’bin yüce gücüne karﬂ›
koyabilir? Kim Rab’bin iﬂlerini
hor görebilir? Kim Mesih’in çocuklar›n› hor görebilir? ‹ﬂte, ey
siz Rab’bin iﬂlerini hor görenler, sizler ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ray›p
mahvolacaks›n›z.
27 O halde hor görmeyin ve
ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ramay›n, ama
Rab’bin sözlerine kulak vererek
muhtaç oldu¤unuz her ﬂeyi
Baba’dan ‹sa’n›n ad›yla isteyin.
ﬁüphe etmeyin, yeter ki inan›n
ve eski zamanlarda oldu¤u gibi
baﬂlayarak bütün yüre¤inizle
Rab’be gelin ve O’nun önünde
korkuyla ve titremeyle kurtuluﬂunuzu baﬂar›n.
28 Denenme günlerinizde ak›ll›
olun; bütün kirliliklerinizden
temizlenin; tutkular›n›za harcamak için hiçbir ﬂey istemeyin;
ancak sars›lmaz bir kararl›l›kla, hiçbir ayartmaya boyun
e¤memeyi isteyin, ancak gerçek ve yaﬂayan Tanr›’ya hizmet
etmeyi isteyin.
29 Lay›k olmadan vaftiz olmamaya dikkat edin; Mesih’in sofras›ndan lay›k olmadan yememeye dikkat edin; fakat her ﬂeyi
lay›k olarak yapmaya çal›ﬂ›n ve
bunu yaﬂayan Tanr›’n›n O¤lu

Mormon 9:25–36
olan ‹sa Mesih’in ad›yla yap›n;
ve e¤er böyle yaparsan›z ve sonuna kadar dayan›rsan›z, hiçbir
ﬂekilde d›ﬂar› at›lmazs›n›z.
30 ‹ﬂte, ben size sanki ölülerin
aras›ndan konuﬂuyormuﬂ gibi
konuﬂuyorum; çünkü sözlerimin elinize geçece¤ini biliyorum.
31 Beni ve babam› kusurlar›m›zdan dolay› suçlamay›n ve
babamdan önce yazm›ﬂ olanlar› da suçlamay›n; fakat bizim
kusurlar›m›z› size gösterdi¤i
için Tanr›’ya ﬂükredin ki bizden daha hikmetli olmay› ö¤renebilesiniz.
32 Ve ﬂimdi iﬂte, biz bu kay›tlar› aram›zda geliﬂtirilmiﬂ M›s›rca ad›n› verdi¤imiz, bize
aktar›lm›ﬂ olan ve bizim konuﬂma tarz›m›za göre de¤iﬂtirilmiﬂ
olan harflerle kendi bilgimize
göre yazd›k.
33 Ve e¤er levhalar›m›z yeterince büyük olsayd›, o zaman
‹branice yazacakt›k; ama biz
‹braniceyi de de¤iﬂtirdik ve e¤er
‹branice yazabilseydik, o zaman kay›tlar›m›zda hiçbir kusur bulamazd›n›z.
34 Fakat Rab, bizim yazd›klar›m›z› ve baﬂka hiçbir halk›n
bizim dilimizi bilmedi¤ini de
bilir; ve baﬂka hiçbir halk dilimizi bilmedi¤inden, bu yüzden
O, onlar›n tercüme edilebilmesi için yollar haz›rlam›ﬂt›r.
35 Ve bunlar, giysilerimizi
inançlar›n› kaybeden kardeﬂlerimizin kan›ndan temizleyebilmemiz için yaz›lm›ﬂt›r.
36 Ve iﬂte, kardeﬂlerimiz hakk›nda dile¤imiz, evet, hatta onlar›n Mesih’in bilgisine geri

Mormon 9:37–Eter 1:17
getirilmeleri, ülkede yaﬂam›ﬂ
olan bütün azizlerin dualar›na
göredir.
37 Ve Rab ‹sa Mesih izin versin ki onlar›n dualar› inançlar›na göre cevaplans›n; ve Tanr›
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Baba da ‹srail Evi ile yapm›ﬂ
oldu¤u antlaﬂmay› hat›rlayarak
onlar›, ‹sa Mesih’in ad›na olan
inançlar›na göre sonsuza kadar
kutsas›n. Amin.

Eter Kitab›

K

ral Mosiya döneminde Limhi halk› taraf›ndan bulunan yirmi dört
levhadan al›nan Yaredliler’in kay›tlar›.
1. BÖLÜM

Moroni, Eter’in yazd›klar›n› özetler — Eter’in soya¤ac› aç›klan›r —
Yaredliler’in dili Babil Kulesi’nde
kar›ﬂt›r›lmam›ﬂt›r — Rab, onlar›
seçkin bir ülkeye götürece¤ini ve
onlar› büyük bir ulus yapaca¤›n›
vaad eder.

V

E ﬂimdi, ben Moroni, eskiden bu kuzey ülkesinde
oturan ve Rab’bin eliyle yok
edilmiﬂ olan halk›n baﬂ›ndan
geçenleri anlataca¤›m.
2 Ve anlatacaklar›m› Limhi
halk› taraf›ndan bulunmuﬂ olan
Eter Kitab› denilen yirmi dört
levhadan al›yorum.
3 Ve dünyan›n ve ayr›ca
Adem’in yarat›l›ﬂ›ndan bahseden ve o zamandan büyük kule
zaman›na kadar olan olaylar›
ve insançocuklar› aras›nda o
zamana kadar olup bitenleri
anlatan bu kay›tlar›n ilk k›sm›n›n Yahudiler’in elinde oldu¤unu var say›yorum.
4 Bu yüzden Adem’in günlerinden baﬂlayarak o zamana

dek olup bitenleri yazm›yorum;
ne var ki bunlar levhalar›n üzerinde yaz›l›d›r ve onlar› bulanlar öykünün tamam›n› elde
edebilecektir.
5 Fakat iﬂte, bütün olup bitenleri anlatmay›p yaln›zca kuleden yok ediliﬂlerine dek olan
k›sm› anlataca¤›m.
6 Ve bunu ﬂöyle anlataca¤›m.
Bu kay›tlar› yazan Eter’d›r ve
Koriyantor’un soyundan gelmektedir.
7 Koriyantor, Moron’un o¤luydu.
8 Ve Moron, Etem’in o¤luydu.
9 Ve Etem, Ahah’›n o¤luydu.
10 Ve Ahah, ﬁit’in o¤luydu.
11 Ve ﬁit, ﬁiblon’un o¤luydu.
12 Ve ﬁiblon, Kom’un o¤luydu.
13 Ve Kom, Koriyantum’un
o¤luydu.
14 Ve Koriyantum, Amnigadda’n›n o¤luydu.
15 Ve Amnigadda, Harun’un
o¤luydu.
16 Ve Harun, Harthom’un
o¤lu Het’in soyundand›.
17 Ve Harthom, Lib’in o¤luydu.
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18 Ve Lib, Kiﬂ’in o¤luydu.
19 Ve Kiﬂ, Korom’un o¤luydu.
20 Ve Korom, Levi’nin o¤luydu.
21 Ve Levi, Kim’in o¤luydu.
22 Ve Kim, Moriyanton’un
o¤luydu.
23 Ve Moriyanton, Riplakiﬂ’in
soyundand›.
24 Ve Riplakiﬂ, ﬁez’in o¤luydu.
25 Ve ﬁez, Het’in o¤luydu.
26 Ve Het, Kom’un o¤luydu.
27 Ve Kom, Koriyantum’un
o¤luydu.
28 Ve Koriyantum, Emer’in
o¤luydu.
29 Ve Emer, Ömer’in o¤luydu.
30 Ve Ömer, ﬁule’nin o¤luydu.
31 Ve ﬁule, Kib’in o¤luydu.
32 Ve Kib, Yared’in o¤lu Oriha’n›n o¤luydu.
33 Rab, halk›n konuﬂtu¤u dili
kar›ﬂt›r›p k›zg›nl›¤›yla onlar›n
dünyan›n her taraf›na da¤›t›lacaklar›na dair yemin etti¤i zaman, bu Yared, kardeﬂiyle ve
aileleriyle ve baﬂkalar›yla ve onlar›n aileleriyle birlikte büyük
kuleden geldiler; ve Rab’bin
sözüne göre halk da¤›t›ld›.
34 Ve Yared’in kardeﬂi büyük
ve güçlü bir adam olup Rab’bin
lütfuna çok ermiﬂ biri oldu¤u
için kardeﬂi Yared ona: “Rab’be
yakar da Rab bizi ﬂaﬂk›nl›¤a
u¤ratmas›n, yoksa birbirimizin
dediklerini anlayamay›z” dedi.
35 Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi Rab’be yakard› ve Rab,
Yared’e ac›d›; bu yüzden Yared’in konuﬂtu¤u dili kar›ﬂt›rmad›; ve Yared’le kardeﬂi ﬂaﬂ›rt›lmad›.
36 O zaman Yared kardeﬂine:
“Rab’be yine yakar, olur da

Eter 1:18–43
arkadaﬂlar›m›zdan öfkesini çevirir ve onlar›n da dillerini
kar›ﬂt›rmaz” dedi.
37 Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi Rab’be yakard› ve Rab
onlar›n arkadaﬂlar›na ve arkadaﬂlar›n›n ailelerine de ac›d›;
öyle ki onlar da ﬂaﬂ›rt›lmad›.
38 Ve öyle oldu ki Yared kardeﬂiyle yine konuﬂarak ﬂöyle dedi:
Git Rab’be bizi ülkeden ç›kar›p
ç›karmayaca¤›n› sor ve e¤er bizi
ülkeden ç›karacaksa, nereye
gidece¤imiz konusunda O’na
yakar. Ve kim bilir Rab belki de
bizi dünyadaki bütün ülkelerden daha seçkin olan bir ülkeye
götürecek. Ve e¤er öyleyse,
Rab’be sad›k kalal›m ki ülkeyi
miras›m›z olarak alabilelim.
39 Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi, Yared’in a¤z›ndan ç›kan sözlere göre Rab’be yakard›.
40 Ve öyle oldu ki Rab, Yared’in kardeﬂini iﬂitip ona ac›d› ve
ona ﬂöyle dedi:
41 Gidin, hem erkek hem diﬂi
her çeﬂit sürülerinizi bir araya
toplay›n ve ayr›ca yerdeki her
çeﬂit tohumdan da toplay›n; ve
ailelerinizi toplay›n; ve ayr›ca
kardeﬂin Yared’le onun ailesini
ve ayr›ca arkadaﬂlar›n› ve onlar›n ailelerini ve Yared’in arkadaﬂlar›yla onlar›n ailelerini de
bir araya toplay›n.
42 Ve bunu yapt›ktan sonra
onlar›n baﬂ›nda kuzeydeki vadiye in. Ve Ben seni orada karﬂ›layaca¤›m ve sizin önünüzden gidip yeryüzündeki bütün
ülkelerden daha seçkin olan
bir ülkeye do¤ru size yol gösterece¤im.
43 Ve orada seni ve soyunu

Eter 2:1–9
kutsayaca¤›m ve senin soyunu,
kardeﬂinin soyunu ve seninle
beraber gelenleri kendim için
yetiﬂtirip büyük bir ulus yapaca¤›m. Ve dünyan›n hiçbir yerinde senin soyundan kendime
yetiﬂtirece¤im ulustan daha
büyük bir ulus olmayacak. Ve
bana bu kadar uzun süre yakard›¤›ndan dolay› bunu senin
için yapaca¤›m.
2. BÖLÜM
Yaredliler vaadedilen diyara
do¤ru gitmek için haz›rl›k yaparlar—Buras› insanlar›n ya Mesih’e
hizmet edecekleri ya da silinip at›lacaklar› seçkin bir ülkedir — Rab,
Yared’in kardeﬂi ile üç saat konuﬂur — Yaredliler mavnalar inﬂa
ederler — Rab, Yared’in kardeﬂinden mavnalar›n nas›l ayd›nlat›laca¤› konusunda öneride bulunmas›n› ister.
Ve öyle oldu ki Yared’le kardeﬂi
ve onlar›n aileleri ve ayr›ca Yared’le kardeﬂinin arkadaﬂlar›
ve onlar›n aileleri toplad›klar›
her cins erkek ve diﬂi sürülerini
de alarak kuzeydeki vadiye indiler (ve bu vadinin ad› Nimron’du, buraya kuvvetli avc›n›n
ad› verilmiﬂti).
2 Ve orada tuzaklar kurup
gökteki kuﬂlardan yakalad›lar;
ve ayr›ca haz›rlad›klar› bir kab›n içine sudan yakalad›klar›
bal›klar› koyup yanlar›nda
götürdüler.
3 Ve yanlar›nda bal ar›s› anlam›na gelen deseret de götürdüler; ve böylece yanlar›nda ar›
kovanlar› ve ülkede bulunan
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her ﬂeyden ve her çeﬂit tohumdan götürdüler.
4 Ve öyle oldu ki Nimrod vadisine indiklerinde Rab gelip
Yared’in kardeﬂiyle konuﬂtu;
ve O bir bulutun içindeydi ve
Yared’in kardeﬂi O’nu görmedi.
5 Ve öyle oldu ki Rab onlara
çöle gitmelerini, evet, daha önce
hiç kimsenin ayak basmad›¤›
bir yere gitmelerini emretti. Ve
öyle oldu ki Rab önlerinden
gitti ve içinde durdu¤u buluttan onlarla konuﬂtu ve gitmeleri gereken yönü gösterdi.
6 Ve öyle oldu ki sürekli Rab’bin eliyle yol gösterilip çölde
yolculuk ettiler ve mavnalar
inﬂa edip engin sular› geçtiler,
7 Ve Rab, onlar›n denizin
ötesindeki çölde durmalar›na
izin vermedi, fakat bütün ülkelerden daha seçkin bir ülke
olan, Rab Tanr›’n›n do¤ru bir
halk için saklam›ﬂ oldu¤u vaadedilen diyara do¤ru ilerlemelerini istedi.
8 Ve O öfkesiyle Yared’in kardeﬂine yemin edip, bu vaadedilen diyara kim sahip olursa olsun, bundan böyle ve sonsuza
dek O’na, tek ve gerçek Tanr›’ya
hizmet etmesi gerekti¤ini, yoksa O’nun tüm öfkesi üzerlerine
geldi¤i zaman ortadan silineceklerini söylemiﬂti.
9 Ve ﬂimdi, Tanr›’n›n bu ülke
için verdi¤i emirlerden anl›yoruz ki buras› vaadedilen bir
diyard›r ve buraya hangi ulus
sahip olursa olsun Tanr›’ya hizmet edecektir, yoksa O’nun tüm
öfkesi üzerlerine geldi¤i zaman
ortadan silineceklerdir. Ve onlar
kötülüklerinde olgunlaﬂt›klar›
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zaman O’nun tüm öfkesi onlar›n üzerine gelecektir.
10 Çünkü iﬂte, buras› bütün di¤er ülkelerden daha seçkin bir
ülkedir; bu nedenle, bu ülkeye
sahip olanlar ya Tanr›’ya hizmet
edecek ya da silinip at›lacakt›r;
çünkü bu Tanr›’n›n sonsuz
emridir. Ve onlar ülkenin çocuklar› aras›nda tüm kötülüklerin olaca¤› zamana kadar yok
edilmeyeceklerdir.
11 Ve ey Yahudi olmayan uluslar, bu kay›tlar size Tanr›’n›n
emirlerini bilesiniz diye, tövbe
edip bütün kötülükler gelinceye
kadar kötülüklerinize devam
etmeyesiniz diye gelmiﬂtir, öyle
ki bu ülkede oturanlar›n bugüne
kadar yapt›klar› gibi Tanr›’n›n
gazab›n›n tümünü üzerinize
çekmeyin.
12 ‹ﬂte buras› seçkin bir ülkedir ve ona hangi ulus sahip
olursa olsun, yazd›klar›m›z
arac›l›¤›yla bildirilen ülkenin
Tanr›s› ‹sa Mesih’e hizmet
ederse, kölelik ve tutsakl›k görmeyecek ve gö¤ün alt›ndaki
uluslar›n hiçbirinin egemenli¤i
alt›nda olmayacakt›r.
13 Ve ﬂimdi kay›tlar›ma devam ediyorum; çünkü iﬂte,
öyle oldu ki Rab, Yared ve kardeﬂlerini karalar› ay›ran o
büyük denize kadar getirdi. Ve
denize vard›klar›nda çad›rlar›n›
kurdular ve oraya Moriyankumer ad›n› verdiler; ve çad›rlara
yerleﬂip deniz k›y›s›nda dört
y›l çad›rda kald›lar.
14 Ve öyle oldu ki dört y›l›n
sonunda, Rab yeniden Yared’in kardeﬂine geldi ve bulutun
içinde durup onunla konuﬂtu.

Eter 2:10–17
Ve Rab, Yared’in kardeﬂiyle üç
saat boyunca konuﬂtu ve Rab’bin ad›n› anmay› unuttu¤u için
onu azarlad›.
15 Ve Yared’in kardeﬂi yapm›ﬂ
oldu¤u bu kötülükten tövbe etti
ve yan›nda bulunan kardeﬂleri
için Rab’bin ad›n› ça¤›rd›. Ve Rab
ona ﬂöyle dedi: Senin ve kardeﬂlerinin günahlar›n› ba¤›ﬂlayaca¤›m; fakat bir daha günah iﬂlemeyeceksin; çünkü Ruhum’un her
zaman insanla u¤raﬂmayaca¤›n› hat›rlayacaks›n; dolay›s›yla
günahlar›nda tamamen olgunlaﬂ›ncaya kadar günah iﬂlersen,
Rab’bin huzurundan kovulacaks›n. Ve sana miras›n olarak
verece¤im ülke hakk›nda olan
düﬂüncelerim bunlard›r; çünkü
oras› bütün di¤er ülkelerden
daha seçkin bir ülke olacakt›r.
16 Ve Rab ﬂöyle dedi: Çal›ﬂmaya baﬂla ve ﬂimdiye dek yapm›ﬂ oldu¤un türden mavnalar
yap. Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi ve onun kardeﬂleri de
iﬂe koyulup Rab’bin talimatlar›
do¤rultusunda daha önce yapm›ﬂ olduklar› gibi mavnalar
yapt›lar. Ve bunlar küçüktü ve
su üzerinde hafiftiler, hatta su
üzerinde kuﬂ gibi hafiftiler.
17 Ve mavnalar hiç su s›zd›rmayacak bir ﬂekilde inﬂa edilmiﬂti, hatta bir sahan gibi içinde
su tutabiliyorlard›; ve alt› su
geçirmez bir sahana benziyordu; ve yanlar› su geçirmez bir
sahan ﬂeklinde ve uçlar› sivriydi; ve üstü de su geçirmez bir
sahan gibiydi ve uzunlu¤u bir
a¤aç boyuydu; ve kapaklar›
kapat›ld›¤›nda sahan gibi su
geçirmez oluyorlard›.

Eter 2:18–3:2
18 Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi Rab’be ﬂöyle diyerek
seslendi: Ya Rab, bana yapmam› emretti¤in iﬂi yapt›m ve
mavnalar› bana gösterdi¤in ﬂekilde yapt›m.
19 Ve iﬂte, ya Rab, içlerinde
hiç ›ﬂ›k yok; hangi yöne gidece¤iz? Ve üstelik ölüp gidece¤iz,
çünkü mavnalar›n içindeki havadan baﬂka soluyacak hava
yok; bu yüzden ölüp gidece¤iz.
20 Ve Rab, Yared’in kardeﬂine
ﬂöyle dedi: ‹ﬂte, alttan ve üstten
bir delik açacaks›n ve havas›z
kal›rsan deli¤i açar hava al›rs›n. Ve öyle olur da içeriye üzerinize su gelirse, iﬂte, deli¤i kapatacaks›n ki su bask›n›ndan
ölmeyesiniz.
21 Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi Rab’bin emretti¤i gibi
yapt›.
22 Ve Rab’be yeniden seslenerek ﬂöyle dedi: Ya Rab, iﬂte
bana emretti¤in ﬂekilde hareket ettim ve halk›m için gemileri haz›rlad›m; ve iﬂte, içlerinde
hiç ›ﬂ›k yok. ‹ﬂte, ya Rab, bu
koca suyu karanl›kta geçmemize izin verecek misin?
23 Ve Rab, Yared’in kardeﬂine
ﬂöyle dedi: Gemilerinizde ›ﬂ›k
olmas› için ne yapmam› istiyorsun? Çünkü iﬂte pencereler
yapamazs›n, zira paramparça
olurlar; yan›n›zda ateﬂ götürmeyeceksiniz, çünkü ateﬂin ›ﬂ›¤›yla gitmeyeceksin.
24 Çünkü iﬂte, denizin ortas›nda bir balina gibi olacaks›n;
zira da¤ gibi dalgalar üzerinize
vuracak. Ancak, seni denizin
derinliklerinden tekrar yukar›
ç›karaca¤›m; çünkü rüzgarlar
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benim a¤z›mdan ç›km›ﬂt›r ve
ya¤mur ve selleri de Ben gönderirim.
25 Ve iﬂte, seni bunlara karﬂ›
haz›rl›yorum; çünkü denizin
dalgalar›na ve ç›kan rüzgarlara
ve gelecek olan tufanlara karﬂ›
seni haz›rlamazsam, bu büyük
derinli¤i geçemezsin. Bu yüzden denizin derinliklerine
gömüldü¤ünüzde ›ﬂ›¤›n›z olmas› için sana ne haz›rlamam›
istiyorsun?
3. BÖLÜM
Yared’in kardeﬂi Rab’bin parma¤›n›
on alt› taﬂa dokunurken görür —
Mesih ruhtan bedenini Yared’in
kardeﬂine gösterir — Mükemmel
bilgisi olanlar perde arkas›nda
tutulamaz—Yaredli kay›tlar›n ›ﬂ›¤a ç›kar›lmas› için çeviriciler sa¤lanm›ﬂt›r.
Ve öyle oldu ki Yared’in kardeﬂi
(ﬂimdi haz›rlanm›ﬂ olan gemilerin say›s› sekizdi) çok yüksek
oluﬂu nedeniyle ﬁelem Da¤›
ad›n› verdikleri da¤a ç›k›p bir
kayadan eriterek on alt› küçük
taﬂ ç›kard›; ve taﬂlar beyaz ve
parlakt›, hatta saydam cam gibiydi; ve taﬂlar› elinde da¤›n
tepesine götürdü ve yeniden
Rab’be yakar›p ﬂöyle dedi:
2 Ya Rab, etraf›m›z› tufanlar›n
saraca¤›n› söyledin. ﬁimdi iﬂte,
ya Rab, zay›fl›¤› yüzünden hizmetkâr›na öfkelenme; çünkü
senin kutsal oldu¤unu ve cennetlerde yaﬂad›¤›n› biliriz ve
bizim senin önünde de¤erimiz
yoktur; düﬂüﬂten dolay› insanl›k tabiat›m›z sürekli olarak
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kötüleﬂmiﬂ olsa da, ya Rab, sana
yakarmam›z için bize emir verdin; öyle ki arzu ettiklerimizi
senden alabilelim.
3 ‹ﬂte, ya Rab, kötülüklerimiz
yüzünden bizi cezaland›r›p
uzaklara sürdün ve bu kadar
y›l çölde kald›k; yine de bize
merhamet gösterdin. Ya Rab,
bana ac› ve bu halk›ndan öfkeni çevir ve bu azg›n derinlikleri
karanl›kta geçmemize izin verme; ama kayadan eritti¤im ﬂu
taﬂlara bak.
4 Ve ya Rab, biliyorum senin
gücün her ﬂeye yeter ve sen insanlar›n iyili¤i için diledi¤in
her ﬂeyi yapabilirsin; Ya Rab,
öyleyse bu taﬂlara parma¤›nla
dokun ve karanl›kta parlamalar›n› sa¤la; ve onlar haz›rlad›¤›m›z gemilerin içinde bizim
için parlayacak ki denizi geçerken ›ﬂ›¤›m›z olsun.
5 ‹ﬂte, ya Rab, buna gücün yeter. ‹nsan›n anlay›ﬂ›na küçük
görünen ﬂeylerden büyük kuvvet göstermeye gücün oldu¤unu biliriz.
6 Ve öyle oldu ki Yared’in
kardeﬂi bu sözleri söyler söylemez, iﬂte, Rab elini uzat›p parma¤›yla taﬂlara birer birer
dokundu. Ve Yared’in kardeﬂinin gözlerinden perde al›nm›ﬂt› ve Rab’bin parma¤›n› gördü;
ve bu t›pk› etten ve kandan
oluﬂmuﬂ insan parma¤› gibiydi; ve Yared’in kardeﬂi Rab’bin
önünde yere düﬂtü, çünkü korkuya kap›lm›ﬂt›.
7 Ve Rab, Yared’in kardeﬂinin
yere düﬂtü¤ünü gördü; ve Rab
ona ﬂöyle dedi: Aya¤a kalk, neden düﬂtün?
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8 Ve o, Rab’be: “Rab’bin parma¤›n› gördüm ve beni cezaland›raca¤›ndan korktum; çünkü
Rab’bin bedeni ve kan› oldu¤unu bilmiyordum” dedi.
9 Ve Rab ona ﬂöyle dedi:
‹man›nla benim kan ve bedene
bürünece¤imi gördün ve ﬂimdiye dek senin kadar büyük bir
imanla önüme gelen hiç kimse
olmad›; çünkü böyle olmasayd›,
parma¤›m› göremezdin. Daha
baﬂka bir ﬂey gördün mü?
10 Ve Yared’in kardeﬂi: “Hay›r,
Rab, bana kendini göster” diye
cevap verdi.
11 Ve Rab ona ﬂöyle dedi:
Söyleyece¤im sözlere inanacak
m›s›n?
12 Ve o: “Evet, Rab, senin gerçekleri söyledi¤ini biliyorum,
çünkü sen gerçe¤in Tanr›s›’s›n
ve yalan söyleyemezsin” diye
cevap verdi.
13 Ve bu sözleri söyledi¤inde,
iﬂte Rab kendisini ona gösterdi
ve ﬂöyle dedi: Bunlar› bildi¤in
için düﬂüﬂten fidye ile kurtar›ld›n; bu nedenle huzuruma geri
getirildin; bunun için kendimi
sana gösteriyorum.
14 ‹ﬂte, dünya kuruldu¤undan beri halk›m› fidye ile kurtarmak için haz›rlanm›ﬂ olan
benim. ‹ﬂte, Ben ‹sa Mesih’im.
Ben Baba’y›m ve O¤ul’um. Tüm
insanl›k bende yaﬂama kavuﬂacak ve benim ad›ma inananlar
o ebedi yaﬂama kavuﬂacak; ve
onlar benim o¤ullar›m ve k›zlar›m olacaklar.
15 Ve yaratt›¤›m insana kendimi hiç göstermedim, çünkü
hiçbir zaman insan bana senin
inand›¤›n kadar inanmad›.
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Benim suretimde yarat›ld›¤›n›
görüyor musun? Evet, hatta
tüm insanlar baﬂlang›çta benim suretimde yarat›lm›ﬂt›r.
16 ‹ﬂte, ﬂimdi görmüﬂ oldu¤un
bu beden, ruhumun bedenidir
ve Ben insan› ruhumun bedeni
gibi yaratt›m; ve sana ruhta
göründü¤üm gibi halk›ma bedende görünece¤im.
17 Ve ﬂimdi, ben Moroni, yaz›lm›ﬂ olan bu ﬂeylerin tam bir anlat›m›n› veremeyece¤imi daha
önce söylemiﬂtim; bu yüzden
‹sa’n›n kendisini Nefililer’e
gösterdi¤i tarzda ve ayn› bedenin görünümünde ruh olarak
bu adama göründü¤ünü söylemekle yetiniyorum.
18 Ve O, Nefililer’e hizmet etti¤i gibi ona da hizmet etti; ve
bütün bunlar› bu adam kendisinin Tanr› oldu¤unu bilsin diye
yapt›, çünkü Rab ona çok
büyük iﬂler göstermiﬂti.
19 Ve bu adam›n bilgisinden
dolay›, perdenin ötesine bakmas› engellenemezdi; ve o, ‹sa’n›n
parma¤›n› gördü, görür görmez
de korkudan yere kapand›;
çünkü bunun Rab’bin parma¤›
oldu¤unu biliyordu; ve hiç ﬂüphe duymadan bildi¤i için art›k
inanmas›na gerek kalmam›ﬂt›.
20 Bu nedenle Tanr› hakk›nda
bu mükemmel bilgisi oldu¤u
için onu perdenin arkas›nda
tutmak olanaks›zd›; bu yüzden
‹sa’y› gördü ve ‹sa ona hizmet
etti.
21 Ve öyle oldu ki Rab, Yared’in kardeﬂine ﬂöyle dedi: ‹ﬂte
ad›m› bedende yüceltece¤im
zaman gelinceye dek, gördü¤ün
ve iﬂitti¤in bu ﬂeylerin dünyaya

502
aç›klanmas›na izin verme; bu
nedenle gördü¤ün ve iﬂitti¤in
ﬂeyleri bir hazine gibi sakla ve
onlar› hiç kimseye gösterme.
22 Ve iﬂte, yan›ma gelece¤in
zaman bunlar› yaz›p mühürleyeceksin ki kimse onlar› tercüme edemesin; çünkü bunlar›
okunamayacak bir dilde yazacaks›n.
23 Ve iﬂte, sana bu iki taﬂ›
verece¤im ve onlar› da yazaca¤›n ﬂeylerle birlikte mühürleyeceksin.
24 Çünkü iﬂte, yazaca¤›n dili
kar›ﬂt›rd›m; bu nedenle uygun
gördü¤üm bir zamanda, yazaca¤›n ﬂeylerin bu taﬂlarla insanlar›n gözünde yücelmesini
sa¤layaca¤›m.
25 Ve Rab bu sözleri söyledikten sonra Yared’in kardeﬂine o
ana dek yeryüzünde yaﬂam›ﬂ
ve ayr›ca yaﬂayacak olan herkesi
gösterdi; ve ondan dünyan›n
her ucunda yaﬂayan insanlar›
görmesini esirgemedi.
26 Çünkü Rab daha önceleri
ona, e¤er kendisine inan›rsa
ona her ﬂeyi gösterebilece¤ini
söylemiﬂti — her ﬂey ona gösterilecekti; bu yüzden Rab’bin
kendisine her ﬂeyi gösterebilece¤ini bildi¤inden, Rab ondan
hiçbir ﬂeyi saklamad›.
27 Ve Rab ona ﬂöyle dedi: Bunlar› yaz ve mühürle; ve uygun
gördü¤üm bir zamanda onlar›
insançocuklar›na gösterece¤im.
28 Ve öyle oldu ki Rab ona
alm›ﬂ oldu¤u iki taﬂ› mühürlemesini ve Rab onlar› insançocuklar›na gösterece¤i zamana
kadar onlar› kimseye göstermemesini emretti.
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4. BÖLÜM

Moroni’ye Yared’in kardeﬂinin
yazd›klar›n› mühürlemesi emredilir — ‹nsanlar Yared’in kardeﬂi
gibi iman edinceye kadar bunlar
aç›klanmayacakt›r—Mesih, insanlar›n kendisinin ve ö¤rencilerinin
sözlerine inanmalar›n› emreder —
‹nsanlar›n tövbe ederek, Sevindirici
Haber’e inanmalar› ve kurtulmalar› emredilir.
Ve Rab, Yared’in kardeﬂine
Rab’bin huzurundan ayr›larak
da¤dan inmesini ve gördü¤ü
ﬂeyleri yazmas›n› emretti; ve O
çarm›ha gerilinceye kadar bunlar›n insançocuklar›na gelmesi
yasakland›; ve bu yüzden Kral
Mosiya bunlar›, Mesih kendisini
halk›na göstermeden önce dünyaya aç›klanmas›n diye saklad›.
2 Ve Mesih kendisini gerçekten
halka gösterdikten sonra bu ﬂeylerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› emretti.
3 Ve ﬂimdi, bundan sonra
onlar›n hepsi inançs›zl›¤a düﬂtü; ve Lamanl›lar’›n d›ﬂ›nda
baﬂka kimse kalmad› ve onlar
da Mesih’in Sevindirici Haber’ini reddettiler; bu yüzden,
bunlar› yeniden topra¤a saklamam emredildi.
4 ‹ﬂte, bu levhalara Yared’in
kardeﬂinin gördü¤ü ﬂeyleri aynen yazd›m; ve Yared’in kardeﬂine gösterilen ﬂeylerden daha
büyü¤ü asla gösterilmemiﬂtir.
5 Bu nedenle, Rab bunlar›
yaz›ya geçirmemi buyurdu, ben
de yazd›m. Ve onlar› mühürlememi emretti; ve bunlar›n
aç›klamas›n› da mühürlememi
emretti; bu nedenle Rab’bin

emretti¤i ﬂekilde çeviricileri
mühürledim.
6 Çünkü Rab bana ﬂöyle dedi:
Kötülüklerinden tövbe edip
Rab’bin önünde temiz olacaklar› güne dek, bunlar Yahudi
olmayan uluslara gitmeyecek.
7 Ve Yared’in kardeﬂinin gösterdi¤i gibi bana inanç gösterecekleri gün, diyor Rab, Ben’de
kutsallaﬂabilirler; o zaman Yared’in kardeﬂinin görmüﬂ oldu¤u ﬂeyleri onlara da gösterece¤im; hatta onlara bütün vahiylerimi aç›klayaca¤›m, diyor
Tanr›’n›n O¤lu ‹sa Mesih, göklerin ve yerin ve bu yerlerdeki
her ﬂeyin Babas›.
8 Ve Rab’bin sözüne karﬂ› gelene lanet olsun! Ve bu ﬂeyleri
reddedene lanet olsun! Çünkü
onlara daha büyük ﬂeyler göstermeyece¤im, diyor ‹sa Mesih;
çünkü konuﬂan Ben’im.
9 Ve emrimle gökler aç›l›r ve
kapan›r; ve sözümle yer sars›lacak ve emrimle orada yaﬂayanlar ölecek, hatta ateﬂle yok
olacaklar.
10 Ve benim sözlerime inanmayan ö¤rencilerime de inanmaz;
ve e¤er öyle olur da Ben konuﬂmuyorsam, kendiniz karar verin; zira son günde konuﬂan›n
Ben oldu¤unu bileceksiniz.
11 Ama konuﬂtu¤um bu ﬂeylere inanan kiﬂiyi Ben, Ruhum’un
belirtileriyle ziyaret edece¤im;
ve o bilecek ve tan›kl›k edecek.
Çünkü Ruhum nedeniyle bu
ﬂeylerin do¤ru oldu¤unu bilecek; çünkü bunlar insanlar› iyilik yapmaya ikna eder.
12 Ve insanlar› iyilik etmeye
inand›ran her ﬂey bendendir;
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çünkü iyilik Ben’den baﬂka
kimseden gelmez. ‹nsanlar› bütün iyiliklere yönelten benim;
sözlerime inanmak istemeyen
bana, benim var oldu¤uma
inanmaz; ve bana inanmayan,
beni gönderen Baba’ya da inanmayacakt›r. Çünkü iﬂte, Ben
Baba’y›m, dünyan›n ›ﬂ›¤›, yaﬂam› ve gerçe¤i benim.
13 Bana gelin, ey Yahudi olmayan uluslar! Ve sizlere daha
büyük ﬂeyler, inançs›zl›k nedeniyle sakl› tutulan bilgileri
gösterece¤im.
14 Bana gelin, ey ‹srail Evi! Ve
Baba’n›n dünya kuruldu¤undan beri senin için ne kadar
büyük ﬂeyler saklam›ﬂ oldu¤u
sana gösterilecektir; ve bunlar
inançs›zl›k nedeniyle sana gelmemiﬂtir.
15 ‹ﬂte sen, bu korkunç kötü
durumda, yürek kat›l›¤›nda ve
zihin körlü¤ünde kalmana neden olan bu inançs›zl›k perdesini y›rtt›¤›nda, iﬂte o zaman,
dünyan›n kuruluﬂundan beri
senden saklanm›ﬂ olan bu
büyük ve harika ﬂeyler — evet,
k›r›k bir yürek ve piﬂmanl›k
duyan bir ruhla Baba’y› benim
ad›mda ça¤›rd›¤›nda, iﬂte o zaman Baba’n›n atalar›nla yapt›¤› antlaﬂmay› hat›rlad›¤›n› bileceksin, ey ‹srail Evi!
16 Ve o zaman, hizmetkâr›m
Yuhanna’ya yazd›rd›¤›m vahiylerim bütün halk›n gözü önüne
serilecek. Hat›rla, bu ﬂeyleri
gördü¤ünde bu ﬂeylerin bütün
gerçekli¤iyle bildirilece¤i zaman›n yaklaﬂt›¤›n› bileceksin.
17 Bu yüzden, bu kay›tlar elinize geçti¤inde Baba’n›n iﬂinin

504
ülkenin her yan›nda baﬂlam›ﬂ
oldu¤unu bileceksin.
18 Bu yüzden, ey dünyan›n her
ucunda yaﬂayanlar tövbe edip,
bana gelin ve Sevindirici Haberim’e inan›n ve benim ad›mla
vaftiz olun; çünkü inan›p vaftiz
olan kurtulacakt›r; fakat inanmayan lanetlenecektir; ve ad›ma
inananlara iﬂaretler gelecektir.
19 Ve son günde ad›ma sad›k
kalm›ﬂ olana ne mutlu, çünkü
o, dünyan›n kuruluﬂundan
beri kendisi için haz›rlanm›ﬂ
olan krall›kta oturmaya yükseltilecektir. Ve iﬂte, bunu
konuﬂan benim. Amin.
5. BÖLÜM
Üç tan›k ve eserin kendisi Mormon
Kitab›’n›n gerçekli¤ine kan›t olarak duracaklard›r.
Ve ﬂimdi ben Moroni, bana emredilen sözleri hat›rlad›¤›m kadar›yla yazd›m ve mühürlemiﬂ
oldu¤um ﬂeyleri sana söyledim;
bu nedenle çevirmek için onlara
dokunmayas›n; çünkü ileride
Tanr›’n›n hikmetiyle olmad›kça bu sana yasak edilmiﬂtir.
2 Ve iﬂte, bu eserin ortaya ç›kmas›na yard›m edecek kiﬂilere
levhalar› gösterebilme ayr›cal›¤›na sahipsin.
3 Ve Tanr›’n›n gücü arac›l›¤›yla
bunlar üç kiﬂiye gösterilecektir; dolay›s›yla onlar bunlar›n
gerçek oldu¤unu kesin olarak
bileceklerdir.
4 Ve bunlar üç tan›¤›n a¤z›yla
do¤rulanacakt›r; ve üçlerin tan›kl›¤› ve bu eserin sayesinde
Tanr›’n›n gücü ve ayr›ca sözü
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gösterilecek, Baba ve O¤ul ve
Kutsal Ruh bunlara tan›kl›k
edecektir—ve bütün bunlar son
günde dünyaya karﬂ› tan›k olarak duracakt›r.
5 Ve e¤er öyle olur da onlar
tövbe edip ‹sa’n›n ad›yla Baba’ya gelirlerse, Tanr›’n›n
Krall›¤›’na al›nacaklard›r.
6 Ve ﬂimdi, bu ﬂeyler için yetkim olmad›¤›na siz karar verin;
çünkü beni görece¤iniz ve son
günde Tanr›’n›n önünde duraca¤›m›z zaman benim yetkim
oldu¤unu bileceksiniz. Amin.
6. BÖLÜM
Yaredliler’in mavnalar› rüzgar›n
yard›m›yla vaadedilen diyara do¤ru sürüklenir—Halk, Rab’bi iyili¤inden dolay› över—Oriha onlar›n
baﬂlar›na kral seçilir — Yared ve
kardeﬂi ölür.
Ve ﬂimdi, ben Moroni, Yared ve
kardeﬂinin baﬂ›ndan geçenleri
anlatmaya devam ediyorum.
2 Çünkü öyle oldu ki Rab, Yared’in kardeﬂinin da¤a getirmiﬂ
oldu¤u taﬂlar› haz›rlad›ktan
sonra, Yared’in kardeﬂi da¤dan
inip haz›rlanm›ﬂ olan gemilere
taﬂlar› yerleﬂtirdi, gemilerin her
ucuna birer taﬂ koydu; ve iﬂte,
taﬂlar gemilere ›ﬂ›k verdi.
3 Ve böylece Rab, büyük sular› karanl›kta geçmesinler diye
taﬂlar›n karanl›kta parlay›p erkeklere, kad›nlara ve çocuklara
›ﬂ›k vermesini sa¤lad›.
4 Ve öyle oldu ki suyun üzerindeyken aç kalmamak için her
türlü yiyecek haz›rlad›ktan sonra ve ayr›ca sürüleri ve büyük-

baﬂ hayvanlar› ve yanlar›nda
götürebilecekleri bütün yabani, evcil ve kümes hayvanlar›
için de yiyecek haz›rlad›ktan
sonra — ve öyle oldu ki bütün
bunlar› yapt›ktan sonra gemilerine, yani mavnalar›na bindiler
ve kendilerini Tanr›lar› Rab’be
teslim ederek denize aç›ld›lar.
5 Ve öyle oldu ki Rab Tanr›
vaadedilen diyara do¤ru esmek
üzere suyun üzerinde ﬂiddetli
bir rüzgar ç›kard›; ve böylece
rüzgar›n önünde dalgalar›n
üzerinde savrulup gittiler.
6 Ve öyle oldu ki üzerlerine
çarpan da¤ gibi dalgalar ve sert
rüzgar›n yol açt›¤› ﬂiddetli korkunç kas›rgalar nedeniyle birçok kez denizin derinliklerine
gömüldüler,
7 Ve öyle oldu ki derinliklere
gömüldüklerinde sudan hiçbir
zarar görmediler; gemileri bir
sahan gibi su geçirmiyordu ve
ayr›ca Nuh’un gemisi gibi su geçirmiyordu; bu yüzden etraflar›
sularla çepeçevre sar›ld›¤›nda
Rab’be yakard›lar ve Rab onlar›
tekrar suyun üstüne ç›kard›.
8 Ve öyle oldu ki sular›n üzerindeyken vaadedilen diyara
do¤ru esen rüzgar hiç kesilmedi; ve rüzgar›n önünde böylece
sürüklendiler.
9 Ve Rab’be övgüler ya¤d›rd›lar; evet, Yared’in kardeﬂi ilahiler söyleyerek Rab’bi övdü
ve bütün gün boyunca Rab’be
ﬂükredip O’nu övdü; ve gece
oldu¤unda, Rab’bi övmeyi b›rakmad›lar.
10 Ve böylece ileri do¤ru sürüklendiler; ve hiçbir deniz canavar› gemilerini parçalayamaz
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ve hiçbir balina onlara zarar
veremezdi; ve ister suyun üstünde, ister suyun alt›nda olsun sürekli ›ﬂ›klar› vard›.
11 Ve üç yüz k›rk dört gün boyunca suyun üzerinde böyle
sürüklendiler.
12 Ve vaadedilen diyar›n k›y›lar›na ç›kt›lar. Ve vaadedilen
diyar›n k›y›lar›na ayak bast›klar›nda yere kapan›p Rab’bin
önünde kendilerini alçaltt›lar
ve kendilerine göstermiﬂ oldu¤u çok ﬂefkatli merhametinden
dolay›, Rab’bin önünde sevinç
gözyaﬂlar› döktüler.
13 Ve öyle oldu ki ülkeye
da¤›l›p topra¤› iﬂlemeye baﬂlad›lar.
14 Ve Yared’in dört o¤lu oldu
ve onlara Yakom ve Gilga ve
Maha ve Oriha ad› verildi.
15 Ve Yared’in kardeﬂinin de
o¤ullar› ve k›zlar› oldu.
16 Ve Yared ile kardeﬂinin
arkadaﬂlar›n›n say›s› yaklaﬂ›k
yirmi iki cand› ve onlar›n da
vaadedilen diyara gelmeden
önce o¤ullar› ve k›zlar› olmuﬂtu; ve bu yüzden say›lar› ço¤almaya baﬂlad›.
17 Ve onlara Rab’bin önünde
alçakgönüllü bir ﬂekilde yürümeleri ö¤retildi; ve onlara yukar›dan da ö¤retildi.
18 Ve öyle oldu ki ülkede
yay›lmaya ve ço¤al›p topra¤›
iﬂlemeye baﬂlad›lar; ve ülkede
güçlenip kuvvetlendiler.
19 Ve Yared’in kardeﬂi yaﬂlanmaya baﬂlad› ve yak›nda mezara gidece¤ini gördü; bu nedenle
Yared’e: “Halk›m›z› saymak için
onlar› bir araya toplayal›m ve
mezar›m›za inmeden önce biz-

506
den diledikleri bir ﬂey var m›
ö¤renelim” dedi.
20 Ve böylece halk bir araya
topland›. ﬁimdi Yared’in kardeﬂinin o¤ullar›n›n ve k›zlar›n›n
say›s› yirmi iki cand›; ve Yared’in o¤ullar›n›n ve k›zlar›n›n say›s› on ikiydi, dört o¤lu vard›.
21 Ve öyle oldu ki onlar halk›
sayd› ve onlar› sayd›ktan sonra
onlardan mezarlar›na inmeden
önce kendilerinden yap›lmas›n› istedikleri ﬂeyleri sordular.
22 Ve öyle oldu ki halk onlardan o¤ullar›n›n birini meshedip halk›n üzerine kral olarak
atamalar›n› istedi.
23 Ve ﬂimdi iﬂte, bu onlar› çok
rahats›z etti. Ve Yared’in kardeﬂi
onlara: “Bunun sonu kesinlikle
tutsakl›k olur” dedi.
24 Fakat Yared kardeﬂine:
“Onlar›n bir kral› olmas›na izin
ver” dedi. Ve bu nedenle onlara: “O¤ullar›m›z›n aras›ndan
istedi¤iniz birini kral olarak
seçin” dedi.
25 Ve öyle oldu ki onlar Yared’in kardeﬂinin ilk do¤an
o¤lunu seçtiler ve onun ad›
Pagag’d›. Ve öyle oldu ki o
krallar› olmak istemeyip bunu
reddetti. Ve halk babas›n›n onu
zorlamas›n› istediyse de babas›
bunu istemedi; ve onlara hiç
kimseyi krallar› olmaya zorlamamalar›n› emretti.
26 Ve öyle oldu ki Pagag’›n
di¤er kardeﬂlerini de seçtiler,
ancak hiçbiri istemedi.
27 Ve öyle oldu ki Yared’in
o¤ullar›ndan birisi d›ﬂ›nda hiçbirisi kral olmak istemedi ve
Oriha meshedilip halk›n üzerine kral olarak atand›.
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28 Ve ülkeyi yönetmeye baﬂlad› ve halk refaha kavuﬂmaya
baﬂlad›; ve çok zengin oldular.
29 Ve öyle oldu ki Yared öldü
ve kardeﬂi de öldü.
30 Ve öyle oldu ki Oriha, Rab’bin önünde alçakgönüllü bir
ﬂekilde yürüdü ve Rab’bin,
babas› için ne büyük ﬂeyler
yapm›ﬂ oldu¤unu hat›rlad› ve
ayn› zamanda Rab’bin atalar›
için yapm›ﬂ oldu¤u büyük ﬂeyleri halk›na ö¤retti.
7. BÖLÜM
Oriha do¤rulukla hüküm sürer —
Gasp ve kavga aras›nda birbirine
rakip ﬁule ve Kohor krall›klar› kurulur — Peygamberler halk›n kötülüklerini ve putperestliklerini
k›narlar ve halk bunun üzerine
tövbe eder.
Ve öyle oldu ki ömrü çok uzun
olan Oriha bütün yaﬂam› boyunca ülkede do¤rulukla
hüküm sürdü.
2 Ve o¤ullar› ve k›zlar› oldu;
evet, otuz bir çocu¤un babas›
oldu, bunlar›n yirmi üçü o¤land›.
3 Ve öyle oldu ki ihtiyar yaﬂ›nda Kib’in de babas› oldu. Ve
öyle oldu ki Kib onun yerine
geçti; ve Kib, Korihor’un babas› oldu.
4 Ve Korihor otuz iki yaﬂ›na
geldi¤inde babas›na karﬂ› ayakland› ve gidip Nehor ülkesine
yerleﬂti; ve onun da o¤ullar› ve
k›zlar› oldu ve onlar çok güzeldiler; bu nedenle Korihor birçok
insan› peﬂinden sürükledi.
5 Ve bir ordu toplay›nca kral›n

yaﬂad›¤› Moron ülkesine gelip
onu esir ald›; böylece tutsakl›¤a
düﬂeceklerini söyleyen Yared’in
kardeﬂinin sözü yerine geldi.
6 ﬁimdi kral›n yaﬂad›¤› Moron
ülkesi, Nefililer’in Harabe ad›n› verdikleri ülkeye yak›nd›.
7 Ve öyle oldu ki Kib iyice yaﬂlan›ncaya kadar tutsak kald› ve
halk› ise o¤lu Korihor’un yönetimi alt›ndayd›; ancak Kib’in
tutsakl›¤› sürerken ilerlemiﬂ
yaﬂ›nda ﬁule’nin babas› oldu.
8 Ve öyle oldu ki ﬁule kardeﬂine k›zd›; ve büyüyüp kuvvetlenen ﬁule insan kuvvetine
göre güçlü biri oldu; ve do¤ru
karar verebilme yetene¤i de
güçlüydü.
9 Bu nedenle Efraim tepesine
gitti ve orada maden ç›kar›p
eritti ve kendi taraf›na çekmiﬂ
oldu¤u kimselere çelik k›l›çlar
yapt›; ve onlar› k›l›çla silahland›rd›ktan sonra Nehor ﬂehrine
dönüp kardeﬂi Korihor’la savaﬂt›; bu yolla krall›¤› ele geçirip
babas› Kib’e geri verdi.
10 Ve ﬂimdi ﬁule’nin becerdi¤i
bu iﬂten dolay›, babas› krall›¤›
ona ba¤›ﬂlad›; bu yüzden ﬁule
babas›n›n yerine ülkeyi yönetmeye baﬂlad›.
11 Ve öyle oldu ki o yönetim
görevini do¤rulukla yerine getirdi ve krall›¤›n› ülkenin her
yan›nda geniﬂletti; çünkü halk
çok kalabal›k olmuﬂtu.
12 Ve öyle oldu ki ﬁule’nin de
birçok o¤lu ve k›z› oldu.
13 Ve Korihor yapt›¤› say›s›z
kötülüklerden tövbe etti; bu
nedenle ﬁule ona krall›¤›nda
yetki verdi.
14 Ve öyle oldu ki Korihor’un
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pek çok o¤lu ve k›z› oldu. Ve
Korihor’un o¤ullar› aras›nda
Nuh ad›nda bir o¤lu vard›.
15 Ve öyle oldu ki Nuh, Kral
ﬁule’ye ve ayr›ca babas› Korihor’a karﬂ› ayaklan›p kardeﬂi
Kohor’la bütün di¤er kardeﬂlerini ve halk›n ço¤unu yan›na
çekti.
16 Ve Kral ﬁule’yle yapt›¤›
savaﬂta ilk miraslar› olan topraklar› ele geçirip ülkenin bu
bölgesine kral oldu.
17 Ve öyle oldu ki Kral ﬁule’yle
yeniden savaﬂt› ve Kral ﬁule’yi
yakalay›p onu Moron’a tutsak
olarak götürdü.
18 Ve öyle oldu ki onu öldürmek üzereyken ﬁule’nin o¤ullar›
geceleyin gizlice Nuh’un evine
girip onu öldürdüler ve hapishanenin kap›s›n› k›r›p babalar›n› ç›kard›lar ve onu kendi
krall›¤›nda taht›na oturttular.
19 Bu nedenle Nuh’un o¤lu
onun yerine krall›¤› kurdu;
ancak Kral ﬁule’nin üzerinde
bir daha üstünlük sa¤layamad›lar ve Kral ﬁule’nin yönetimindeki halk oldukça geliﬂip
kuvvetlendi.
20 Ve ülke bölünmüﬂ ve ortaya iki krall›k ç›km›ﬂt›; ﬁule’nin
krall›¤› ve Nuh’un o¤lu Kohor’un krall›¤›.
21 Ve Nuh’un o¤lu Kohor, halk›n›n ﬁule’ye karﬂ› savaﬂmas›na
neden oldu, bu savaﬂta ﬁule
onlar› yenip Kohor’u öldürdü.
22 Ve ﬂimdi Kohor’un Nimrod
ad›nda bir o¤lu vard›; ve Nimrod, Kohor krall›¤›n› ﬁule’ye
teslim ederek ﬁule’nin gözüne
girdi; bu nedenle ﬁule ona
çok büyük ayr›cal›klar tan›d›
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ve Nimrod, ﬁule’nin krall›¤›nda
diledi¤ince davrand›.
23 Ve ﬁule’nin yönetimi s›ras›nda Rab’bin göndermiﬂ oldu¤u peygamberler halk›n aras›na
gelerek, halk›n kötülük ve putperestli¤inin ülkenin üzerine
bir lanet getirmekte oldu¤unu
ve tövbe etmezlerse yok olacaklar›n› bildirdiler.
24 Ve öyle oldu ki halk peygamberlere küfredip onlarla
alay etti. Ve öyle oldu ki Kral
ﬁule peygamberlere küfredenlerin hepsini yarg›lad›.
25 Ve peygamberlere istedikleri her yere gitme yetkisi
veren bir yasay› ülkenin her
taraf›na yollad›; ve böylece
halk tövbeye getirildi.
26 Ve halk kötülüklerinden
ve putperestliklerinden tövbe
etti¤i için Rab onlar› esirgedi
ve ülkede yeniden refaha kavuﬂmaya baﬂlad›lar. Ve öyle
oldu ki ilerlemiﬂ yaﬂ›nda, ﬁule’nin o¤ullar› ve k›zlar› oldu.
27 Ve ﬁule döneminde bir daha
savaﬂ ç›kmad›; ve ﬁule, Rab’bin
atalar›n› büyük derinlikten geçirip vaadedilen diyara getirerek
onlar için gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u büyük iﬂleri hat›rlad›; bu
nedenle bütün yaﬂam› boyunca
do¤rulukla hüküm sürdü.
8. BÖLÜM
Krall›k konusunda sürtüﬂmeler
ve çekiﬂmeler ç›kar — Akiﬂ, kral›
öldürmek amac›yla yemine ba¤l›
gizli bir çete kurar — Gizli çeteler
ﬂeytandan gelir ve sonuçta uluslar›
y›k›ma götürür—Yahudi olmayan
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ça¤daﬂ uluslar bütün ülkelerin,
uluslar›n ve memleketlerin özgürlüklerini ortadan kald›rmaya çal›ﬂan gizli çetelere karﬂ› uyar›l›r.
Ve öyle oldu ki ﬁule, Ömer’in
babas› oldu ve yerine Ömer
geçti. Ve Ömer, Yared’in babas› oldu; ve Yared’in o¤ullar› ve
k›zlar› oldu.
2 Ve Yared babas›na karﬂ›
ayakland› ve Het ülkesine gelip
yerleﬂti. Ve öyle oldu ki kurnazca sözleriyle birçok insan›
kand›r›p krall›¤›n yar›s›n› ele
geçirdi.
3 Ve krall›¤›n yar›s›n› ele geçirdikten sonra babas›yla savaﬂt›
ve onu sürgüne gönderip tutsak
olarak çal›ﬂt›rd›.
4 Ve ﬂimdi Ömer, krall›¤› döneminde ömrünün yar›s›n› tutsakl›kta geçirdi. Ve öyle oldu ki
o¤ullar› ve k›zlar› oldu; bunlar›n aras›nda Esrom ve Koriyantumur vard›.
5 Ve onlar kardeﬂleri Yared’in
yapt›klar›na o kadar çok k›zm›ﬂlard› ki bir ordu toplay›p
Yared’e karﬂ› savaﬂt›lar. Ve öyle
oldu ki onunla gece savaﬂt›lar.
6 Ve öyle oldu ki Yared’in
ordusunu k›l›çtan geçirdiklerinde onu da öldürmek üzereydiler ki krall›¤› babas›na geri
verece¤ini söyleyerek kendisini öldürmemeleri için onlara
yalvard›. Ve öyle oldu ki onun
can›n› ba¤›ﬂlad›lar.
7 Ve ﬂimdi krall›¤› elinden al›nan Yared buna çok üzülüyordu; çünkü yüre¤ini krall›¤›na ve
dünyan›n ﬂöhretine vermiﬂti.
8 ﬁimdi çok aç›kgöz olan
Yared’in k›z› babas›n›n üzül-
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dü¤ünü görünce krall›¤› babas›na geri vermek için bir ﬂeyler
planlamay› düﬂündü.
9 ﬁimdi Yared’in k›z› çok güzeldi. Ve öyle oldu ki babas›yla
konuﬂup ona ﬂöyle dedi: Niçin
babam bu kadar kederlidir?
Atalar›m›z›n büyük derinlikleri
geçerken yanlar›nda getirmiﬂ
olduklar› kay›tlar› okumam›ﬂ
m›d›r? ‹ﬂte, eskilerin gizli planlar›yla krall›klar› ele geçirip
büyük onur kazand›klar›n› anlatan bir öykü yok mudur?
10 Ve ﬂimdi babam bu yüzden
Kimnor’un o¤lu Akiﬂ’i ça¤›rts›n;
ve iﬂte, ben güzelim ve onun
önünde dans ederek onu keyiflendirece¤im; öyle ki kar›s› olmam› arzu edecektir; bu nedenle kar›s› olmam için beni senden
isteyecek olursa ona: “Babam
kral›n baﬂ›n› bana getirirsen
onu sana veririm” diyeceksin.
11 Ve ﬂimdi Ömer Akiﬂ’in
dostuydu; bu nedenle, Yared
Akiﬂ’i davet edip ça¤›rtt›¤›nda
Yared’in k›z› onun önünde dans
edip onu öyle keyiflendirdi ki
Akiﬂ onun kar›s› olmas›n› arzu
etti. Ve öyle oldu ki Yared’e:
“Kar›m olmak üzere onu bana
ver” dedi.
12 Ve Yared ona: “Babam kral›n baﬂ›n› bana getirirsen onu
sana verece¤im” dedi.
13 Ve öyle oldu ki Akiﬂ bütün
yak›nlar›n› Yared’in evinde bir
araya toplay›p onlara: “Sizden
bir iste¤im olacak, bu konuda
bana sad›k kalaca¤›n›za dair
bana yemin eder misiniz?” dedi.
14 Ve öyle oldu ki hepsi birden
gö¤ün Tanr›s› ve ayr›ca göklerin
ve ayr›ca yerin ve baﬂlar›n›n
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hakk› için, arzu etti¤i konuda
kim Akiﬂ’e yard›m etmek istemezse baﬂ› vurulacak diye yemin ettiler; ve Akiﬂ’in kendilerine bildirece¤i ﬂeyi kim aç›¤a
vurursa hayat›n› kaybedecekti.
15 Ve öyle oldu ki bu ﬂekilde
Akiﬂ’le anlaﬂt›lar. Ve Akiﬂ geçmiﬂte yetki peﬂinde koﬂanlar
taraf›ndan verilen yeminlerle
onlara yemin ettirdi; öyle ki bu
yeminler baﬂlang›çtan beri katil
olan Kabil’den miras kalm›ﬂt›.
16 Ve halk› karanl›kta tutup
güç kazanmak ve öldürmek ve
ya¤malamak ve yalan söylemek ve her türlü kötülük ve
cinsel ahlaks›zl›k yapmak üzere kuvvet arayanlara yard›m
edebilmek için halka bu yeminleri ettirmek ﬂeytan›n gücüyle
sürdürülmüﬂtü.
17 Ve geçmiﬂteki bu iﬂleri gözden geçirmeyi Yared’in yüre¤ine iﬂleyen kendi k›z›yd›; ve
Yared de bunu Akiﬂ’in yüre¤ine iﬂledi; bu nedenle Akiﬂ akraba ve dostlar›na bu yemini
ettirerek her istedi¤ini yapt›rmak üzere hoﬂ vaadlerle onlar›
kötü yola sürükledi.
18 Ve öyle oldu ki geçmiﬂtekilerin yapt›¤› gibi gizli bir çete
kurdular; bu çete Tanr›’n›n
gözünde her ﬂeyden daha i¤renç
ve kötüdür.
19 Çünkü Rab’bin gizli çetelerle iﬂi yoktur; ayr›ca insanlar›n kan dökmesini de istemez;
daha do¤rusu bunu insanl›¤›n
baﬂlang›c›ndan beri her ﬂeyde
yasaklam›ﬂt›r.
20 Ve ﬂimdi, ben Moroni, ettikleri yeminlerin ve kurduklar›
çetelerin niteli¤ini yazm›yorum;
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çünkü bunlar›n bütün halklar
aras›nda ve Lamanl›lar aras›nda da oldu¤u bana bildirildi.
21 Ve bunlar ﬂimdi sözünü etti¤im bu halk›n ve ayr›ca Nefi
halk›n›n y›k›m›na neden oldu.
22 Ve para ve güç kazanmak
için bu tür gizli çetelere bütün
ülkeye yay›l›ncaya dek arka
ç›kan hangi ulus olursa olsun,
iﬂte, onlar y›k›ma u¤rayacakt›r;
çünkü Rab onlar taraf›ndan
ak›t›lacak azizlerinin kan›n›n
sürekli olarak topraktan onlardan öcümüzü al›n diye
kendine seslenmesine ve art›k
öçlerinin al›nmamas›na izin
vermeyecektir.
23 Bu nedenle, ey Yahudi olmayan uluslar, bu ﬂeylerin size
gösterilmesi Tanr›’n›n hikmetindendir; öyle ki bunlar› görüp
günahlar›n›zdan tövbe edebilesiniz ve para ve güç kazanmak
için kurulmuﬂ olan bu cinayet
çetelerinin size hükmetmelerine izin vermeyesiniz — ve bu
iﬂin, evet, hatta bu y›k›m iﬂinin
üzerinize gelmesine, evet, bu
ﬂeylerin olmas›na göz yumarsan›z, Ebedi Tanr›’n›n adalet
k›l›c› da üzerinize düﬂecek ve
sizi y›k›p yok edecektir.
24 Bu nedenle, bu ﬂeylerin
aran›za gelmekte oldu¤unu gördü¤ünüzde, Rab aran›zda bulunacak bu gizli çeteden dolay›
halinizin çok kötü oldu¤unu
anlaman›z› ve gözlerinizi açman›z› buyurmaktad›r; ya da öldürülenlerin kan› yüzünden bu
gizli çetenin vay haline! Çünkü
onlar bu gizli çeteden ve ayr›ca
onu kuranlardan öç al›nmas›
için topraktan seslenirler.
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25 Çünkü öyledir ki bu gizli
çeteyi kuranlar bütün ülkelerin, uluslar›n ve memleketlerin
özgürlü¤ünü yok etmeyi amaçl›yordur; ve bu çete bütün insanlar› y›k›ma götürür, çünkü her
yalan›n babas› olan ﬂeytan taraf›ndan kurulmuﬂtur; hatta ilk
atalar›m›z› da kand›ran bu ayn›
yalanc›d›r, evet, baﬂlang›çtan
beri insan› cinayet iﬂlemeye iten,
baﬂlang›çtan beri peygamberleri
kovacak, taﬂlayacak ve öldürecek kadar insanlar›n yüre¤ini
sertleﬂtiren ayn› yalanc›d›r.
26 Bu nedenle kötülük son
bulsun ve ﬂeytan›n insançocuklar›n›n yüre¤inde bir daha
güç bulamayaca¤›, fakat onlar›n sürekli iyilik yapmaya ikna
olacaklar› ve böylece bütün
do¤ruluklar›n kayna¤›na gelerek kurtulacaklar› zaman gelsin diye bu ﬂeyleri yazmam ben
Moroni’ye emredilmiﬂtir.
9. BÖLÜM
Krall›k soy takip ederek hile ve cinayetlerle bir elden ötekine geçer —
Emer Do¤rulu¤un O¤lu’nu görür
— Birçok peygamber halk› tövbeye
ça¤›r›r — K›tl›k ve zehirli y›lanlar
halk›n baﬂ›na bela olur.
Ve ﬂimdi, ben Moroni anlatmaya devam ediyorum. Bu yüzden, iﬂte öyle oldu ki Akiﬂ ve
dostlar›n›n kurdu¤u gizli çeteler
yüzünden, iﬂte, onlar Ömer’in
krall›¤›n› devirdiler.
2 Ancak Rab, Ömer’e ve onun
y›k›m›n› istemeyen o¤ullar›na
ve k›zlar›na merhamet etti.

3 Ve Rab ülkeyi terk etmesi
için Ömer’i rüyas›nda uyard›;
bu nedenle Ömer ailesiyle birlikte ülkeden ayr›ld› ve günlerce yolculuk ettikten sonra geldi
ve ﬁim tepesinin yan›ndan geçti ve Nefililer’in yok edildikleri
yerin yak›n›na vard› ve oradan
do¤uya yönelip deniz k›y›s›nda
Ablom denilen bir yere geldi
ve oraya çad›r›n› kurdu; ve Yared’le ailesi d›ﬂ›nda, o¤ullar›,
k›zlar› ve bütün ev halk› da
çad›r kurdu.
4 Ve öyle oldu ki Yared kötülerin eliyle meshedilip halk›n
baﬂ›na kral oldu; ve k›z›n› eﬂ
olarak Akiﬂ’e verdi.
5 Ve öyle oldu ki Akiﬂ, kay›n
pederini öldürmeye çal›ﬂt›; ve
eskilerin yeminiyle yemin ettirdi¤i kiﬂilere baﬂvurdu; onlar da
taht›na oturmuﬂ halk›na konuﬂurken Akiﬂ’in kay›n pederinin
baﬂ›n› vurdular.
6 Çünkü bu gizli ve kötü topluluk o denli yay›lm›ﬂt› ki bütün
halk›n yüre¤ini bozmuﬂtu; bu
yüzden Yared taht›nda öldürüldü ve yerine Akiﬂ geçti.
7 Ve öyle oldu ki Akiﬂ o¤lunu
k›skanmaya baﬂlad›; bu yüzden
onu hapishaneye kapatt› ve
ölünceye kadar ona az yemek
verdi veya hiç yemek vermedi.
8 Ve ﬂimdi ölenin kardeﬂi (ve
onun ad› Nimrah’t›) babas›n›n
kardeﬂine yapt›klar›ndan dolay› babas›na k›zd›.
9 Ve öyle oldu ki Nimrah birkaç adam toplay›p ülkeden
kaçt› ve gelip Ömer’in yan›na
yerleﬂti.
10 Ve öyle oldu ki Akiﬂ’in baﬂka o¤ullar› oldu ve bunlar
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babalar›n›n arzusu do¤rultusunda her türlü kötülük yapmaya yemin etmiﬂ olmalar›na ra¤men halk›n sevgisini
kazand›lar.
11 ﬁimdi Akiﬂ’in yetki h›rs›
nas›lsa, Akiﬂ halk›n›n da para
h›rs› öyleydi; bu nedenle Akiﬂ’in o¤ullar› halka para vererek
halk›n büyük bir ço¤unlu¤unu
peﬂlerinden sürüklediler.
12 Ve Akiﬂ ve Akiﬂ’in o¤ullar›
aras›nda savaﬂ baﬂlad› ve bu
savaﬂ y›llarca sürdü, evet, krall›¤a ba¤l› halk›n hemen hemen
hepsinin yok olmas›na neden
oldu, evet, otuz kiﬂi ve Ömer
Evi’nden kaçm›ﬂ olanlar›n d›ﬂ›nda herkes öldü.
13 Bu nedenle, Ömer miras›
olan topraklara yeniden yerleﬂti.
14 Ve öyle oldu ki Ömer yaﬂlanmaya baﬂlad›; ihtiyar yaﬂ›na
ra¤men Emer’in babas› oldu;
ve Emer’i meshedip yerine kral
olarak atad›.
15 Ve Emer’i meshedip kral
olarak atad›ktan sonra ülkede
iki y›l bar›ﬂ gördü ve kederle
dolu nice günler görmüﬂ olarak
öldü. Ve öyle oldu ki Emer babas›n›n yerine geçti ve onun
izinden yürüdü.
16 Ve Rab ülkenin üzerindeki
laneti yeniden kald›rmaya baﬂlad› ve Emer Evi, Emer’in yönetimi alt›nda çok refaha kavuﬂtu;
ve altm›ﬂ iki y›ll›k bir süre içinde o kadar çok güçlendiler ki
son derece zengin oldular.
17 Her çeﬂit meyve ve tah›l ve
ipekler ve ince keten ve alt›n ve
gümüﬂ ve de¤erli eﬂyalar› oldu.
18 Ve ayr›ca her cins s›¤›r,
öküz ve inekler ve koyun ve

512
domuz ve keçi ve ayr›ca insan›n
beslenmesi için yararl› baﬂka
tür hayvanlar› vard›.
19 Ve atlar› ve eﬂekleri de vard›
ve filleri ve kurelomlar› ve kumomlar› vard›; bunlar›n hepsi
insanlar için yararl›yd›; ve özellikle de filler, kurelomlar ve
kumomlar daha yararl›yd›.
20 Ve böylece Rab nimetlerini
bütün di¤er ülkelerden daha
seçkin olan bu ülkenin üzerine
döktü ve bu ülkeye kim sahip
olursa olsun, ona Rab için sahip olmal›yd›, yoksa kötülüklerinde olgunlaﬂt›klar› zaman
yok edileceklerdi; çünkü bu
gibilerin üzerine, diyor Rab,
tüm öfkemi dökece¤im.
21 Ve Emer bütün yaﬂam› boyunca do¤rulukla hüküm sürdü
ve birçok o¤lu ve k›z› oldu; ve
Koriyantum’un babas› oldu ve
Koriyantum’u meshedip kral
olarak kendi yerine atad›.
22 Ve Koriyantum’u kral olarak kendi yerine meshedip atad›ktan sonra dört y›l daha
yaﬂad› ve ülkede bar›ﬂ gördü;
evet ve hatta Do¤rulu¤un O¤lu’nu gördü ve onun gelece¤i
güne sevindi ve bundan çok
mutluluk duydu; ve huzur
içinde öldü.
23 Ve öyle oldu ki Koriyantum babas›n›n izinden gitti ve
birçok büyük ﬂehirler kurdu ve
bütün yaﬂam› boyunca halk›na
iyi ﬂeyler verdi. Ve öyle oldu ki
çok yaﬂlan›ncaya kadar hiç
çocu¤u olmad›.
24 Ve öyle oldu ki kar›s› yüz
iki yaﬂ›nda öldü. Ve öyle oldu
ki Koriyantum ihtiyar yaﬂ›nda
genç bir k›zla evlendi ve o¤ulla-
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r› ve k›zlar› oldu; bu yüzden yüz
k›rk iki yaﬂ›na kadar yaﬂad›.
25 Ve öyle oldu ki Koriyantum,
Kom’un babas› oldu ve Kom
onun yerine geçti; ve Kom k›rk
dokuz y›l hüküm sürdü ve
Het’in babas› oldu; ve baﬂka
o¤ullar› ve k›zlar› da oldu.
26 Ve halk yeniden ülkenin
her yan›na da¤›lm›ﬂt› ve ülkede yeniden çok büyük kötülükler iﬂlenmeye baﬂland›; ve Het
babas›n› ortadan kald›rmak için
geçmiﬂteki gizli planlar› benimsemeye baﬂlad›.
27 Ve öyle oldu ki babas›n›
kendi k›l›c›yla öldürerek tahttan
indirdi; ve yerine kendisi geçti.
28 Ve ülkede tekrar peygamberler görülmeye baﬂlad› ve onlar› tövbeye ça¤›rd›lar—Rab’bin
yolunu haz›rlamalar›n›, yoksa
ülkenin üzerine bir lanet gelece¤ini, evet, hatta tövbe etmeyecek olurlarsa, büyük bir k›tl›k
olaca¤›n› ve yok olacaklar›n›
bildirdiler.
29 Fakat halk peygamberlerin
sözlerine inanmad›; fakat onlar› kovdu; ve içlerinden baz›lar›n› çukurlara at›p ölüme
terk etti. Ve öyle oldu ki onlar
bütün bunlar› Kral Het’in emriyle yapt›lar.
30 Ve öyle oldu ki ülkede
büyük bir k›tl›k baﬂ gösterdi ve
halk k›tl›k yüzünden çok h›zl›
bir ﬂekilde yok olmaya baﬂlad›;
çünkü topra¤›n üzerine tek
damla ya¤mur düﬂmedi.
31 Ve ayr›ca ülkeyi zehirli
y›lanlar sard› ve birçok insan›
zehirlediler. Ve öyle oldu ki
halk›n sürüleri zehirli y›lanlar›n önünden Nefililer’in Zara-

Eter 9:25–10:2
hemla dedikleri güney ülkesine
do¤ru kaçmaya baﬂlad›.
32 Ve öyle oldu ki hayvanlar›n ço¤u yolda telef oldu; ancak
birkaç› güney ülkesine kaçt›.
33 Ve öyle oldu ki Rab hayvanlar›n peﬂinden giden y›lanlar›
durdurup yolu sarmalar›na neden oldu; böylece halk oradan
geçemeyecek, geçmek isteyenler
ise zehirli y›lanlar taraf›ndan
öldürülecekti.
34 Ve öyle oldu ki halk hayvanlar›n gitti¤i yolu izleyip yolda
ölmüﬂ olanlar›n leﬂlerini yediler,
ne varsa hepsini yiyip bitirdiler.
ﬁimdi yok olacaklar›n› anlayan
halk kötülüklerinden tövbe edip
Rab’be yakarmaya baﬂlad›.
35 Ve öyle oldu ki Rab’bin
önünde kendilerini yeterince
alçaltt›klar› zaman, Rab yeryüzüne ya¤mur gönderdi; ve
halk yeniden canlanmaya baﬂlad› ve kuzeydeki bölgelerde
ve çevredeki bütün bölgelerde
meyve olmaya baﬂlad›. Ve Rab
onlar› açl›ktan kurtararak gücünü onlara gösterdi.
10. BÖLÜM
Bir kral›n ard›ndan di¤eri gelir —
Krallardan baz›lar› do¤rudur, di¤erleri kötüdür—Do¤ruluk hüküm
sürdü¤ünde, halk Rab taraf›ndan
bereketlenip refaha kavuﬂturulur.
Ve öyle oldu ki Het’in soyundan
gelen ﬁez — çünkü ﬁez d›ﬂ›nda,
Het ve bütün ev halk› k›tl›kta
ölmüﬂlerdi—bu nedenle ﬁez y›k›ma u¤ram›ﬂ bir halk› yeniden
diriltmeye baﬂlad›.
2 Ve öyle oldu ki ﬁez atalar›n›n

Eter 10:3–14
u¤rad›¤› y›k›m› hat›rlad› ve
dürüst bir krall›k kurdu; çünkü
Rab’bin Yared ile kardeﬂini derinliklerden geçirirken neler
yapm›ﬂ oldu¤unu hat›rlad›; ve
Rab’bin yolunda yürüdü; ve
o¤ullar› ve k›zlar› oldu.
3 Ve ﬁez ad›ndaki büyük o¤lu
ona baﬂ kald›rd›; ancak çok
zengin oldu¤u için ﬁez’in bir
eﬂk›ya eliyle vurulmas› babas›n› yeniden huzura kavuﬂturdu.
4 Ve öyle oldu ki babas› ülkede pek çok ﬂehir kurdu ve halk
yeniden ülkenin her yan›na
da¤›lmaya baﬂlad›. Ve ﬁez çok
uzun bir süre yaﬂad› ve Riplakiﬂ’in babas› oldu. Ve ﬁez öldü
ve Riplakiﬂ onun yerine geçti.
5 Ve öyle oldu ki Riplakiﬂ,
Rab’bin gözünde do¤ru olan›
yapmad›; çünkü birçok kar›s›
ve cariyeleri vard› ve insanlar›n
s›rt›na taﬂ›nmas› a¤›r yükler
vurdu; evet, onlardan a¤›r vergiler ald› ve bu vergilerle birçok
geniﬂ binalar yapt›rd›.
6 Ve kendisi için çok güzel bir
taht kurdu; ve birçok hapishane
yapt›rd› ve vergi vermek istemeyenleri hapse att›rd›; ve vergi
ödemeyecek durumda olanlar›
da hapse att›rd›; ve kendi geçimlerini sa¤lamalar› için onlar›
sürekli çal›ﬂt›r›yordu; ve çal›ﬂmak istemeyenleri ise öldürttü.
7 Bu nedenle bütün güzel iﬂlere bu yolla sahip oldu, evet, saf
alt›n›n› bile hapishanede ar›tt›rd›; ve ince ustal›k isteyen her
türlü iﬂi hapishanede yapt›rd›.
Ve öyle oldu ki yapt›¤› cinsel
ahlaks›zl›klar ve i¤rençlikler
halk›n baﬂ›na bela olmuﬂtu.
8 Ve k›rk iki y›l süren hüküm-
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darl›¤›ndan sonra halk ona
karﬂ› ayakland› ve ülkede yeniden savaﬂ ç›kt›; öyle ki Riplakiﬂ
öldürüldü ve onun soyundan
olanlar ülkeden kovuldu.
9 Ve öyle oldu ki y›llar sonra
Moriyanton (Riplakiﬂ’in soyundand›) toplumdan d›ﬂlananlar›n aras›ndan bir ordu toplad›
ve gidip halka sald›rd›; ve birçok ﬂehri eline geçirdi; ve çok
çetin bir savaﬂ oldu ve y›llarca
sürdü; ve bütün ülkeyi ele geçirip bütün ülkenin üzerine kendisini kral ilan etti.
10 Ve kendisini kral ilan ettikten sonra halk›n yükünü hafifletti; böylece halk›n gözüne
girmeyi baﬂard› ve halk onu
krallar› olarak meshetti.
11 Ve Moriyanton, halka karﬂ›
haks›zl›k etmedi, ancak yapt›¤›
cinsel ahlaks›zl›klar yüzünden kendine haks›zl›k etti; bu
nedenle Rab’bin huzurundan
kovuldu.
12 Ve öyle oldu ki Moriyanton
birçok ﬂehir kurdu ve halk onun
yönetimi alt›nda, binalar ve alt›n
ve gümüﬂ ve tah›l üretimi ve
sürüler ve büyükbaﬂ hayvanlar
gibi kendilerine geri verilen
her ﬂeyde zenginleﬂti.
13 Ve Moriyanton çok uzun
bir süre yaﬂad› ve Kim’in babas› oldu; ve Kim babas›n›n
yerine geçti; ve krall›¤›n›n sekizinci y›l›nda babas› öldü. Ve
öyle oldu ki Kim ülkeyi do¤rulukla yönetmedi¤inden Rab’bin
lütfunu kazanamad›.
14 Ve kardeﬂi ona karﬂ› baﬂ
kald›rarak onu esir ald›; ve
Kim hayat›n›n sonuna kadar
tutsak kald›; ve tutsakl›¤›nda
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o¤ullar› ve k›zlar› oldu ve ihtiyar yaﬂ›nda Levi’nin babas›
oldu; ve Kim öldü.
15 Ve öyle oldu ki Levi babas›n›n ölümünden sonra k›rk iki
y›l tutsak kal›p hizmet etti. Ve
ülkenin kral›yla savaﬂarak krall›¤› ele geçirdi.
16 Ve krall›¤› kendi ad›na ele
geçirdikten sonra Rab’bin
gözünde do¤ru olan› yapt› ve
halk ülkede refaha kavuﬂtu; ve
oldukça uzun bir süre yaﬂad›;
ve o¤ullar› ve k›zlar› oldu; ve
ayr›ca Korom’un babas› oldu
ve onu meshedip yerine kral
olarak atad›.
17 Ve öyle oldu ki Korom bütün yaﬂam› boyunca Rab’bin
gözünde iyi olan› yapt› ve birçok o¤lu ve k›z› oldu; ve uzun
bir süre yaﬂad›ktan sonra bütün herkes gibi öldü; ve yerine
Kiﬂ geçti.
18 Ve öyle oldu ki Kiﬂ de öldü
ve yerine Lib geçti.
19 Ve öyle oldu ki Lib de Rab’bin gözünde iyi olan› yapt›. Ve
Lib zaman›nda zehirli y›lanlar
yok edildi. Bu nedenle ülke
halk›n› beslemek için güney
ülkesine avlanmaya gittiler;
çünkü ülke orman hayvanlar›yla doluydu. Ve Lib’in kendisi de büyük bir avc› oldu.
20 Ve denizin karay› böldü¤ü
yerin yan›ndaki dar bo¤az›n kenar›na büyük bir ﬂehir kurdular.
21 Ve avlanmak için güney ülkesini kendi haline b›rakt›lar.
Ve kuzey ülkesinin her taraf›
insanlarla dolmuﬂtu.
22 Ve çok çal›ﬂkand›lar ve al›p
sat›yor, para kazanmak için
aralar›nda ticaret yap›yorlard›.

Eter 10:15–31
23 Ve her çeﬂit madeni iﬂleyip
alt›n ve gümüﬂ ve demir ve
pirinç ve her tür metal elde
ediyorlard›; bu madenleri topraktan ç›kar›yorlard›; bu nedenle, alt›n ve gümüﬂ ve demir
ve bak›r madeni ç›karmak için
kaz›p y›¤›n y›¤›n toprak ç›kard›lar. Ve her çeﬂit güzel iﬂlemeler yapt›lar.
24 Ve ipekleri ve ince dokunmuﬂ ketenleri vard›; ve ç›plakl›klar›n› örtmek için her cins
kumaﬂ dokudular.
25 Ve topra¤› sürüp ekmek,
ürünü biçip çapalamak ve ayr›ca harman dövmek için çeﬂitli
tar›m aletleri yapt›lar.
26 Ve hayvanlar›na iﬂ gördürmek için her türlü alet yapt›lar.
27 Ve her çeﬂit savaﬂ silahlar›
yapt›lar. Ve iﬂçili¤i ince ustal›k
isteyen çeﬂit çeﬂit iﬂler yapt›lar.
28 Ve hiçbir halk onlar kadar
bereketlenmiﬂ, Rab’bin eliyle
bu kadar baﬂar›l› k›l›nmam›ﬂt›r. Ve bütün di¤er ülkelerden
daha seçkin olan bir ülkede
bulunuyorlard›, çünkü bunu
Rab söylemiﬂti.
29 Ve öyle oldu ki Lib uzun
y›llar yaﬂad› ve o¤ullar› ve k›zlar› oldu; ve ayr›ca Harthom’un
babas› oldu.
30 Ve öyle oldu ki Harthom
babas›n›n yerine geçti. Ve
Harthom yirmi dört y›l ülkeyi
yönettikten sonra, iﬂte, krall›k
elinden al›nd›. Ve uzun y›llar
tutsak olarak hizmet etti, evet,
hatta ömrünün geri kalan günleri böyle geçti.
31 Ve Harthom, Het’in babas›
oldu ve Het bütün yaﬂam›n›
tutsakl›kta geçirdi. Ve Het, Ha-

Eter 10:32–11:8
run’un babas› oldu ve Harun
da bütün yaﬂam›n› tutsakl›kta
geçirdi; ve Harun, Amnigadda’n›n babas› oldu ve Amnigadda
da bütün yaﬂam›n› tutsakl›kta
geçirdi; ve Amnigadda, Koriyantum’un babas› oldu ve Koriyantum da bütün yaﬂam›n›
tutsakl›kta geçirdi; ve Koriyantum, Kom’un babas› oldu.
32 Ve öyle oldu ki Kom krall›¤›n yar›s›n› ayart›p peﬂine
takt›. Ve k›rk iki y›l krall›¤›n
yar›s›na hükmettikten sonra
Kral Amgid’le savaﬂmaya gitti
ve uzun y›llar süren savaﬂlarda
Kom, Amgid’e karﬂ› üstünlük
sa¤lay›p krall›¤›n di¤er yar›s›n› da ele geçirdi.
33 Ve Kom’un devrinde ülkede eﬂk›yalar türedi; ve eski
düzenleri benimseyen bu eﬂk›yalar eskilerin yapt›¤› gibi yeminler uygulayarak krall›¤›
tekrar y›kmaya çal›ﬂt›lar.
34 ﬁimdi Kom bunlara karﬂ›
çok savaﬂt›ysa da onlar› yenmeyi baﬂaramad›.
11. BÖLÜM
Savaﬂlar, anlaﬂmazl›klar ve kötülükler Yaredliler’in hayatlar›na
hakim olur — Peygamberler, tövbe
etmezlerse Yaredliler’in tamamen
yok olacaklar›n› bildirir — Halk
peygamberlerin sözlerini reddeder.
Ve Kom devrinde de birçok
peygamber geldi ve bu büyük
halk›n tövbe edip Rab’be dönmedikçe ve cinayetlerinden ve
kötülüklerinden vazgeçmedikçe yok edilece¤ine dair peygamberlik ettiler.
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2 Ve öyle oldu ki peygamberler
halk taraf›ndan kabul edilmedi
ve onlar korunmak için Kom’a
s›¤›nd›lar, çünkü halk onlar›
öldürmek istiyordu.
3 Ve onlar Kom’a birçok konuda peygamberlik ettiler; ve
Kom ömrünün geri kalan günlerinde kutsand›.
4 Ve Kom oldukça uzun bir
süre yaﬂad› ve ﬁiblom’un babas› oldu; ve ﬁiblom babas›n›n
yerine geçti. Ve ﬁiblom’un kardeﬂi ona karﬂ› ayakland› ve
bütün ülkede çok büyük bir
savaﬂ ç›kt›.
5 Ve öyle oldu ki ﬁiblom’un
kardeﬂi, halk›n yok olaca¤›na
dair peygamberlik eden bütün
peygamberleri öldürttü.
6 Ve bütün ülkede büyük bir
felaket yaﬂan›yordu; çünkü
peygamberler ülkenin ve de
halk›n üzerine çok büyük bir
lanetin gelece¤ine ve kötülüklerinden tövbe etmeyecek olurlarsa, baﬂlar›na yeryüzünde
ﬂimdiye kadar eﬂi benzeri görülmemiﬂ çok büyük bir y›k›m›n gelece¤ine ve kemiklerinin
ülkenin her yan›nda toprak
y›¤›n› gibi y›¤›laca¤›na tan›kl›k etmiﬂlerdi.
7 Ve onlar kurduklar› kötü çeteler yüzünden Rab’bin sözüne
hiç kulak vermediler; bu nedenle bütün ülkede savaﬂlar ve
çekiﬂmeler ve ayn› zamanda
birçok k›tl›k ve salg›n hastal›klar ç›kmaya baﬂlad›; öyle ki
yeryüzünde ﬂimdiye kadar hiç
bilinmeyen bir y›k›m yaﬂand›;
ve bütün bunlar ﬁiblom’un
zaman›nda oldu.
8 Ve halk kötülüklerinden
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tövbe etmeye baﬂlad› ve tövbe
ettikleri ölçüde Rab onlara merhamet etti.
9 Ve öyle oldu ki ﬁiblom öldürüldü ve ﬁit tutsak al›n›p
götürüldü ve bütün yaﬂam›n›
tutsakl›kta geçirdi.
10 Ve öyle oldu ki o¤lu Ahah
krall›¤› ele geçirdi ve ölünceye
kadar halk› yönetti. Ve hayat›
boyunca yapmad›¤› kötülük
kalmad›¤›ndan çok kan dökülmesine neden oldu ve ömrü
k›sa sürdü.
11 Ve Ahah’›n soyundan gelen Etem krall›¤› ele geçirdi ve
hayat› boyunca o da kötü olan›
yapt›.
12 Ve öyle oldu ki Etem’in
devrinde birçok peygamber geldi ve halka yine peygamberlikte
bulundu; evet, kötülüklerinden
tövbe etmezlerse, Rab’bin onlar›
yeryüzünden tamam›yla silece¤ine dair peygamberlik ettiler.
13 Ve öyle oldu ki halk yüreklerini kat›laﬂt›r›p onlar›n
sözlerine kulak asmad›; ve
peygamberler üzülerek halk›n
aras›ndan çekildiler.
14 Ve öyle oldu ki Etem bütün
yaﬂam› boyunca adaleti kötülükle uygulad›; ve Etem,
Moron’un babas› oldu. Ve öyle
oldu ki Moron onun yerine
geçti; ve Moron da Rab’bin
önünde kötü olan› yapt›.
15 Ve öyle oldu ki para ve güç
elde etmek üzere kurulmuﬂ olan
bu gizli çete yüzünden halk›n
aras›nda isyan ç›kt›; ve baﬂ kald›ranlar›n aras›nda kötülük
yapmakta çok usta olan bir
adam vard› ve Moron’a karﬂ›
savaﬂ açarak krall›¤›n yar›s›n›

Eter 11:9–23
devirdi; ve krall›¤›n yar›s›n›
uzun y›llar elinde tuttu.
16 Ve öyle oldu ki Moron onu
devirip krall›¤› yeniden ele
geçirdi.
17 Ve öyle oldu ki ortaya baﬂka güçlü bir adam ç›kt› ve
bu adam Yared’in kardeﬂinin
soyundand›.
18 Ve öyle oldu ki Moron’u
devirip krall›¤› ele geçirdi; bu
nedenle Moron yaﬂam›n›n geri
kalan günlerini tutsakl›kta geçirdi; ve Moron, Koriyantor’un
babas› oldu.
19 Ve öyle oldu ki Koriyantor
bütün yaﬂam›n› tutsakl›kta geçirdi.
20 Ve Koriyantor’un devrinde
de birçok peygamber geldi ve
halka büyük ve ola¤anüstü
ﬂeyler hakk›nda peygamberlik
ettiler ve onlar› tövbeye ça¤›rd›lar; ve tövbe etmezlerse Rab
Tanr›’n›n onlara karﬂ› adaletini
gösterip onlar› tamamen ortadan kald›raca¤›n› bildirdiler.
21 Ve Rab Tanr›’n›n atalar›n›
getirmiﬂ oldu¤u gibi gücünü
göstererek ülkeye sahip olmak
üzere baﬂka bir halk gönderece¤ini ya da ortaya ç›karaca¤›n› peygamberlik ettiler.
22 Ve halk gizli cemiyetleri
ve adi i¤rençlikleri yüzünden
peygamberlerin bütün sözlerini reddetti.
23 Ve öyle oldu ki Koriyantor,
Eter’in babas› oldu ve bütün yaﬂam›n› tutsakl›kta geçirip öldü.
12. BÖLÜM
Eter peygamber, halk› Tanr›’ya

Eter 12:1–13
inanmaya teﬂvik eder — Moroni
inançla yap›lan harikalar› ve mucizeleri anlat›r — ‹nanç Yared’in
kardeﬂinin Mesih’i görmesini sa¤lad› — Rab alçakgönüllü olmalar›
için insanlara zay›fl›k verir — Yared’in kardeﬂi inançla Zerin Da¤›n›
yerinden kald›r›r—‹man, umut ve
ilahi sevgi kurtuluﬂ için gereklidir
— Moroni, ‹sa’y› yüz yüze görür.
Ve öyle oldu ki Eter, Koriyantumur’un yaﬂad›¤› devirde yaﬂam›ﬂt›; ve Koriyantumur bütün
ülkenin kral›yd›.
2 Ve Eter, Rab’bin bir peygamberiydi; bu nedenle Eter,
Koriyantumur zaman›nda ortaya ç›k›p halka peygamberlik
etmeye baﬂlad›; çünkü Rab’bin
Ruhu içinde oldu¤u için ona
engel olmak mümkün de¤ildi.
3 Çünkü sabah baﬂlay›p güneﬂ
bat›ncaya kadar halka y›k›ma
u¤ramamalar› için Tanr›’ya inan›p tövbe etmelerini ö¤ütlüyor
ve onlara her ﬂeyin inançla gerçekleﬂti¤ini söylüyordu.
4 Bu nedenle Tanr›’ya inanan
herkes daha iyi bir dünyay›,
evet, hatta Tanr›’n›n sa¤›nda yer
almay› kesinlikle umut edebilir;
inançla gelen ve insanlar›n ruhu
için bir gemi demiri olan bu
umut, onlar› kararl› ve sars›lmaz
yapacak, Tanr›’y› yüceltmeye
yöneltip her zaman iyi iﬂlerinin
artmas›n› sa¤layacakt›r.
5 Ve öyle oldu ki Eter halka
büyük ve ﬂaﬂ›lacak ﬂeyler
hakk›nda peygamberlik etti;
halk bunlar› görmedi¤i için
inanmad›.
6 Ve ﬂimdi, ben Moroni, sizlere biraz bu peygamberlik-
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lerden söz etmek istiyorum;
bütün dünyaya ﬂunu göstermek
isterim ki iman ümit edilen,
ancak görülmeyen ﬂeylerdir;
dolay›s›yla görmedi¤iniz için
tart›ﬂ›p durmay›n, çünkü inanc›n›z deneninceye dek tan›kl›¤›n›z olmayacakt›r.
7 Çünkü Mesih’in ölülerin
aras›ndan dirildikten sonra kendisini atalar›m›za göstermesi
inanç yoluyla olmuﬂtur ve O’na
inanmalar›ndan önce kendisini
onlara göstermemiﬂtir; bu nedenle baz›lar› mutlaka O’na
inanm›ﬂ olmal›, çünkü kendisini bütün dünyaya göstermedi.
8 Fakat insanlar inand›¤› için
kendisini dünyaya gösterip
Baba’n›n ad›n› yüceltti ve onlar›n görmedikleri bu ﬂeyleri
umut ederek göksel arma¤ana
ortak olabilmeleri için bir yol
haz›rlad›.
9 Bu nedenle yaln›zca inançl›
olmay› istemekle sizin de umudunuz olabilir ve bu arma¤ana
ortak olabilirsiniz.
10 ‹ﬂte, eskilerin Tanr›’n›n kutsal düzenine göre ça¤r›lmalar›
inanç yoluyla oldu.
11 Bu nedenle, Musa Yasas›
inanç yoluyla verildi. Fakat O¤lu’nun arma¤an›yla, Tanr› daha
üstün bir yol haz›rlad› ve bu,
inanç sayesinde yerine geldi.
12 Çünkü insançocuklar› aras›nda inanç yoksa, Tanr› onlar›n
aras›nda hiçbir mucize yapamaz; bu nedenle onlar inanmadan önce kendisini onlara göstermemiﬂtir.
13 ‹ﬂte, zindan›n çökmesine
neden olan Alma ve Amulek’in
inanc›yd›.
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14 ‹ﬂte, Lamanl›lar’›n de¤iﬂmesine neden olup onlar›n ateﬂ
ve Kutsal Ruh’la vaftiz olmalar›n› sa¤layan Nefi ile Lehi’nin
inanc›yd›.
15 ‹ﬂte, Lamanl›lar’›n aras›nda
bu kadar büyük bir mucizeyi
gerçekleﬂtiren, Ammon’un ve
kardeﬂlerinin inanc›yd›.
16 Evet ve hatta mucizeler gerçekleﬂtirenlerin hepsi, Mesih’ten
önce ve sonra yaﬂam›ﬂ olanlar
da dahil olmak üzere bunu
inanç yoluyla yapm›ﬂlard›r.
17 Ve üç ö¤rencinin, ölümü hiç
tatmayacaklar› sözünü almalar›
inançlar› sayesinde olmuﬂtur;
ve onlar bu sözü, inand›ktan
sonra alabilmiﬂlerdir.
18 Ve ﬂimdiye kadar inanc› olmayan hiçbir kimsenin mucize
gerçekleﬂtirdi¤i görülmemiﬂtir;
bu nedenle ilk önce Tanr›’n›n
O¤lu’na inand›lar.
19 Ve hatta Mesih gelmeden
önce inançlar› çok kuvvetli oldu¤u için perdenin içindekini
görmeleri engellenemeyen birçok kiﬂi vard›, ancak onlar
inanç gözüyle görmüﬂ olduklar› ﬂeyleri gerçekten gözleriyle
görüp mutlu oldular.
20 Ve iﬂte, bu kay›tlarda gördü¤ümüz gibi bunlardan birisi
Yared’in kardeﬂidir; çünkü
Tanr›’ya olan inanc› o kadar
büyüktü ki Tanr› parma¤›n›
uzatt›¤›nda kendisine vermiﬂ
oldu¤u söz nedeniyle parma¤›n› Yared’in kardeﬂinin gözlerinden gizleyemedi; bu söz ona
inand›¤› için verilmiﬂti.
21 Ve Yared’in kardeﬂi Rab’bin parma¤›n› gördükten sonra, bu söz Yared’in kardeﬂine
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inand›¤› için verilmiﬂti ki, Rab
ondan bir ﬂey saklayamazd›;
bu nedenle Rab ona her ﬂeyi
gösterdi; çünkü o art›k perdenin d›ﬂ›nda tutulamazd›.
22 Ve atalar›m, bu ﬂeylerin
Yahudi olmayan uluslar›n arac›l›¤›yla kardeﬂlerine ulaﬂt›r›laca¤› sözünü inançla elde etmiﬂlerdir; bu yüzden Rab, evet,
hatta ‹sa Mesih bana emretti.
23 Ve ben O’na: “Rab, Yahudi
olmayan uluslar yazmadaki
zay›fl›¤›m›z nedeniyle bu ﬂeylerle alay edecektir” dedim;
çünkü Rab, sen inanc›m›z sayesinde bizi söz söylemede güçlü
k›ld›n, ancak yazmada güçlü
k›lmad›n; çünkü kendilerine
verdi¤in Kutsal Ruh nedeniyle
bütün bu halk›n çok konuﬂkan
olmas›n› sa¤lad›n.
24 Ve öyle eyledin ki ellerimizin yeteneksizli¤i yüzünden çok
az ﬂey yazabildik. ‹ﬂte, Yared’in
kardeﬂi gibi bizi yazmada güçlü
k›lmad›n, çünkü onun yazd›¤›
ﬂeyleri kendin gibi güçlü k›ld›n,
öyle ki insan onlar› okumaya
can atar.
25 Bizim sözlerimizi de güçlü ve büyük k›ld›n, öyle ki bu
sözleri yazmaya gücümüz yetmiyor; bu nedenle yazarken
güçsüzlü¤ümüzü görüyor ve
sözlerimizi nas›l s›ralayaca¤›m›z konusunda yan›lg›ya düﬂüyoruz; ve Yahudi olmayan
uluslar›n sözlerimizi alaya almalar›ndan korkuyorum.
26 Ve bunlar› söyledi¤imde,
Rab bana konuﬂup ﬂöyle dedi:
Aptallar alay eder, ne var ki
üzülen onlar olacak; ve benim
lütfum yumuﬂak huylulara ye-
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ter; öyle ki onlar zay›fl›¤›n›zdan dolay› kendilerine bir pay
ç›karmazlar.
27 Ve e¤er insanlar bana gelecek olurlarsa, onlara zay›fl›klar›n› gösterece¤im. Alçakgönüllü
olmalar› için insanlara zay›fl›klar veririm ve lütfum, önümde
kendini alçaltan herkese yeter;
çünkü önümde kendilerini alçaltarak bana inan›rlarsa, iﬂte o
zaman zay›f olan ﬂeyleri onlar
için güçlü k›laca¤›m.
28 ‹ﬂte, Yahudi olmayan uluslara zay›fl›klar›n› gösterece¤im
ve iman›n, umudun ve ilahi
sevginin onlar› bana, yani tüm
do¤ruluklar›n kayna¤›na getirdi¤ini gösterece¤im.
29 Ve ben Moroni, bu sözleri
iﬂitti¤imde, teselli buldum ve
ﬂöyle dedim: Ya Rab, senin
do¤rulu¤un yerine gelsin; zira
bilirim, insançocuklar›na inançlar›na göre verirsin.
30 Çünkü Yared’in kardeﬂi
Zerin da¤›na: “Çekil” dedi ve
da¤ kenara çekildi. Ve e¤er
onun inanc› olmasayd›, da¤
yerinden oynamazd›; bu nedenle sen, insanlara inand›ktan
sonra verirsin.
31 Çünkü ö¤rencilerine kendini böyle gösterdin; çünkü inan›p ad›nla konuﬂtuktan sonra
onlara yüce gücünle gözüktün.
32 Ve ayr›ca “‹nsan için bir ev
haz›rlad›m” dedi¤ini de hat›rl›yorum, evet, hem de insan›n
daha güzel bir umudu olabilece¤i Baba’n›n konaklar› aras›nda bir yer; bu nedenle insan
umut etmeli, yoksa haz›rlam›ﬂ
oldu¤un yerden miras alamaz.
33 Ve yine, u¤runda can vere-
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cek kadar dünyay› sevdi¤ini,
hatta insançocuklar›na bir yer
haz›rlamak için onu tekrar geri
alaca¤›n› söyledi¤ini hat›rl›yorum.
34 Ve ﬂimdi, insançocuklar›
için duydu¤un bu sevginin ilahi sevgi oldu¤unu biliyorum;
bu nedenle ilahi sevgisi olmayan insanlar, Baba’n›n konaklar›nda haz›rlam›ﬂ oldu¤un o yeri
miras olarak alamazlar.
35 Bu nedenle, bu söylediklerinden anlad›¤›m kadar›yla,
Yahudi olmayan uluslar›n zay›fl›klar›m›z yüzünden ilahi
sevgileri yoksa, onlar› deneyip
onlar›n talant›n› geri alacaks›n,
evet, hatta alm›ﬂ olduklar›n›
al›p onlar› daha çok talant›
olanlara vereceksin.
36 Ve öyle oldu ki Yahudi olmayan uluslar›n ilahi sevgisi
olmas› için onlara lütuf versin
diye Rab’be dua ettim.
37 Ve öyle oldu ki Rab bana
ﬂöyle dedi: ‹lahi sevgileri yoksa,
bunun senin için önemi yoktur,
sen ba¤l›l›¤›n› gösterdin; bu nedenle senin giysilerin temizlenecek. Ve zay›fl›¤›n› gördü¤ün
için Babam’›n konaklar›nda haz›rlam›ﬂ oldu¤um yerde oturuncaya kadar güçlü k›l›nacaks›n.
38 Ve ﬂimdi, ben Moroni, Yahudi olmayan uluslara veda
ediyorum, evet, ayr›ca sevgili
kardeﬂlerime de Mesih’in yarg›
kürsüsünün önünde karﬂ›laﬂmak üzere veda ediyorum; orada herkes bilecek ki giysilerim
sizin kan›n›zla lekelenmemiﬂtir.
39 Ve o zaman ‹sa’y› gördü¤ümü ve O’nun benimle yüz
yüze konuﬂtu¤unu ve büyük
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bir alçakgönüllülükle, bir insan›n baﬂkas›na benim dilimde
konuﬂtu¤u gibi bu ﬂeyleri bana
anlatt›¤›n› bileceksiniz.
40 Ve yazmadaki zay›fl›¤›m
yüzünden sadece birkaç ﬂey
yazabildim.
41 Ve ﬂimdi peygamberlerin
ve havarilerin hakk›nda yazm›ﬂ
olduklar› bu ‹sa’y› araman›z›
tavsiye ediyorum, öyle ki Tanr›
Baba’n›n ve ayr›ca Rab ‹sa
Mesih’in ve onlar hakk›nda tan›kl›k eden Kutsal Ruh’un lütfu sizinle beraber olup sonsuza
dek sizinle kals›n. Amin.
13. BÖLÜM
Eter, Yusuf’un soyu taraf›ndan
Amerika’da kurulacak Yeni Yeruﬂalem’den söz eder—Peygamberlik
eder, kovulur, Yaredliler’in tarihini
yazar ve Yaredliler’in y›k›m›n›
önceden bildirir — Savaﬂ ülkenin
her yan›n› kas›p kavurur.
Ve ﬂimdi, ben Moroni, hakk›nda yazmakta oldu¤um
halk›n y›k›m›yla ilgili olan
kay›tlar›m› bitirmek üzere
sürdürüyorum.
2 Çünkü iﬂte, Eter’in söyledi¤i
her sözü reddettiler; çünkü onlara insanl›¤›n baﬂlang›c›ndan
beri olan her ﬂeyi do¤ru bir
ﬂekilde anlatt›; ve bu ülkenin
üzerinden sular çekildikten
sonra buras›n›n bütün di¤er ülkelerden daha seçkin bir ülke
olup Rab’bin seçkin bir ülkesi
oldu¤unu, bu nedenle Rab’bin
burada oturan herkesin kendisine hizmet etmesini istedi¤ini
söyledi.

3 Ve bu ülkenin gökten inecek
olan Yeni Yeruﬂalem’in ve
Rab’bin kutsal s›¤›na¤›n›n yeri
oldu¤unu onlara anlatt›.
4 ‹ﬂte Eter, Mesih’in günlerini
gördü ve bu ülkede kurulacak
bir Yeni Yeruﬂalem’den söz
etti.
5 Ve ‹srail Evi’yle, Lehi’nin
ayr›laca¤› Yeruﬂalem’den de
söz etti — Bu ﬂehrin y›k›ld›ktan
sonra yeniden inﬂa edilece¤ini
ve Rab’be kutsal bir ﬂehir
olaca¤›n› söyledi; bu nedenle
oras› yeni bir Yeruﬂalem olamazd›, zira eskiden beri vard›;
ancak yeniden inﬂa edilip Rab’bin kutsal bir ﬂehri olacakt› ve
‹srail Evi için kurulacakt› —
6 Ve bu ülkede Yusuf’un soyundan geride kalanlar için
Yeni bir Yeruﬂalem kurulaca¤›n› söyledi, çünkü bu önceden
belli olan bir ﬂeydi.
7 Çünkü Yusuf babas›n› M›s›r
ülkesine getirmiﬂ, babas› da
orada ölmüﬂtü; bu nedenle Rab
de Yusuf’un soyundan geride
kalanlar›n bir k›sm›n›, Yusuf’un
babas›na yok olmamas› için nas›l merhamet etmiﬂse, Yusuf’un
soyuna da merhametini gösterip
yok olmamalar› için Yeruﬂalem
ülkesinden ç›karm›ﬂt›.
8 Bu nedenle Yusuf Evi’nden
geride kalanlar bu ülkeye yerleﬂtirilecek ve bu topraklar onlar›n miraslar› olacakt›r; ve onlar
da Rab’be eski Yeruﬂalem’e benzer kutsal bir ﬂehir kuracaklar;
ve son gelip dünya geçinceye
kadar onlar bir daha da¤›t›lmayacaklard›r.
9 Ve yeni bir gökyüzü ve yeni
bir yeryüzü olacak; ve t›pk›
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eskisi gibi olacaklar, ancak eskiler geçmiﬂ olup her ﬂey yeni
olacakt›r.
10 Ve o zaman Yeni Yeruﬂalem
gelecek ki orada oturanlara ne
mutlu! Çünkü onlar giysileri
Kuzu’nun kan›yla aklanm›ﬂ ve
‹srail Evi’nden olan Yusuf’un
soyundan geride kalanlar aras›nda say›lanlard›r.
11 Ve o zaman eski Yeruﬂalem
de gelecek ki orada oturanlara
ne mutlu! Çünkü onlar Kuzu’nun kan›yla y›kanm›ﬂlard›r; ve
onlar da¤›t›l›p yeryüzünün
dört bir taraf›ndan ve kuzey
ülkelerinden toplanm›ﬂ olanlar
ve Tanr›’n›n atalar› ‹brahim’le
yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂman›n yerine gelmesinden pay alanlard›r.
12 Ve bunlar oldu¤unda kutsal
yaz›lar›n, “Birinci olanlar sonuncu olacak ve sonuncu olanlar birinci olacak” dedi¤i söz
yerine gelecektir.
13 Ve bundan daha fazlas›n›
yazacakt›m, ancak yazmam
yasakland›; ne var ki Eter’in
peygamberlikleri büyük ve
ola¤anüstü peygamberliklerdi;
yine de onu de¤ersiz biri say›p
kovdular; ve gündüzleri bir
kayan›n kovu¤unda saklan›yor, halk›n baﬂ›na gelecekleri
görmek için geceleri d›ﬂar›
ç›k›yordu.
14 Ve geceleri halk›n u¤rad›¤›
felaketleri izleyip kaya kovu¤unda kal›rken bu kay›tlar›n
geri kalan k›sm›n› tamamlad›.
15 Ve öyle oldu ki halk›n
aras›ndan kovuldu¤u ayn› y›l
halk›n aras›nda büyük bir
savaﬂ baﬂlad›; çünkü ayaklananlar›n say›s› çoktu; bunlar
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güçlü adamlard› ve sözü edilen
gizli kötülük planlar›yla Koriyantumur’u öldürmeyi amaçl›yorlard›.
16 Ve ﬂimdi Koriyantumur
dünyadaki her kurnazl›¤› ve
bütün savaﬂ ustal›klar›n› okuyup ö¤renmiﬂti; bu nedenle
kendisini öldürmek isteyenlere
karﬂ› savaﬂ açt›.
17 Ancak kendisi tövbe etmedi¤i gibi, ne güzel o¤ullar› ne
de güzel k›zlar› tövbe ettiler;
ne Kohar’›n güzel o¤ullar› ve
k›zlar›, ne de Korihor’un güzel
o¤ullar› ve k›zlar› tövbe etti; ve
k›sacas›, bütün yeryüzündeki
güzel o¤lanlar›n ve k›zlar›n
aras›nda günahlar›ndan tövbe
eden hiç kimse yoktu.
18 Bu nedenle, öyle oldu ki
Eter’in kaya kovu¤unda yaﬂad›¤› birinci y›lda, krall›¤› ele
geçirebilmek için Koriyantumur’a karﬂ› savaﬂan bu gizli
çeteler birçok insan› k›l›çtan
geçirip öldürdü.
19 Ve öyle oldu ki Koriyantumur’un o¤ullar› çok savaﬂ›p
çok kan kaybettiler.
20 Ve ikinci y›l Rab’bin sesi
Eter’e geldi: Gidip Koriyantumur’a, bütün ev halk›yla birlikte tövbe edecek olursa, Rab’bin
ona krall›¤›n› verece¤ini ve
halk› esirgeyece¤ini —
21 Yoksa kendisi d›ﬂ›nda onlar›n ve bütün ev halk›n›n yok
edilece¤ini ve kendisinin ise
bir baﬂka halk›n ülkeyi miras
olarak alaca¤› konusunda bildirilmiﬂ olan peygamberliklerin
yerine geldi¤ini görmek üzere
hayatta kalaca¤›n› ve onlar›n
eliyle gömülece¤ini ve Koriyan-
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tumur d›ﬂ›nda herkesin yok olaca¤›n› bildirmesini buyurdu.
22 Ve öyle oldu ki Koriyantumur tövbe etmedi; ne ev halk›ndan ne de halktan tövbe eden
olmad›; ve savaﬂlar birbirini izledi; ve Eter’i öldürmeye çal›ﬂt›lar, ancak Eter onlar›n önünden kaç›p yine kaya kovu¤una
sakland›.
23 Ve öyle oldu ki ortaya
ﬁared ad›nda biri ç›kt› ve o da
Koriyantumur’a savaﬂ açt›; ve
onu öyle bir yenilgiye u¤ratt›
ki üçüncü y›l onu esir ald›.
24 Ve dördüncü y›l Koriyantumur’un o¤ullar› ﬁared’i yenip krall›¤› yeniden babalar›na
verdiler.
25 ﬁimdi ülkenin her yan›nda
savaﬂ baﬂlam›ﬂt›, herkes kendi
çetesiyle arzu etti¤ini elde etmek için savaﬂ›yordu.
26 Ve eﬂk›yalar vard› ve k›sacas› ülkenin her yerinde her
türlü kötülük kol geziyordu.
27 Ve öyle oldu ki Koriyantumur ﬁared’e çok öfkelenmiﬂti
ve ordular›yla ona karﬂ› savaﬂmaya gitti; ve büyük bir k›zg›nl›k içerisinde Gilgal vadisinde
karﬂ› karﬂ›ya geldiler; ve çok
çetin bir savaﬂ oldu.
28 Ve öyle oldu ki ﬁared üç
gün onunla savaﬂt›. Ve öyle
oldu ki Koriyantumur ﬁared’i
yenip onu Heﬂlon ovas›na kadar kovalad›.
29 Ve öyle oldu ki ﬁared ovada
yeniden onunla savaﬂa tutuﬂtu
ve iﬂte, Koriyantumur’u yendi
ve onu yeniden Gilgal vadisine
sürdü.
30 Ve Koriyantumur ﬁared’le
Gilgal vadisinde yeniden sava-
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ﬂa tutuﬂtu; bu savaﬂta ﬁared’i
yenip onu öldürdü.
31 Ve ﬁared Koriyantumur’u
uylu¤undan yaralam›ﬂt›, bu
yüzden iki y›l savaﬂa gidemedi; bu süre içinde ülkenin her
yan›na da¤›lm›ﬂ bütün insanlar
kan döküyordu ve onlara engel
olacak hiç kimse yoktu.
14. BÖLÜM
Halk›n kötülükleri ülkeye lanet
getirir—Koriyantumur, Gileyad’a,
sonra Lib’e ve daha sonra da ﬁiz’e
savaﬂ açar — Yap›lan katliamlardan ülke kan gölüne döner.
Ve ﬂimdi halk›n yapm›ﬂ oldu¤u
kötülükler yüzünden bütün
ülke üzerine büyük bir lanet
gelmeye baﬂlam›ﬂt›; öyle oldu
ki bir kimse k›l›c›n› veya bir
aletini rafa ya da saklamak istedi¤i bir yere koydu¤unda, iﬂte
ertesi gün yerinde bulam›yordu; ülkedeki lanet bu denli
büyüktü.
2 Bu nedenle herkes kendi eﬂyas›na dört eliyle sar›l›yor,
ödünç olarak ne al›yor ne de
veriyordu; ve herkes kendi
mal›n› ve kendi can›n› ve kar›lar›n›n ve çocuklar›n›n can›n›
korumak için k›l›c›n›n kabzas›n› sa¤ elinde tutuyordu.
3 Ve ﬂimdi iki y›l geçtikten
sonra ve ﬁared öldükten sonra,
iﬂte ﬁared’in kardeﬂi ortaya ç›k›p Koriyantumur’a savaﬂ açt›;
bu savaﬂta Koriyantumur onu
yendi ve onu Akiﬂ çölüne kadar sürdü.
4 Ve öyle oldu ki ﬁared’in
kardeﬂi Akiﬂ çölünde onunla
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savaﬂa tutuﬂtu ve çok ﬂiddetli
bir savaﬂ oldu ve binlerce insan
k›l›çtan geçirildi.
5 Ve öyle oldu ki Koriyantumur çölü kuﬂatma alt›na ald›;
ve ﬁared’in kardeﬂi gece çölden
ç›k›p Koriyantumur’un ordusu
sarhoﬂken onlar›n bir k›sm›n›
öldürdü.
6 Ve oradan Moron ülkesine
geçerek Koriyantumur’un taht›na oturdu.
7 Ve öyle oldu ki Koriyantumur ordusuyla iki y›l kadar
çölde kald›, bu süre içinde
ordusuna büyük güç katt›.
8 ﬁimdi ad› Gileyad olan ﬁared’in kardeﬂi de gizli çeteler
sayesinde ordusuna büyük güç
katt›.
9 Ve öyle oldu ki Gileyad taht›nda otururken yüksek rahibi
onu öldürdü.
10 Ve öyle oldu ki gizli çetenin
üyelerinden birisi gizli bir geçitte yüksek rahibi öldürüp
krall›¤› eline geçirdi; ve onun
ad› Lib’di; ve Lib çok boylu
boslu biriydi, bütün halk›n aras›nda ondan daha uzun boylu
kimse yoktu.
11 Ve öyle oldu ki Lib’in krall›¤›n›n ilk y›l›nda Koriyantumur, Moron ülkesine ç›k›p
Lib’e karﬂ› savaﬂ açt›.
12 Ve öyle oldu ki Lib’le savaﬂt›; Lib k›l›c›yla vurup onu
kolundan yaralad›; ancak Koriyantumur’un ordusu Lib’i öyle
s›k›ﬂt›rm›ﬂt› ki Lib deniz k›y›s›ndaki s›n›ra do¤ru kaçt›.
13 Ve öyle oldu ki Koriyantumur onun peﬂine düﬂtü; ve Lib
deniz k›y›s›nda onunla savaﬂa
tutuﬂtu.
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14 Ve öyle oldu ki Lib Koriyantumur’un ordusunu bozguna
u¤ratt›, öyle ki yeniden Akiﬂ
çölüne kaçt›lar.
15 Ve öyle oldu ki Lib onu
Agoﬂ ovas›na var›ncaya dek kovalad›. Ve Koriyantumur Lib’in
önünden kaçarken kaçt›¤› ülkenin bu k›sm›nda bulunan bütün
halk› da yan›nda götürmüﬂtü.
16 Ve Koriyantumur Agoﬂ ovas›na geldi¤inde Lib’le savaﬂa
tutuﬂtu ve üzerine sald›r›p onu
öldürdü; ancak Lib’in kardeﬂi
onun yerine Koriyantumur’a
karﬂ› savaﬂmaya geldi ve çok çetin bir savaﬂ oldu; bu savaﬂta
Koriyantumur Lib’in kardeﬂinin
ordusunun önünden yine kaçt›.
17 ﬁimdi Lib’in kardeﬂinin ad›
ﬁiz’di. Ve öyle oldu ki ﬁiz Koriyantumur’un peﬂinden gidip
bir çok ﬂehri yerle bir etti ve
hem kad›nlar› hem çocuklar›
öldürüp ﬂehirleri ateﬂe verdi.
18 Ve bütün ülkeyi ﬁiz korkusu sarm›ﬂt›; evet, ülkenin her
yan›nda ﬂu hayk›r›ﬂ duyuldu—
ﬁiz’in ordusuna kim karﬂ› durabilir? ‹ﬂte, önüne ç›kan› siler
süpürür!
19 Ve öyle oldu ki halk ülkenin
her yan›ndan ordular oluﬂturmak üzere bir araya topland›.
20 Ve ikiye bölündüler ve içlerinden bir k›sm› ﬁiz’in ordusuna
ve bir k›sm› da Koriyantumur’un ordusuna kaçt›.
21 Ve savaﬂ o denli büyüktü
ve uzun süre devam etmiﬂti ki,
cinayet ve katliam manzaralar›
da o kadar uzun sürmüﬂtü ki,
ülkenin her yan› ölenlerin cesetleri ile kapl›yd›.
22 Ve savaﬂ o kadar çok çabuk
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ve h›zl› oluyordu ki ölüleri gömecek kimse kalmam›ﬂt›; ancak
kan dökmekten kan dökmeye
koﬂuﬂturup erkeklerin, kad›nlar›n ve çocuklar›n ölülerini et
yiyen kurtlara yem olmak üzere yerde öyle b›rakt›lar.
23 Ve ç›kan koku ülkeye, hatta
bütün ülkeye yay›ld›; bu nedenle halk gece gündüz bu kokudan
rahats›z oldu.
24 Buna ra¤men ﬁiz Koriyantumur’un peﬂini b›rakmad›; çünkü
öldürülen kardeﬂinin kan› için
Koriyantumur’dan öç alaca¤›na ve böylece Koriyantumur’un k›l›çla öldürülemeyece¤ine
dair Eter’e gelmiﬂ olan Rab’bin
sözünü yalan ç›karaca¤›na yemin etmiﬂti.
25 Ve böylece Rab’bin onlar›
tüm öfkesiyle ziyaret etti¤ini
ve kötülük ve i¤rençliklerinin
sonsuza dek yok edilmelerine
yol açt›¤›n› görüyoruz.
26 Ve öyle oldu ki ﬁiz, Koriyantumur’un peﬂinden do¤uya
do¤ru deniz k›y›s›ndaki s›n›ra
dek gitti ve Koriyantumur orada ﬁiz’le üç gün süren bir savaﬂa tutuﬂtu.
27 Ve ﬁiz’in ordular› aras›nda
y›k›m o denli korkunçtu ki halk
korkup Koriyantumur’un ordular›n›n önünden kaçmaya
baﬂlad› ve kaç›p Korihor ülkesine geldiler ve kendileriyle
birleﬂmek istemeyen herkesi
önlerine kat›p yok ettiler.
28 Ve onlar çad›rlar›n› Korihor
vadisine ve Koriyantumur da
ﬁur vadisine kurdu. ﬁimdi ﬁur
vadisi Komnor tepesine yak›nd›;
bu nedenle Koriyantumur ordular›n› Komnor tepesine toplay›p

Eter 14:23–15:3
ﬁiz’in ordular›n› savaﬂa ça¤›rmak için boru çald›rd›.
29 Ve öyle oldu ki ﬁiz’in ordular› ileri at›ld›larsa da geri püskürtüldüler; ve ikinci kez geldiler ve ikinci kez yine geri
püskürtüldüler. Ve öyle oldu
ki üçüncü kez geldiler ve çok
çetin bir savaﬂ oldu.
30 Ve öyle oldu ki ﬁiz Koriyantumur’un üzerine sald›r›p onu
çok a¤›r yaralad›; ve Koriyantumur kan kayb›ndan bay›ld›
ve yar› ölü halde götürüldü.
31 ﬁimdi her iki tarafta da erkek, kad›n ve çocuklar›n kayb›
o denli büyüktü ki ﬁiz, halk›na
Koriyantumur’un ordular›n›n
peﬂinden gitmemelerini emretti; bu nedenle ordugâhlar›na
geri döndüler.
15. BÖLÜM
Milyonlarca Yaredli savaﬂta ölür—
ﬁiz ve Koriyantumur ölümüne
savaﬂ için bütün halk› bir araya
toplar—Rab’bin Ruhu onlarla u¤raﬂmaktan vazgeçer—Yared ulusu
tamamen yok olur — Yaln›zca
Koriyantumur kal›r.
Ve öyle oldu ki yaralar› iyileﬂen Koriyantumur, Eter’in kendisine söylemiﬂ oldu¤u sözleri
hat›rlamaya baﬂlad›.
2 Halk›ndan iki milyona yak›n kiﬂinin k›l›çtan geçirilip
öldürülmüﬂ oldu¤unu gördü¤ünde yüre¤i s›zlamaya
baﬂlad›; evet, iki milyon güçlü
adamla birlikte onlar›n eﬂleri
ve çocuklar› da öldürülmüﬂtü.
3 Koriyantumur yapm›ﬂ oldu¤u kötülüklerden tövbe etme-
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ye baﬂlad›; bütün peygamberlerin a¤z›yla söylenmiﬂ sözleri
hat›rlamaya baﬂlad› ve gördü
ki bu sözlerin her biri ﬂimdiye
kadar yerine gelmiﬂti; ve ruhu
›st›rap çekti ve teselli edilmeyi
istemedi.
4 Ve öyle oldu ki ﬁiz’e bir
mektup yaz›p halk› esirgemesini istedi ve halk›n›n yaﬂamas›
için krall›ktan vazgeçece¤ini
bildirdi.
5 Ve öyle oldu ki ﬁiz onun
mektubunu ald›ktan sonra Koriyantumur’a mektup yazarak
e¤er teslim olur ve onu kendi
k›l›c›yla öldürürse, halk›n can›n› esirgeyece¤ini söyledi.
6 Ve öyle oldu ki halk kötülüklerinden tövbe etmedi; ve Koriyantumur halk› ﬁiz halk›na
karﬂ› k›ﬂk›rt›l›p öfkelendirildi;
ve ﬁiz halk› da Koriyantumur
halk›na karﬂ› k›ﬂk›rt›l›p öfkelendirildi; bu nedenle ﬁiz halk› Koriyantumur halk›na savaﬂ açt›.
7 Ve Koriyantumur savaﬂ›
kaybetmek üzere oldu¤unu görünce yine ﬁiz halk›n›n önünden kaçt›.
8 Ve öyle oldu ki Ripliyankum
sular›na geldi; Ripliyankum anlam olarak büyük ya da her ﬂeyi
aﬂan anlam›ndad›r; onun için bu
sulara geldiklerinde çad›rlar›n›
kurdular; ve ﬁiz de onlar›n yak›nlar›nda çad›r kurdu; ve bu
yüzden ertesi gün savaﬂ baﬂlad›.
9 Ve öyle oldu ki aralar›nda
çok çetin bir savaﬂ oldu; bu savaﬂta Koriyantumur yine yaralan›p kan kayb›ndan bay›ld›.
10 Ve öyle oldu ki Koriyantumur’un ordular› ﬁiz’in ordular›n› s›k›ﬂt›r›p onlar› yenmeyi
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baﬂard›; öyle ki onlar› önlerine
kat›p kovalad›lar; ve ﬁiz’in ordular› güneye do¤ru kaçarak
Ogat denilen bir yerde çad›rlar›n› kurdu.
11 Ve öyle oldu ki Koriyantumur’un ordusu Ramah tepesinin yan›nda çad›rlar›n› kurdu;
ve bu tepe babam Mormon’un
kutsal olan kay›tlar› Rab’be
saklad›¤› ayn› tepeydi.
12 Ve öyle oldu ki ülkenin her
yan›ndan öldürülmemiﬂ halk›n
hepsini Eter d›ﬂ›nda toplay›p
getirdiler.
13 Ve öyle oldu ki Eter halk›n
yapt›¤› her ﬂeyi gördü; ve Koriyantumur taraftar› olan halk›n
Koriyantumur’un ordusunda
ve ﬁiz’i tutanlar›n da ﬁiz’in ordusunda topland›klar›n› gördü.
14 Bu nedenle ülkenin her
yan›nda bulunan bütün halk›
kendi taraflar›na çekip mümkün
oldu¤unca fazla güce sahip olmak için dört y›l boyunca halk›
toplamaya çal›ﬂt›lar.
15 Ve öyle oldu ki eﬂleri ve çocuklar›yla birlikte herkes seçmiﬂ
oldu¤u orduda topland›ktan
sonra — erkek, kad›n, çoluk çocuk hepsi savaﬂ silahlar› kuﬂanm›ﬂt›; savaﬂ giysileri giymiﬂ,
kalkanlar ve gö¤üs z›rhlar› ve
mi¤ferler takm›ﬂlard›—birbirleriyle savaﬂmak üzere yürüdüler
ve gün boyu çarp›ﬂt›lar, ancak
kimse zafer kazanamad›.
16 Ve öyle oldu ki gece oldu¤unda yorgun düﬂüp ordugâhlar›na çekildiler; ve ordugâhlar›na döndüklerinde kendi halklar›ndan ölenler için
inleyip feryat ettiler; ve onlar›n
a¤lay›ﬂlar›, inleyiﬂleri ve fer-
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yatlar› o denli fazlayd› ki yeri
gö¤ü inlettiler.
17 Ve öyle oldu ki ertesi gün
yine savaﬂmaya gittiler ve o
gün büyük ve korkunç bir gündü; yine de birbirlerine üstünlük sa¤layamad›lar ve tekrar
gece oldu¤unda, kendi halklar›ndan ölenler için a¤layarak,
feryat ederek ve yas tutarak yeri gö¤ü inlettiler.
18 Ve öyle oldu ki Koriyantumur, ﬁiz’e tekrar bir mektup
yazarak art›k savaﬂmaya gelmemesini, krall›¤› alarak halk›n
can›n› esirgemesini istedi.
19 Fakat iﬂte, Rab’bin Ruhu onlarla u¤raﬂmaktan vazgeçmiﬂ ve
ﬂeytan tüm gücüyle halk›n yüre¤ini eline geçirmiﬂti; zira yok
edilmek üzere yüreklerinin kat›l›¤›na ve zihinlerinin körlü¤üne
teslim olmuﬂlard›; bu nedenle
yeniden savaﬂmaya gittiler.
20 Ve öyle oldu ki bütün gün
savaﬂ›p gece oldu¤unda k›l›çlar›n›n üzerinde uyudular.
21 Ve ertesi gün gece oluncaya dek savaﬂt›lar.
22 Gece oldu¤unda ﬂarap içip
sarhoﬂ olmuﬂ bir adam gibi öfke
onlar› sarhoﬂ etmiﬂti; ve yine
k›l›çlar›n›n üzerinde uyudular.
23 Ve ertesi gün yine savaﬂt›lar
ve gece oldu¤unda, Koriyantumur halk›ndan elli ikisi ve ﬁiz
halk›ndan altm›ﬂ dokuzu d›ﬂ›nda hepsi k›l›çla yere serilmiﬂti;
24 Ve öyle oldu ki o gece k›l›çlar›n›n üzerinde uyudular ve
ertesi gün yine savaﬂt›lar; ve
k›l›ç ve kalkanlar›yla bütün
gün ölesiye çarp›ﬂt›lar.
25 Ve gece oldu¤unda ﬁiz halk›ndan otuz iki kiﬂi ve Kori-
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yantumur halk›ndan yirmi yedi
kiﬂi kalm›ﬂt›.
26 Ve öyle oldu ki kar›nlar›n›
doyurup uyudular ve ertesi gün
ölmeye haz›rland›lar. Ve insan
kuvvetine göre iri ve kuvvetli
adamlard›.
27 Ve öyle oldu ki üç saat
kadar savaﬂ›p kan kayb›ndan
bay›ld›lar.
28 Ve öyle oldu ki Koriyantumur’un adamlar› aya¤a kalk›p
yürüyecek kadar güç bulduklar›nda canlar›n› kurtarmak için
kaçmak üzereydiler ki, fakat
iﬂte, ﬁiz adamlar›yla aya¤a kalk›p öfkeyle Koriyantumur’u
öldürece¤ine ya da onun k›l›çla
öldürülece¤ine dair yemin etti.
29 Bu yüzden peﬂlerine düﬂüp
ertesi gün onlar› yakalad› ve
yeniden k›l›çla çarp›ﬂmaya
baﬂlad›lar. Ve öyle oldu ki Koriyantumur ile ﬁiz’in d›ﬂ›nda
hepsi k›l›çla yere serilip öldüklerinde, iﬂte ﬁiz kan kayb›ndan
bayg›n yat›yordu.
30 Ve öyle oldu ki Koriyantumur k›l›c›na yaslan›p biraz
dinlendikten sonra, ﬁiz’in baﬂ›n› kesti.
31 Ve öyle oldu ki ﬁiz’in baﬂ›n›
kestikten sonra, ﬁiz elleri üzerinde kalk›p yere düﬂtü ve nefes almak için çabalad›ktan
sonra öldü.
32 Ve öyle oldu ki Koriyantumur yere düﬂtü ve sanki yaﬂam›yordu.
33 Ve Rab Eter’e konuﬂup ona
ﬂöyle dedi: Ç›k! Ve Eter ç›kt›¤›nda Rab’bin sözlerinin hepsinin
yerine gelmiﬂ oldu¤unu gördü
ve kay›tlar›n› tamamlayarak (ve
benim yazd›klar›m yüzde biri

Eter 15:34–Moroni 2:3
bile de¤ildir) onlar› Limhi halk›n›n bulabilece¤i bir ﬂekilde
saklad›.
34 ﬁimdi Eter’in yazm›ﬂ oldu¤u
son sözler ﬂunlard›r: Rab, benim
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gö¤e al›nmam› istesin veya
Rab’bin iste¤i do¤rultusunda
bedende ac› çekeyim fark etmez;
yeter ki Tanr›’n›n Krall›¤›’nda
kurtulmuﬂ olay›m. Amin.

Moroni Kitab›
1. BÖLÜM

2. BÖLÜM

Moroni, Lamanl›lar’›n yarar› için
yazar — Mesih’i inkâr etmeyen
Nefililer idam edilir. m.s. tahminen
401–421 y›llar›.

‹sa, on iki Nefili ö¤renciye, Kutsal
Ruh arma¤an›n› baﬂkalar›na verme kudretini verir. m.s. tahminen
401–421 y›llar›.

ﬁ

Mesih’in seçmiﬂ oldu¤u on iki
ö¤rencinin üzerine ellerini koydu¤u zaman onlara söyledi¤i
sözler:
2 Ve onlar›n ad›n› söyleyip
ﬂöyle dedi: Güçlü bir ﬂekilde
dua ederek Baba’ya benim
ad›mla seslenin ve bunu yapt›ktan sonra ellerinizi koyaca¤›n›z
kiﬂinin üzerinde gücünüz olacak; Kutsal Ruh’u vereceksiniz
ve O’nu benim ad›mla vereceksiniz; çünkü benim havarilerim
böyle yaparlar.
3 ﬁimdi Mesih, bu sözleri onlara ilk göründü¤ü zaman söyledi; topluluk bunu duymad›,
ama ö¤renciler duydular ve onlar›n ellerini koyduklar› her kiﬂinin üzerine Kutsal Ruh indi.

‹MD‹ ben Moroni, Yared
halk›n›n kay›tlar›n› özetlemeyi bitirdikten sonra daha
fazla yazamayaca¤›m› san›yordum, ama hâlâ yaﬂ›yorum; ve
beni öldürmelerinden korktu¤um için kendimi Lamanl›lar’a
göstermiyorum.
2 Çünkü iﬂte, aralar›ndaki
savaﬂ çok ac›mas›z olup nefretleri yüzünden Mesih’i inkâr
etmeyen her Nefili’yi idam
ediyorlar.
3 Ve ben Moroni, Mesih’i inkâr etmeyece¤im; bu nedenle
kendi can›m›n güvenli¤i için
nereye gidebilirsem oraya
gidiyorum.
4 Bu nedenle daha önce düﬂündü¤ümün aksine birkaç
ﬂey daha yazaca¤›m; çünkü
daha fazla yazamayaca¤›m›
sanm›ﬂt›m; ancak Rab’bin iste¤ine göre, belki ileride kardeﬂlerim Lamanl›lar için de¤erli
olabilir diye birkaç ﬂey daha
yaz›yorum.

3. BÖLÜM
Yaﬂl›lar ellerini koyarak rahipler ve
ö¤retmenler atarlar. m.s. tahminen
401–421 y›llar›.
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Moroni 3:1–6:1

Kilise’nin yaﬂl›lar› denilen ö¤rencilerin rahip ve ö¤retmenleri atama usulü:
2 Baba’ya Mesih’in ad›yla dua
ettikten sonra ellerini onlar›n
üzerine koyarak ﬂöyle dediler:
3 ‹sa Mesih’in ad›yla; seni,
tövbe ve günahlar›n ba¤›ﬂlanmas›n›, ‹sa Mesih’in arac›l›¤›yla
ve O’nun ad›na sonuna kadar
kararl› bir inançla vaaz etmen
için bir rahip olarak at›yorum
(ya da kiﬂi ö¤retmen olacaksa,
seni bir ö¤retmen olarak at›yorum). Amin.
4 Ve onlar bu ﬂekilde, Tanr›’n›n
insanlara ba¤›ﬂlad›¤› arma¤anlar ve ça¤r›lar do¤rultusunda
rahipler ve ö¤retmenler atad›lar; ve onlar› içlerindeki Kutsal
Ruh’un gücüyle atad›lar.
4. BÖLÜM
Yaﬂl›lar›n ve rahiplerin Rab’bin
Sofras›nda yenen ekme¤i nas›l
verdikleri aç›klan›r . m.s. tahminen 401–421 y›llar›.
Yaﬂl›lar›n ve rahiplerin Mesih’in etini ve kan›n› kilise
üyelerine verme ﬂekli. Ve onlar
bunu Mesih’in emirlerine göre
kutsay›p da¤›tt›lar; bu nedenle,
bu yöntemin do¤ru oldu¤unu
biliyoruz; ve duay› bir yaﬂl› ya
da bir rahip okudu:
2 Ve onlar kilise üyeleri ile
birlikte diz çöküp Baba’ya,
Mesih’in ad›yla ﬂöyle diyerek
dua ettiler:
3 Ey Tanr›, Ebedi Baba, senden
O¤lun ‹sa Mesih’in ad›yla, bu
ekme¤i ondan yiyecek olan herkesin can› için bereketlemeni ve

kutsaman› diliyoruz ki O¤lu’nun bedeninin hat›ras› olarak
yesinler ve Ey Tanr›, Ebedi
Baba, O¤lu’nun ad›n› üzerlerine almaya ve O’nu her zaman
hat›rlamaya ve O’nun kendilerine vermiﬂ oldu¤u emirleri
yerine getirmeye istekli olduklar›na dair sana tan›kl›k etsinler ki O’nun Ruhu her zaman
yanlar›nda bulunsun. Amin.
5. BÖLÜM
Rab’bin Sofras›ndaki ﬂarab›n veriliﬂ tarz› aç›klan›r . m.s. tahminen
401–421 y›llar›.
ﬁarab›n veriliﬂ ﬂekli: ‹ﬂte, onlar kâseyi tutup ﬂöyle dediler:
2 Ey Tanr›, Ebedi Baba, senden O¤lun ‹sa Mesih’in ad›yla,
bu ﬂarab› ondan içecek olan
herkesin can› için bereketlemeni ve kutsaman› diliyoruz ki
O¤lu’nun kendileri için dökülmüﬂ olan kan›n›n hat›ras› olarak
içsinler; Ey Tanr›, Ebedi Baba,
O’nu her zaman hat›rlad›klar›na dair sana tan›kl›k etsinler ki
O’nun Ruhu yanlar›nda bulunsun. Amin.
6. BÖLÜM
Tövbe edenler vaftiz edilir ve üyeler onlarla dostluk kurar — Tövbe
eden kilise üyeleri ba¤›ﬂlan›r —
Toplant›lar Kutsal Ruh’un gücüyle
yürütülür. m.s. tahminen 401 –
421 y›llar›.
Ve ﬂimdi, vaftiz konusunda konuﬂaca¤›m: ‹ﬂte yaﬂl›lar, rahipler
ve ö¤retmenler vaftiz oldular ve
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onlar lay›k olduklar›n› gösterecek ﬂekilde meyve getirmedikçe vaftiz edilmediler.
2 K›r›k bir yürek ve piﬂmanl›k
duyan bir ruhla gelmedikçe ve
bütün günahlar›ndan gerçekten
tövbe ettiklerine dair kiliseye
tan›kl›k etmedikçe, hiç kimseyi
vaftiz olmaya kabul etmediler.
3 Ve Mesih’in ad›n› üzerine
almayan ve sonuna kadar O’na
hizmet etmeye karar vermeyen
hiç kimse vaftiz olmaya kabul
edilmedi.
4 Ve onlar vaftiz olmaya kabul edildikten ve Kutsal Ruh’un etkisi alt›nda kal›p O’nun
gücüyle temizlendikten sonra
Mesih’in Kilisesi’nin halk› aras›nda say›ld›lar; ve onlar› do¤ru yolda tutmak ve sürekli olarak duada uyan›k olmalar›n›
sa¤lamak için yaln›zca inançlar›n›n yarat›c›s› ve tamamlay›c›s› olan Mesih’in erdemlerine
güvenerek hat›rlanmalar› ve
Tanr›’n›n iyi sözüyle beslenmeleri için adlar› al›nd›.
5 Ve Kilise oruç tutup dua etmek ve ruhlar›n›n huzuru için
birbirleriyle konuﬂmak üzere
s›k s›k bir araya topland›.
6 Ve onlar Rab ‹sa’n›n hat›ras›na ekme¤i ve ﬂarab› paylaﬂmak
için s›k s›k bir araya topland›lar.
7 Ve aralar›nda hiçbir kötülü¤ün bulunmamas›na çok
dikkat ediyorlard›; ve kötülük
iﬂledi¤i görülenler kilisenin üç
tan›¤› taraf›ndan yaﬂl›lar›n
önünde suçlan›r ve bu kiﬂiler
tövbe edip günahlar›n› itiraf etmezlerse, adlar› silinip Mesih’in
halk› aras›nda say›lmad›lar.
8 Fakat do¤ru bir amaçla s›k
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s›k tövbe edip af dileyenler
ba¤›ﬂland›lar.
9 Ve onlar›n toplant›lar› Kilise
taraf›ndan Ruh’un iﬂleyiﬂ tarz›na göre ve Kutsal Ruh’un
gücüyle yönetiliyordu; çünkü
Kutsal Ruh’un gücü onlar›
vaaz vermeye ya da teﬂvik etmeye ya da dua etmeye ya da
dilekte bulunmaya ya da ﬂark›
söylemeye yönlendirdi¤i zaman hep öyle yap›l›rd›.
7. BÖLÜM
Rab’bin rahat›na kavuﬂmak için
bir davet — Gerçek bir amaçla dua
edin — Mesih’in Ruhu insanlar›n
iyiyi kötüden ay›rabilmesini sa¤lar — ﬁeytan, insanlar› Mesih’i
inkâr etmeye ve kötülük yapmaya
inand›r›r—Peygamberler Mesih’in
geliﬂini bildirirler—‹nançla mucizeler yap›l›r ve melekler insanlar›n
yard›m›na gelir—‹nsanlar sonsuz
yaﬂam› umut etmeli ve ilahi sevgiye ba¤lanmal›d›rlar. m.s. tahminen
401–421 y›llar›.
Ve ﬂimdi ben Moroni, babam
Mormon’un iman, umut ve ilahi sevgi hakk›nda konuﬂtu¤u
sözlerinin birkaç›n› yaz›yorum;
çünkü o, ibadet yeri olarak inﬂa
etmiﬂ olduklar› sinagogda halka ders verirken ﬂu ﬂekilde
konuﬂtu:
2 Ve ﬂimdi ben Mormon, Tanr› Baba’n›n ve Rabbimiz ‹sa
Mesih’in lütfuyla ve O’nun
kutsal iste¤iyle, siz sevgili kardeﬂlerime konuﬂuyorum. O’nun
ça¤r› arma¤an›ndan dolay› ﬂu
an sizlere konuﬂabilmeme izin
verildi.
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3 Bu nedenle kiliseden olanlara, Mesih’in bar›ﬂsever taraftarlar›na ve ﬂu andan baﬂlayarak
O’nunla cennette dinlenece¤iniz
zamana kadar Rab’bin rahat›na
kavuﬂabilmek için yeterince
umudu olan sizlere konuﬂmak
istiyorum.
4 Ve ﬂimdi kardeﬂlerim, insançocuklar›yla bar›ﬂ içinde
yürüdü¤ünüz için sizler hakk›nda bu kan›ya vard›m.
5 Çünkü ben, “Onlar› yapt›klar› iﬂlerden tan›yacaks›n›z, çünkü
yapt›klar› iﬂler iyiyse, o zaman
kendileri de iyidir” diyen Tanr›’n›n sözünü hat›rl›yorum.
6 Çünkü iﬂte, Tanr›, kötü bir
adam›n iyi bir ﬂey yapamayaca¤›n›, çünkü bir hediye verdi¤inde veya Tanr›’ya dua etti¤inde,
bunu gerçek bir amaçla yapmad›kça, kendisine hiçbir yarar› olmayaca¤›n› söylemiﬂtir.
7 Çünkü iﬂte, bu ona do¤ruluk
say›lmaz.
8 Çünkü iﬂte, e¤er kötü bir
adam bir hediye verirse, onu
istemeyerek verir; bu yüzden
hediyeyi sanki hiç vermemiﬂ
say›l›r; dolay›s›yla, bu kiﬂi Tanr›’n›n gözünde kötü say›l›r.
9 Ve ayn› ﬂekilde, e¤er bir insan dua ederse ve do¤ru bir
amaçla yürekten dua etmezse,
bu o kiﬂiye kötülük say›l›r; evet
ve ona hiçbir yarar› olmaz; çünkü Tanr› böyle dualar›n hiçbirini kabul etmez.
10 Bu nedenle, kötü bir insan
iyi olan› yapamaz; iyi bir hediye de veremez.
11 Çünkü iﬂte, ac› bir p›nardan
iyi su ç›kmaz; iyi bir p›nardan
da ac› su ç›kmaz; bu nedenle
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ﬂeytan›n hizmetkâr› olan bir
adam Mesih’i izleyemez; e¤er
Mesih’i izliyorsa, ﬂeytan›n hizmetkâr› olamaz.
12 Bu nedenle iyi olan her ﬂey
Tanr›’dan gelir ve kötü olan
her ﬂey ﬂeytandan gelir; çünkü
ﬂeytan, Tanr›’ya düﬂmand›r,
sürekli olarak O’na karﬂ› savaﬂ›r ve hiç durmadan günah
iﬂlemeye ve kötü olan› yapmaya ça¤›r›p kand›r›r.
13 Fakat iﬂte, Tanr›’dan olan,
devaml› iyilik yapmaya ça¤›r›r
ve teﬂvik eder; bu nedenle iyilik yapmaya, Tanr›’y› sevmeye
ve O’na hizmet etmeye ça¤›r›p
teﬂvik eden her ﬂey Tanr›’dan
esinlenmiﬂtir.
14 Bu nedenle sevgili kardeﬂlerim, dikkat edin ki kötü olan
bir ﬂeyin Tanr›’dan geldi¤i kan›s›na ya da iyi olan›n ve Tanr›’dan olan›n ﬂeytandan geldi¤i
kan›s›na varmay›n.
15 Çünkü iﬂte, kardeﬂlerim,
iyiyi kötüden ay›rabilmeniz için
size yarg›lama gücü verilmiﬂtir;
ve yarg›laman›n yolu o kadar
basittir ki bunu gün ›ﬂ›¤›n›n karanl›k bir geceden farkl› oldu¤u
gibi tam olarak bilebilirsiniz.
16 Çünkü iﬂte, iyiyi kötüden
ay›rabilmek için Mesih’in Ruhu
herkese verilmiﬂtir; bu nedenle size nas›l yarg›laman›z gerekti¤ini gösterece¤im; çünkü
iyilik yapmaya davet eden ve
Mesih’e inanmaya teﬂvik eden
her ﬂey, Mesih’in kudreti ve
arma¤an› arac›l›¤›yla gönderilmiﬂtir; dolay›s›yla bunun
Tanr›’dan geldi¤ini tam olarak
bilebilirsiniz.
17 Fakat insanlar› kötülük yap-
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maya ve Mesih’e inanmamaya
ve O’nu inkâr etmeye ve Tanr›’ya hizmet etmemeye inand›ran
her ﬂeyin de ﬂeytandan geldi¤ini
tam olarak bilebilirsiniz; çünkü
ﬂeytan bu ﬂekilde çal›ﬂ›r; çünkü
hiç kimseyi, hay›r, bir kiﬂiyi bile
iyilik yapmaya teﬂvik etmez;
ﬂeytan›n melekleri de, ﬂeytana
boyun e¤enler de bunu yapmaz.
18 Ve ﬂimdi, kardeﬂlerim, hangi ›ﬂ›kla yarg›laman›z gerekti¤ini bildi¤inize göre, bu ›ﬂ›k ki
Mesih’in ›ﬂ›¤›d›r, o halde yanl›ﬂ
yarg›lamamaya dikkat edin;
çünkü hangi yarg›yla yarg›larsan›z, onunla yarg›lanacaks›n›z.
19 Bu nedenle kardeﬂlerim sizden rica ediyorum, iyiyi kötüden ay›rabilmek için Mesih’in
›ﬂ›¤›nda gayretle araﬂt›rman›z
gerekir; ve her iyi ﬂeye sar›l›r ve
kusurunu bulmaya çal›ﬂmazsan›z, ﬂüphesiz Mesih’in çocuklar› olursunuz.
20 Ve ﬂimdi, kardeﬂlerim, her
iyi ﬂeye nas›l sar›labilirsiniz?
21 Ve ﬂimdi üzerinde konuﬂaca¤›m› söyledi¤im iman konusuna geliyorum ve size her iyi
ﬂeye sar›labilmenin yolunu anlatmak istiyorum.
22 Çünkü iﬂte, her ﬂeyi bilen ve
sonsuzluktan sonsuzlu¤a kadar
var olan Tanr›, iﬂte, insançocuklar›na yard›m etmek ve Mesih’in
geliﬂini onlara bildirmek için
meleklerini gönderdi; ve her
iyi ﬂey Mesih’le gelecektir.
23 Ve Tanr› kendi a¤z›ndan
Mesih’in gelece¤ini peygamberlere bildirmiﬂtir.
24 Ve iﬂte O, iyi olan› insançocuklar›na de¤iﬂik yollardan
gösterdi; ve iyi olan her ﬂey
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Mesih’ten gelir; yoksa insanlar
düﬂmüﬂ durumlar›nda kal›r
ve iyi olan hiçbir ﬂey onlara
gelemezdi.
25 Bu nedenle meleklerin yard›m›yla ve Tanr›’n›n a¤z›ndan
ç›kan her sözün arac›l›¤›yla, insanlar Mesih’e inanç duymaya
baﬂlad›lar ve böyle bir inançla
her iyi ﬂeye sar›ld›lar; ve Mesih’in geliﬂine kadar bu böyle oldu.
26 Ve O geldikten sonra da insanlar O’nun ad›na inanarak
kurtuldular ve inand›klar› için
Tanr›’n›n o¤ullar› oldular. Ve
Mesih’in yaﬂad›¤› nas›l kesin bir
gerçekse, O, atalar›m›za ﬂöyle
diyerek konuﬂtu: Alaca¤›n›za
inanarak benim ad›mla Baba’dan istedi¤iniz her iyi ﬂey, iﬂte
size verilecektir.
27 Bu nedenle sevgili kardeﬂlerim, Mesih, Baba’dan insançocuklar›n›n üzerindeki merhamet
hakk›n› istemek için gö¤e ç›k›p
Tanr›’n›n sa¤›na oturdu diye
mucizeler kesilmiﬂ midir?
28 Çünkü O, yasan›n gereklerini yerine getirerek kendisine
inananlar›n hepsine sahip ç›kar;
ve O’na inananlar her iyi ﬂeye
ba¤lanacaklard›r; bunun için
O, insançocuklar›n›n davas›n›
savunur ve sonsuza dek cennetlerde yaﬂar.
29 Ve sevgili kardeﬂlerim, O
bunu yapt›¤› için mucizeler kesildi mi? ‹ﬂte size derim: Hay›r!
Melekler de insançocuklar›na
hizmet etmeyi b›rakmad›lar.
30 Çünkü iﬂte, melekler O’nun
verdi¤i emirlere itaat ederek
insanlara yard›m eli uzat›rlar;
kendilerini, inanc› güçlü olanlara ve kararl›l›kla Tanr›’n›n her
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yolunda do¤ru ﬂekilde yürüyenlere gösterirler.
31 Ve onlar›n hizmet görevi
insanlar› tövbeye ça¤›rmakt›r
ve Mesih’in sözünü Rab’bin
seçilmiﬂ hizmetkârlar›na bildirerek insançocuklar› aras›nda
yolu haz›rlamak için Baba’n›n
insançocuklar› ile yapt›¤› antlaﬂmalar› uygulay›p bunlar›n
gereklerini yerine getirmektir;
öyle ki onlar da O’nun hakk›nda tan›kl›k edebilsinler.
32 Ve böyle yapmakla, Rab
Tanr›, insanlar›n geriye kalanlar›n›n Mesih’e inanmalar› ve
Kutsal Ruh’un gücüyle onlar›n
yüreklerinde yer bulabilmesi
için yolu haz›rlar; ve bu ﬂekilde
Baba insançocuklar› ile yapt›¤›
antlaﬂmalar› yerine getirir.
33 Ve Mesih ﬂöyle dedi: E¤er
bana inan›rsan›z, benim için
uygun olan her ﬂeyi yapacak
güce sahip olacaks›n›z.
34 Ve O ﬂöyle dedi: Ey dünyan›n dört bir ucunda yaﬂayanlar,
tövbe edip bana gelin ve kurtulabilmeniz için benim ad›mla
vaftiz olup bana inan›n!
35 Ve ﬂimdi, sevgili kardeﬂlerim, e¤er sizlere söyledi¤im bu
ﬂeyler do¤ru ve gerçekse ki
Tanr› son günde onlar›n do¤ru
oldu¤unu kudretiyle ve büyük
yüceli¤iyle size gösterecektir;
ve bunlar gerçekse, mucizelerin günü geçmiﬂ midir?
36 Yoksa melekler insançocuklar›na görünmekten vaz m›
geçtiler? Yoksa Tanr›, Kutsal
Ruh’un gücünü onlardan çekmiﬂ midir? Yoksa zaman sürdükçe, dünya yerinde durdukça
ya da dünyada kurtar›lacak bir
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tek insan oldukça, gücünü onlardan çekecek midir?
37 ‹ﬂte, size derim ki: Hay›r!
Çünkü mucizeler imanla yap›l›r ve imanla melekler insanlara görünerek onlara yard›m eli
uzat›rlar; bu nedenle, e¤er bu
ﬂeyler bitmiﬂse, vay insançocuklar›n›n haline! Çünkü bu,
inançs›zl›k yüzünden olmuﬂtur ve her ﬂey boﬂunad›r.
38 Çünkü Mesih’in sözlerine
göre, O’nun ad›na inanmad›kça hiçbir insan kurtulamaz; bu
nedenle, e¤er bu ﬂeyler bitmiﬂse, iman da bitmiﬂ demektir ve
insan›n durumu korkunçtur;
onlar için sanki hiçbir kurtuluﬂ
yoktur.
39 Fakat iﬂte, sevgili kardeﬂlerim, ben sizin hakk›n›zda daha
iyi ﬂeyler düﬂünüyorum; çünkü yumuﬂak huylu oldu¤unuz
için Mesih’e inand›¤›n›z›n kan›s›nday›m; çünkü e¤er O’na
inanm›yorsan›z, o zaman O’nun
Kilisesi’nin halk› aras›nda say›lman›z uygun de¤ildir.
40 Ve yine, sevgili kardeﬂlerim,
size umuttan söz etmek istiyorum. Nas›l olur da umudunuz
olmadan iman›n›z olur?
41 Ve umut edece¤iniz ﬂey nedir? ‹ﬂte size derim ki Mesih’in
kefareti ve O’nun diriliﬂinin
kudreti sayesinde sonsuz yaﬂama kavuﬂmak için ölümden
dirilmeyi umut edeceksiniz ve
bu da O’na duydu¤unuz inançtan dolay› size söz verildi¤i
ﬂekilde olacakt›r.
42 Bu nedenle, e¤er bir insan›n iman› varsa, onun mutlaka
umudu da olmas› gerekir; çünkü iman olmadan umut olmaz.
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43 Ve yine, iﬂte size derim ki
kiﬂi yumuﬂak huylu ve alçakgönüllü olmad›kça, onun iman›
ve umudu olamaz.
44 E¤er olursa, onun iman› ve
umudu boﬂtur; çünkü Tanr›’n›n
huzuruna yumuﬂak huylu ve
alçakgönüllü olmayan hiç kimse kabul edilmez; ve e¤er bir
insan yumuﬂak huylu ve alçakgönüllü olup Kutsal Ruh’un
gücüyle ‹sa’n›n Mesih oldu¤unu kabul ederse, onda mutlaka
ilahi sevgi var demektir; fakat
onda ilahi sevgi yoksa, o bir
hiçtir; bu yüzden onda ilahi
sevginin bulunmas› gerekir.
45 Ve ilahi sevgi çok sabreder
ve naziktir ve k›skanmaz ve
böbürlenmez, kendi ç›kar›n›
gözetmez, kolayca öfkelenmez,
kötülük düﬂünmez ve kötülü¤e sevinmez, ancak gerçeklere
sevinir, her ﬂeye katlan›r, her
ﬂeye inan›r, her ﬂeyi umut eder,
her ﬂeye dayan›r.
46 Bu nedenle, sevgili kardeﬂlerim, e¤er sizde ilahi sevgi
yoksa, siz bir hiçsiniz; çünkü
ilahi sevgi asla son bulmaz. Bu
nedenle, her ﬂeyden üstün olan
ilahi sevgiye ba¤lan›n, çünkü
her ﬂeyin sonu gelecektir.
47 Ancak ilahi sevgi, Mesih’in
saf sevgisidir ve sonsuza dek
dayan›r; ve son günde kimde
ilahi sevgi varsa, onun durumu
iyi olacakt›r.
48 Bu nedenle sevgili kardeﬂlerim, yüre¤inizdeki bütün güçle
Baba’ya dua edin ki, O¤lu ‹sa
Mesih’in sad›k taraftarlar›na
ba¤›ﬂlad›¤› bu sevgiyle dolup,
siz de Tanr›’n›n o¤ullar› olabilirsiniz; öyle ki O göründü¤ü
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zaman biz de O’nun gibi olaca¤›z; çünkü biz O’nu oldu¤u gibi
görece¤iz; öyle ki bu umudumuz olsun; öyle ki O’nun pak
oldu¤u gibi biz de pak olal›m.
Amin.
8. BÖLÜM
Küçük çocuklar›n vaftiz edilmesi
i¤renç bir kötülüktür — Küçük çocuklar kefaretten dolay›, Mesih’te
canl›d›r — ‹man, tövbe, yumuﬂak
huyluluk ve alçakgönüllülük,
Kutsal Ruh’u almak ve sonuna kadar dayanmak kurtuluﬂa götürür.
m.s. tahminen401–421 y›llar›.
Babam Mormon’un, ben Moroni’ye yazd›¤› bir mektup; ve bu
mektup bana hizmete ça¤r›lmamdan k›sa bir süre sonra
yaz›ld›. Ve babam bana ﬂöyle
diyerek yazd›:
2 Sevgili o¤lum Moroni, Rab’bin ‹sa Mesih seni düﬂündü¤ü
için ve seni hizmetine ve kutsal
iﬂine ça¤›rd›¤› için son derece
sevinçliyim.
3 Dualar›mda her zaman seni
düﬂünüp sürekli Tanr› Baba’ya,
O’nun kutsal çocu¤u ‹sa’n›n
ad›yla dua ediyorum ki Tanr›,
sonsuz iyili¤i ve lütfuyla seni
O’nun ad›na duydu¤un inançta sonuna kadar korusun.
4 Ve ﬂimdi o¤lum, beni son
derece üzmekte olan bir konu
hakk›nda seninle konuﬂmak istiyorum; çünkü aran›zda tart›ﬂmalar›n ç›kmas› beni üzüyor.
5 Çünkü, e¤er ö¤rendiklerim
do¤ruysa, aran›zda küçük çocuklar›n›z›n vaftizi konusunda
tart›ﬂmalar ç›km›ﬂ.
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6 Ve ﬂimdi o¤lum, bu çirkin
hatan›n aran›zdan kald›r›lmas›
için özenle gayret göstermeni
diliyorum; çünkü bu mektubu
sana bu amaçla yazd›m.
7 Çünkü bu ﬂeyleri senden ö¤rendikten hemen sonra Rab’be
bu konuyu sordum. Ve Rab’bin
sözü bana Kutsal Ruh’un gücüyle gelerek ﬂöyle dedi:
8 Fidye ile Kurtar›c›n›z, Rabbiniz ve Tanr›n›z Mesih’in sözlerini dinleyin. ‹ﬂte, Ben dünyaya
do¤rular› de¤il, fakat günahkârlar› tövbeye ça¤›rmak için geldim; sa¤lamlar›n de¤il, hastalar›n hekime ihtiyac› vard›r; bu
nedenle, küçük çocuklar günah
iﬂlemedikleri için sa¤lamd›rlar;
dolay›s›yla Adem’in laneti onlar›n üzerinden benimle kald›r›lm›ﬂt›r; böylece Adem’in lanetinin onlar›n üzerinde hiçbir gücü
yoktur; ve sünnet olma yasas›
da benimle sona ermiﬂtir.
9 Ve Kutsal Ruh, Tanr›’n›n
sözünü bana böyle aç›klad›; bu
nedenle, sevgili o¤lum biliyorum ki küçük çocuklar› vaftiz
etmek Tanr›’yla ciddi bir ﬂekilde
alay etmektir.
10 ‹ﬂte size derim ki siz bunu,
yani tövbeyi ve vaftizi, sorumlu
olanlara ve günah iﬂleyebilecek
olanlara ö¤reteceksiniz; evet,
anne ve babalara tövbe ederek
vaftiz olmalar›n› ve küçük
çocuklar› gibi kendilerini alçaltmalar› gerekti¤ini ö¤reteceksiniz ki, onlar da küçük çocuklar›yla birlikte kurtulsunlar.
11 Ve onlar›n küçük çocuklar›n›n tövbe etmeye ve vaftiz olmaya ihtiyaçlar› yoktur. ‹ﬂte
vaftiz, emirleri yerine getirdik-
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ten sonra günahlar›n ba¤›ﬂlanmas› için tövbe etmektir.
12 Fakat küçük çocuklar, dünyan›n kuruluﬂundan beri Mesih’te canl›d›r; e¤er bu böyle
de¤ilse, Tanr› taraf tutan bir
Tanr›’d›r ve ayn› zamanda de¤iﬂen ve insanlar aras›nda ayr›m
yapan bir Tanr›’d›r; çünkü ne
kadar çok küçük çocuk vaftizsiz ölmüﬂtür!
13 Bu nedenle, e¤er küçük
çocuklar vaftiz olmadan kurtulamazlarsa, onlar›n sonsuz bir
cehenneme gitmiﬂ olmalar›
gerekir.
14 ‹ﬂte size derim ki küçük
çocuklar›n vaftize ihtiyac› oldu¤una inanan kiﬂi öd ac›l›¤›
içindedir ve kötülü¤ün ba¤lar›na sar›lm›ﬂt›r; çünkü onun ne
iman›, ne umudu ne de ilahi
sevgisi vard›r; bu nedenle, e¤er
o kiﬂi bu gibi düﬂünceleriyle
ölürse, onun cehenneme gitmesi
gerekir.
15 Çünkü Tanr›’n›n, vaftiz
oldu¤u için bir çocu¤u kurtaraca¤›n› ve di¤er bir çocu¤un
ise vaftiz olmad›¤› için yok olaca¤›n› düﬂünmek korkunç bir
kötülüktür.
16 Rab’bin yollar›n› bu ﬂekilde sapt›racak olanlar›n vay
haline! Çünkü onlar tövbe etmezlerse mahvolacaklard›r.
‹ﬂte, ben Tanr›’dan yetkim oldu¤u için cesaretle konuﬂuyorum ve insanlar›n yapabilece¤i
bir ﬂeyden korkmuyorum; çünkü kusursuz sevgi her korkuyu
silip atar.
17 Ve ben sonsuz sevgi olan
ilahi sevgi ile doluyum; bu nedenle, bütün çocuklar benim
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için ayn›d›r; bu yüzden, ben
küçük çocuklar› kusursuz bir
sevgiyle severim; ve onlar›n
hepsi ayn› olup kurtuluﬂta paylar› vard›r.
18 Çünkü ben Tanr›’n›n taraf
tutmayan bir Tanr› oldu¤unu
ve karars›z bir varl›k olmad›¤›n› biliyorum; oysa O tüm sonsuzluktan tüm sonsuzlu¤a kadar hiç de¤iﬂmez.
19 Küçük çocuklar tövbe edemezler; bu nedenle, Tanr›’n›n
onlar için olan saf merhametini
inkâr etmek korkunç bir kötülüktür; çünkü O’nun merhametinden dolay›, küçük çocuklar›n hepsi O’nda canl›d›r.
20 Ve küçük çocuklar›n vaftiz
olmalar› gerekir diyen kiﬂi,
Mesih’in merhametini reddederek O’nun kefaretini ve fidye
ile kurtar›ﬂ gücünü hiçe sayar.
21 Böyle insanlar›n vay haline!
Çünkü onlar ölümün, cehennemin ve sonsuz ac›n›n tehlikesi
içindedirler. Bunu cesaretle söylüyorum; Tanr› bana bunu emretti. Sözlerimi dinleyip onlara
dikkat edin, yoksa onlar Mesih’in yarg› kürsüsünün önünde
size karﬂ› duracaklard›r.
22 Çünkü iﬂte, bütün küçük
çocuklar ve ayr›ca yasas›z olan
herkes Mesih’te canl›d›r. Çünkü
fidye ile kurtuluﬂun gücü, yasas›z olan herkesin yard›m›na
gelir; bu nedenle suçlu bulunmayan ya da hiçbir yarg› alt›nda
olmayan kiﬂi tövbe edemez ve
vaftizin böyle kimselere faydas› olmaz.
23 Ama Mesih’in merhametini ve O’nun Kutsal Ruhu’nun
gücünü inkâr ederek ölü iﬂlere

536
güvenmek Tanr› ile alay etmek
demektir.
24 ‹ﬂte o¤lum, bunun yap›lmamas› gerekir; çünkü tövbe, suçlu olanlar›n yarar› ve çi¤nenen
yasalar›n laneti alt›nda kalanlar içindir.
25 Ve tövbenin meyvelerinden
ilki vaftizdir; ve vaftiz inançla
ve emirleri yerine getirmekle
gelir; ve emirleri yerine getirmek de günahlar›n ba¤›ﬂlanmas›n› sa¤lar.
26 Ve günahlar›n ba¤›ﬂlanmas› yumuﬂak huyluluk ve alçakgönüllülük getirir; ve yumuﬂak
huyluluk ve alçakgönüllülükten
dolay›, Kutsal Ruh’un ziyareti
gelir. Bu Tesellici insan›n içini
umutla ve kusursuz sevgiyle
doldurur; bu sevgi, dua etmeye
gösterilen gayretle son gelinceye kadar devam edecektir; o
zaman bütün azizler Tanr› ile
beraber yaﬂayacaklard›r.
27 ‹ﬂte o¤lum, yak›nda Lamanl›lar’a karﬂ› savaﬂa gitmezsem,
sana yine yazaca¤›m. ‹ﬂte tövbe
etmezlerse, bu ulusun yani
Nefi halk›n›n gururu kendilerinin yok olaca¤›n› ispatlam›ﬂt›r.
28 O¤lum, tövbenin onlara
gelmesi için dua et. Fakat iﬂte,
Ruh’un onlarla u¤raﬂmaktan
vazgeçmiﬂ olmas›ndan korkuyorum; ve onlar ülkenin bu
bölümünde Tanr›’dan gelen
bütün güç ve yetkiyi yok etmeye çal›ﬂ›p Kutsal Ruh’u inkâr
ediyorlar.
29 Ve onlar bu kadar büyük
bir bilgiyi inkâr ettikten sonra
o¤lum, peygamberler taraf›ndan konuﬂulan peygamberliklerin ve Kurtar›c›m›z’›n kendi
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sözlerinin gere¤i olarak, yak›nda yok olmalar› gerekir.
30 O¤lum, sana tekrar yaz›ncaya kadar ya da seni tekrar görünceye kadar hoﬂça kal. Amin.
Mormon’un, o¤lu Moroni’ye
ikinci mektubu.
9. Bölüm’ü içerir.

9. BÖLÜM
Hem Nefililer’in hem de Lamanl›lar’›n ahlaklar› bozulmuﬂ ve yozlaﬂm›ﬂlard›r — ‹ﬂkence yaparak birbirlerini öldürürler — Mormon,
lütuf ve iyili¤in sonsuza dek
Moroni’nin üzerinde olmas› için
dua eder. m.s. tahminen 401–421
y›llar›.
Sevgili o¤lum, hâlâ sa¤ oldu¤umu bilesin diye sana tekrar
yaz›yorum; fakat sana baz›
üzücü ﬂeyler yazaca¤›m.
2 Çünkü iﬂte, ben Lamanl›lar’la korkunç bir savaﬂ yapt›m ve
o savaﬂta yenildik; ve Arkiyantus, ayr›ca Luram ve Emron
k›l›çtan geçirildiler; evet ve çok
say›da seçkin adam›m›z› kaybettik.
3 Ve ﬂimdi iﬂte o¤lum, Lamanl›lar’›n bu halk› yok edeceklerinden korkuyorum; çünkü onlar
tövbe etmiyorlar ve ﬂeytan onlar› durmadan birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›p öfkelendiriyor.
4 ‹ﬂte sürekli olarak onlar›n
aras›nda çal›ﬂ›yorum; ve Tanr›’n›n sözünü onlara sert bir ﬂekilde söyledi¤imde sars›l›p bana
karﬂ› öfkeleniyorlar ve sert

konuﬂmad›¤›m zaman ise Tanr›’n›n sözüne karﬂ› yüreklerini
kat›laﬂt›r›yorlar; bu nedenle,
Rab’bin Ruhu’nun onlarla u¤raﬂmay› b›rakmas›ndan korkuyorum.
5 Çünkü onlar öyle öfkeleniyorlar ki sanki ölümden hiç
korkmuyorlar; ve birbirlerine
karﬂ› sevgilerini kaybetmiﬂler
ve kana ve intikama olan susuzluklar› dinmek bilmiyor.
6 Ve ﬂimdi sevgili o¤lum, onlar›n yüreklerinin kat›l›¤›na
ra¤men, biz gayretle çal›ﬂal›m;
çünkü çal›ﬂmay› b›rak›rsak suçlu ç›kar›z; çünkü, bu çamurdan
çad›r içinde yaﬂad›¤›m›z sürece, her do¤rulu¤un düﬂman›n›
yenmek ve ruhlar›m›z› Tanr›’n›n Krall›¤›’nda dinlendirebilmek için yapmam›z gereken
bir iﬂimiz vard›r.
7 Ve ﬂimdi de bu halk›n çekti¤i
ac›lar hakk›nda biraz yazaca¤›m. Çünkü Amoron’dan ald›¤›m bilgiye göre, iﬂte, Lamanl›lar’›n elinde ﬁeriza kulesinden
alm›ﬂ olduklar› pek çok tutuklu
vard›r; ve onlar erkek, kad›n ve
çocuklard›r.
8 Ve onlar kad›nlar›n kocalar›n› ve çocuklar›n babalar›n›
öldürdüler; ve kad›nlara kocalar›n›n etini, çocuklara da babalar›n›n etini yediriyorlar ve
onlara çok az su veriyorlar.
9 Ve Lamanl›lar’›n bu büyük
i¤rençli¤ine ra¤men, onlar›n
yapt›klar› Moriyantum’daki halk›m›z›n yapt›¤› i¤rençlikleri
geçemez. Çünkü iﬂte onlar,
Lamanl›lar’›n k›zlar›ndan ço¤unu esir alarak, onlar›n dünyadaki en de¤erli ve en k›ymetli
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olan iffetlerini ve erdemlerini
zorla çald›ktan sonra —
10 Ve bunu yapt›ktan sonra,
onlar› en zalim bir ﬂekilde, vücutlar›na iﬂkence yaparak öldürdüler; ve bunu yapt›ktan
sonra yüreklerinin kat›l›¤›ndan
dolay›, onlar›n etlerini vahﬂi
hayvanlar gibi yiyip bitirdiler
ve bunu yi¤itliklerinin bir iﬂareti olarak yapt›lar.
11 Ey sevgili o¤lum, nas›l
böyle medeniyetsiz bir halk
olabilir? —
12 (Ve sadece birkaç y›l önce
onlar uygar ve sevimli bir halkt›lar)
13 Fakat ey o¤lum, böyle
büyük i¤rençliklerden zevk alan
bir halk nas›l olabilir? —
14 Tanr›’n›n bizi cezaland›rmak için kald›rd›¤› elini geri
çekece¤ini nas›l umabiliriz?
15 ‹ﬂte yüre¤im hayk›r›yor: Bu
halk›n vay haline! Ey Tanr›m,
cezalar›n› vermek için d›ﬂar›
ç›k ve onlar›n günahlar›n›, kötülüklerini ve i¤rençliklerini
gözünün önünden kald›r!
16 Ve yine o¤lum, k›zlar› ile
birlikte ﬁeriza’da kalm›ﬂ birçok
dul kad›n var; ve Lamanl›lar’›n
götürmedikleri erzaklardan geri
kalanlar›, iﬂte, Zenefi’nin ordusu götürdü; ve ordu, kad›nlar›
ve k›zlar› yiyecek bulmalar›
için kendi baﬂlar›na b›rakt›; ve
yaﬂl› kad›nlar›n ço¤u yollarda
bay›l›p ölüyor.
17 Ve yan›mda olan ordu güçsüzdür; ve Lamanl›lar’›n ordular› ﬁeriza ile benim aramda
duruyor; ve Harun ordusuna
kaçanlar›n hepsi onlar›n kor-

538
kunç zalimliklerine kurban
düﬂtüler.
18 Ah benim ahlaks›z halk›m!
Onlar düzensiz ve merhametsizdirler. ‹ﬂte, ben ancak bir
insan›m ve sadece bir insan›n
gücüne sahibim; art›k emirlerimi de dinletemiyorum.
19 Ve onlar iyice baﬂtan ç›kt›lar; ve o kadar ac›mas›zlar ki
yaﬂl› ya da genç olsun kimseyi
sa¤ b›rakm›yorlar; ve iyi olmayan her ﬂeyi yapmaktan zevk
al›yorlar; ve bütün bu topraklarda bulunan kad›nlar›m›z›n ve
çocuklar›m›z›n çekti¤i ac›lar her
ﬂeyi geçti; evet, bunu diller anlatamaz; bu ﬂeyler yaz›lamaz.
20 Ve ﬂimdi o¤lum, bu korkunç
manzara üzerinde art›k daha
fazla durmak istemiyorum. ‹ﬂte
bu halk›n iﬂledi¤i kötülükleri
sen biliyorsun; onlar›n ahlaki
de¤erlerini kaybettiklerini ve
duygusuzlaﬂt›klar›n› biliyorsun;
ve onlar›n kötülükleri Lamanl›lar’›n kötülüklerini aﬂm›ﬂt›r.
21 ‹ﬂte o¤lum, Tanr›’n›n beni
cezaland›rmas›ndan korktu¤um
için onlar› Tanr›’ya tavsiye
edemem.
22 Fakat iﬂte, o¤lum, ben seni
Tanr›’ya tavsiye ediyorum ve
kurtulman için seni Mesih’e
emanet ediyorum; ve sa¤ kalman için Tanr›’ya dua ediyorum
ki Tanr›’n›n halk›n›n O’na dönüﬂüne ya da onlar›n tamamen
yok oluﬂuna tan›k olas›n; çünkü tövbe edip Tanr›’ya geri
dönmezlerse onlar›n mahvolaca¤›n› biliyorum.
23 Ve e¤er yok olurlarsa bu,
Yaredliler gibi yürekleri seve
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seve kan ve intikam peﬂinde
koﬂtu¤u için olacakt›r.
24 Ve e¤er öyle olur da onlar›n
sonu gelmiﬂse, kardeﬂlerimizden ço¤unun Lamanl›lar’›n
taraf›na geçti¤ini ve daha pek
ço¤unun da onlara s›¤›naca¤›n› biliyoruz; bu nedenle, e¤er
sen sa¤ kal›rsan ve ben seni göremeden ölürsem, birkaç ﬂey
daha yaz; fakat seni yak›nda
görece¤ime inan›yorum; çünkü sana teslim etmek istedi¤im
kutsal kay›tlar var.
25 O¤lum, Mesih’e sad›k ol ve
yazd›¤›m ﬂeyler seni üzüp
ölümüne yük olmas›n; tersine
Mesih seni göklere kald›rs›n ve
O’nun ac›lar› ve ölümü ve vücudunu atalar›m›za göstermesi ve
O’nun merhameti ve uzun sabr› ve O’nun görkemi ile sonsuz
yaﬂama kavuﬂma umudu sonsuza dek akl›ndan ç›kmas›n.
26 Ve taht› yüce göklerde olan
Tanr› Baba’n›n ve her ﬂey kendisine ba¤l› oluncaya kadar O’nun
kudretinin sa¤›nda oturan
Rabbimiz ‹sa Mesih’in lütfu
sonsuza kadar seninle birlikte
olsun ve seninle kals›n. Amin.
10. BÖLÜM
Mormon Kitab› hakk›nda tan›kl›k
Kutsal Ruh’un gücüyle gelir —
Ruh’un arma¤anlar› sad›k olanlara verilir — Ruhsal arma¤anlar
her zaman imana eﬂlik eder — Moroni’nin sözleri tozun içinden
konuﬂur — Mesih’e gelerek onda
kusursuzlaﬂ›n ve ruhlar›n›z› günahlar›n›zdan ar›nd›r›n. m.s. tahminen 421 y›l›.

ﬁimdi ben Moroni, bana uygun
görünen baz› noktalar› yaz›yorum ve bunlar› kardeﬂlerim
Lamanl›lar için yaz›yorum; ve
onlar›n Mesih’in geliﬂini gösteren iﬂaretin verilmesinden sonra dört yüz yirmi y›l geçti¤ini
bilmelerini istiyorum.
2 Ve ö¤üt yoluyla size birkaç
söz daha söyledikten sonra bu
kay›tlar› mühürleyece¤im.
3 ‹ﬂte, bu yaz›lar› okuyaca¤›n›z zaman, e¤er bunlar› okuman›z Tanr›’n›n hikmetiyse,
Adem’in yarat›ld›¤› zamandan
bunlar› alaca¤›n›z zamana kadar, Rab’bin insançocuklar›na
ne kadar merhametli davrand›¤›n› hat›rlaman›z› ve bunu
yüreklerinizde derinlemesine
düﬂünmenizi ö¤ütlerim.
4 Ve bu yaz›lar elinize geçti¤i
zaman, Ebedi Baba Tanr›’ya
Mesih’in ad›yla, bu ﬂeyler do¤ru de¤il midir, diye sorman›z›
ö¤ütlerim; e¤er samimi bir yürekle, do¤ru bir amaçla Mesih’e
inanarak sorarsan›z, Tanr› onlar›n do¤rulu¤unu size Kutsal
Ruh’un gücüyle gösterecektir.
5 Ve Kutsal Ruh’un gücüyle her
ﬂeyin do¤rusunu bilebilirsiniz.
6 Ve iyi olan her ﬂey do¤ru ve
gerçektir; bu nedenle iyi olan
hiçbir ﬂey Mesih’i inkâr etmez,
ancak O’nun yaﬂamakta oldu¤unu do¤rular.
7 Ve siz de Kutsal Ruh’un gücü
ile O’nun yaﬂamakta oldu¤unu
bilebilirsiniz; bu yüzden Tanr›’n›n gücünü inkâr etmemenizi
ö¤ütlerim; çünkü O, insançocuklar›n›n inanc›na göre; gücüyle, bugün, yar›n ve sonsuza
kadar ayn› ﬂekilde çal›ﬂ›r.
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8 Ve kardeﬂlerim yine size
Tanr›’n›n arma¤anlar›n› inkâr
etmemenizi ö¤ütlerim; çünkü
bu arma¤anlar çoktur ve onlar
ayn› Tanr›’dan gelir. Ve bu
arma¤anlar de¤iﬂik ﬂekillerde
verilir; ancak herkeste hepsini
etkin k›lan ayn› Tanr›’d›r ve
onlar insanlara yararlanmalar›
için Tanr›’n›n Ruhu’nun belirtileri ile verilir.
9 Çünkü, iﬂte, birine Tanr›’n›n
Ruhu arac›l›¤›yla, hikmet
sözünü ö¤retebilme,
10 Ve baﬂkas›na, ayn› Ruh’un
arac›l›¤›yla bilgi sözünü ö¤retebilme,
11 Ve baﬂkas›na, son derece
büyük inanç ve baﬂkas›na, ayn›
Ruh’un arac›l›¤›yla iyileﬂtirme
arma¤an›,
12 Ve yine baﬂkas›na, güçlü
mucizeler yapabilme,
13 Ve yine baﬂkas›na, her ﬂey
hakk›nda peygamberlik edebilme,
14 Ve yine baﬂkas›na, melekleri
ve hizmet eden ruhlar› görme,
15 Ve yine baﬂkas›na, her çeﬂit
dili konuﬂabilme,
16 Ve yine baﬂkas›na, lisanlar
ve her çeﬂit dilleri çevirme arma¤an› verilmiﬂtir.
17 Ve bütün bu arma¤anlar
Mesih’in Ruhu arac›l›¤›yla gelir; ve bunlar O’nun diledi¤i
gibi herkese ayr› ayr› da¤›t›l›r.
18 Ve sevgili kardeﬂlerim, size
her iyi arma¤an›n Mesih’ten geldi¤ini hat›rlaman›z› ö¤ütlerim.
19 Ve sevgili kardeﬂlerim, size
O’nun dün, bugün ve sonsuza
dek ayn› oldu¤unu ve size
sözünü etti¤im bütün bu ruhsal
arma¤anlar›n dünya yerinde
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durdukça asla ortadan kalkmayaca¤›n›, sadece insançocuklar› inançs›z oldu¤u zaman ortadan kalkaca¤›n› hat›rlaman›z›
ö¤ütlerim.
20 Bu nedenle, iman olmas›
gerekir; ve e¤er iman olmas›
gerekiyorsa, umut da olmal›d›r;
ve umut olmas› gerekiyorsa,
ilahi sevgi de olmal›d›r.
21 Ve ilahi sevginiz olmad›kça, hiçbir ﬂekilde Tanr›’n›n
Krall›¤›’nda kurtulamazs›n›z;
iman›n›z olmad›¤› zaman da
Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtulamazs›n›z; umudunuz yoksa da
kurtulamazs›n›z.
22 Ve hiç umudunuz yoksa
umutsuzluk içinde olman›z gerekir ki umutsuzluk kötülükten
dolay› gelir.
23 Ve Mesih gerçekten atalar›m›za ﬂöyle demiﬂtir: E¤er iman›n›z varsa, bence uygun olan
her ﬂeyi yapabilirsiniz.
24 Ve ﬂimdi dünyan›n dört bir
ucuna konuﬂuyorum; öyle ki
Tanr›’n›n kudretinin ve arma¤anlar›n›n aran›zdan kalkaca¤›
gün gelirse, bu inançs›zl›ktan
dolay› olacakt›r.
25 Ve e¤er böyle olursa, insançocuklar›n›n vay haline! Çünkü aran›zda iyilik yapan hiç
kimse, hatta bir kiﬂi bile kalmam›ﬂt›r. Çünkü aran›zda iyilik
yapacak bir kiﬂi varsa, o kiﬂi
Tanr›’n›n gücü ve arma¤anlar›
ile hareket edecektir.
26 Ve bu ﬂeylerin ortadan
kalkmas›na sebep olup ölenlerin vay haline! Çünkü onlar
günahlar› içinde ölürler ve
Tanr›’n›n Krall›¤›’nda kurtulamazlar; ve ben bunlar› Mesih’in
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sözlerine göre konuﬂuyorum;
ben yalan söylemem.
27 Ve bu sözleri hat›rlaman›z›
ö¤ütlerim; çünkü benim yalan
söylemedi¤imi bilece¤iniz gün
yak›nda gelecektir; çünkü beni
Tanr›’n›n mahkemesinde göreceksiniz ve Rab Tanr› size ﬂöyle
diyecek: Sanki ölülerin aras›ndan hayk›ran, evet, hatta tozun
içinden konuﬂan biri olarak, bu
adam taraf›ndan yaz›lan sözlerimi Ben sizlere bildirmedim mi?
28 Ben peygamberliklerin yerine gelmesi için bunlar› bildiriyorum. Ve iﬂte, onlar sonsuz
Tanr›’n›n a¤z›ndan ç›kacak ve
O’nun sözü kuﬂaktan kuﬂa¤a
f›s›ldanacakt›r.
29 Ve Tanr› yazd›klar›m›n do¤ru oldu¤unu size gösterecektir.
30 Ve yine Mesih’e gelmenizi,
her iyi arma¤ana sar›l›p kötü
arma¤anlara ve kirli ﬂeylere
dokunmaman›z› ö¤ütlerim.
31 Ve ey Yeruﬂalem, uyan ve
tozdan kalk! Evet ve ey Sion’un
k›z›, güzel giysilerini kuﬂan!
Ve ey ‹srail Evi kaz›klar›n› güçlendir ve s›n›rlar›n› sonsuza
kadar geniﬂlet ki art›k bir daha
baﬂkalar›yla kar›ﬂmayas›n; öyle
ki Ebedi Baba’n›n seninle yapm›ﬂ oldu¤u antlaﬂmalar yerine
gelsin.

32 Evet, Mesih’e gelin ve O’nda kusursuzlaﬂ›n ve bütün tanr›s›zl›¤›n›z› reddedin; ve e¤er
bütün tanr›s›zl›¤›n›z› reddeder
ve Tanr›’y› bütün gücünüzle,
akl›n›zla ve kuvvetinizle severseniz, o zaman O’nun lütfu size
yeter; böylece O’nun lütfuyla
Mesih’te kusursuz olabilirsiniz; ve Tanr›’n›n lütfuyla Mesih’te kusursuz olursan›z, Tanr›’n›n gücünü hiçbir ﬂekilde
inkâr edemezsiniz.
33 Ve yine, e¤er siz Tanr›’n›n
lütfu ile Mesih’te kusursuzlaﬂ›r
ve O’nun gücünü inkâr etmezseniz, o zaman Tanr›’n›n lütfu
ile günahlar›n›zdan ba¤›ﬂlanman›z için Baba’n›n antlaﬂmas›ndaki Mesih’in dökülen kan›
sayesinde Mesih’te günahlar›n›zdan ar›n›rs›n›z; böylece lekesiz olarak kutsallaﬂ›rs›n›z.
34 Ve ﬂimdi hepinize veda
ediyorum. Yak›nda ruhumun
ve bedenimin tekrar birleﬂece¤i ve benim hem dirilerin hem
de ölülerin Sonsuz Yarg›c› olan
Yüce Yehova’n›n hoﬂ mahkemesinin önünde sizi karﬂ›lamak
üzere gökten zaferle getirilece¤im güne kadar Tanr›’n›n
Dinlenme Yeri’ne dinlenmeye
gidiyorum. Amin.
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