
M O R MO N I N  S A N A T

Mormonin laatima lyhennelmä ja Nefin pienemmät levyt. Mormo-
nin Kirjan tähänastisen osan suhde siihen, mitä nyt seuraa.

1. Ja nyt minä, Mormon, aion luovuttaa tekemäni muistiinpanot poikani Moronin käsiin, ja
katso, minä olen omin silmin nähnyt melkein kaiken sen hävityksen, mikä on kohdannut
kansaani nefiläisiä.

2. Ja monta sataa vuotta Kristuksen tulemisen jälkeen minä luovutan nämä muistiinpanot
poikani käsiin; ja minun luuloni on, että hän tulee näkemään kansani täydellisen tuhon.
Mutta suokoon Jumala, että hän saisi jäädä elämään heidän jälkeensä, jotta hän voisi
kirjoittaa jotakin heistä ja jotakin Kristuksesta, mikä ehkä jonakin päivänä saattaisi olla
heille hyödyksi.

3. Ja nyt minä puhun jotakin siitä, mitä olen kirjoittanut, sillä laadittuani lyhennelmän
Nefin levyistä, aina tämän kuningas Benjaminin hallituskauteen asti, josta Amaleki pu-
hui, minä etsin aikakirjoista, jotka oli luovutettu minun käsiini, ja minä löysin nämä
levyt, jotka sisälsivät tämän lyhyen kertomuksen profeetoista, Jaakobista hamaan tä-
män kuningas Benjaminin hallitukseen saakka, sekä myös paljon Nefin sanoja.

4. Ja se, mitä on kirjoitettu näille levyille, ilahduttaa minua, koska siinä on profetioita Kris-
tuksen tulemisesta; ja minun isiäni tiesivät, että monet niistä ovat käyneet toteen, ja
minäkin tiedän, että kaikki, mitä meistä on profetoitu hamaan tähän päivään asti, on
käynyt toteen, ja kaikki, mikä koskee tämän päivän jälkeisiä asioita, on varmasti toteu-
tuva.

5. Sen tähden minä valitsin nämä asiat, päättääkseni muistiinpanoni niistä, ja tämän muis-
tiinpanojeni jälkiosan minä otan Nefin levyistä; enkä minä taida kirjoittaa sadattakaan
osaa kansani tapahtumista.

6. Mutta katso, millä otan nämä levyt, jotka sisältävät nämä profetiat ja ilmoitukset, ja
liitän ne muistiinpanojeni jälkiosaan, sillä minä pidän niitä arvossa; ja minä tiedän että
ne tulevat olemaan minun veljillenikin arvokkaat.

7. Ja minä teen tämän viisasta tarkoitusta varten, sillä näin kuiskaa ääni sisässäni minussa
olevan Herran Hengen vaikutuksesta. Kuitenkaan minä en tiedä kaikkea; mutta Herra
tietää kaiken, mikä on tuleva; hän siis tekee työtä minussa toteuttaakseen oman tah-
tonsa.

8. Ja minä rukoilen Jumalaa veljieni puolesta, että he kerran vielä oppisivat tuntemaan
Jumalan ja Kristuksen lunastustyön; ja että heistä vielä kerran tulisi kauniskatsantoinen
kansa.

9. Ja nyt minä, Mormon, ryhdyn päättämään muistiinpanojani, joita olen kirjoittanut Nefin
levyiltä; ja sen minä teen sen taidon ja ymmärryksen mukaan, jonka Jumala on minulle
antanut.

10. Tapahtui siis että kun Amaleki oli luovuttanut nämä levyt kuningas Benjaminin käsiin,
tämä otti ne ja pani ne niiden muiden levyjen joukkoon, jotka sisälsivät kuninkaiden
aina kuningas Benjaminin päiviin saakka sukupolvesta toiseen luovuttamat aikakirjat.

11. Ja ne luovutettiin kuningas Benjaminista lukien edelleen sukupolvesta toiseen kunnes ne
ovat joutuneet minun käsiini. Ja minä, Mormon, rukoilen Jumalaa että ne säilyisivät
vast’edeskin tästä ajasta edelleen. Ja minä tiedän, että ne säilyvät; sillä niihin on kirjoi-
tettu suuria asioita,  joiden perusteella minun kansani ja sen veljet tuomitaan suurena
ja viimeisenä päivänä sen Jumalan sanan mukaan, joka on kirjoitettu.

12. Ja mitä tulee tähän kuningas Benjaminiin, hänellä oli joitakin riitaisuuksia oman kansan-
sa keskuudessa.

13. Ja tapahtui myös, että laamanilaisten sotajoukot tulivat Nefin maasta taistellakseen
hänen kansaansa vastaan. Mutta katso, kuningas Benjamin kokosi joukkonsa ja piti
puolensa heitä vastaan; ja hän taisteli oman käsivartensa voimalla, Laabanin miekalla.

14. Ja Herran voimassa he taistelivat vihollisiansa vastaan, kunnes he olivat lyöneet monta
tuhatta laamanilaista. Ja tapahtui, että he taistelivat laamanilaisia vastaan, kunnes oli-
vat karkoittaneet heidät kaikilta perintömailtansa.

15. Ja tapahtui. että kun oli esiintynyt vääriä Kristuksia ja heidän suunsa oli suljettu ja heitä
oli rangaistu rikostensa mukaisesti;

16. ja kun oli esiintynyt vääriä profeettoja, vääriä saarnaajia ja opettajia kansan keskuudes-
sa ja kaikkia näitä oli rangaistu rikostensa mukaisesti; ja kun oli ollut paljon riitaisuutta,
ja monia oli siirtynyt laamanilaisten puolelle, niin katso, tapahtui, että kuningas Benja-
min niiden pyhien profeettojen auttamana, joita oli hänen kansansa keskuudessa -

17. sillä katso, kuningas Benjamin oli pyhä mies, ja hän hallitsi vanhurskaasti kansaansa; ja
maassa oli paljon pyhiä miehiä, jotka saarnasivat Jumalan sanaa voimalla ja valtuudella;
ja he puhuivat erittäin ankarasti kansan niskoittelun tähden -

18. siis näiden avulla kuningas Benjamin, tehden työtä niin uutterasti kuin hänen ruumiin-
voimansa sallivat ja hänen sielunvoimansa myöten antoivat, samoin kuin myös profee-
tat, sai vielä kerran rauhan maahan.


